
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega 

usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev 

izobrazbe v letih 2010-2013

Javni razpis za šolsko oz. študijsko leto 2011/2012
(PUD 2011/2012)

*Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 

in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne 

prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; 3.2. prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti 

posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. 

http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/108-javni_razpis/20110315_Javni_razpis_PUD_2010_2011.pdf
http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/108-javni_razpis/20110315_Javni_razpis_PUD_2010_2011.pdf


Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje 

praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za 

pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2011/2012

Izvajalec javnega razpisa:

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Objava: 23.3.2012 v Ur.l.RS št. 22/2012 in na www.sklad-kadri.si

Obvestilo o objavi: na www.mizks.gov.si

Vrednost: 3.860.222,53 EUR

3.281.189,15 EUR – EU udeležba (85 %) in

579.033,38 EUR – slovenska udeležba (15 %)

http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.mizks.gov.si/


Javni razpis - upravičenci

• Vlagatelj: šola, ki izvaja poklicno ali srednje oziroma višje strokovno 

izobraževanje. Če je šola organizirana v šolski center, mora dokumentacija biti 

podpisana s strani odgovorne osebe šolskega centra

• Soprijavitelj: delodajalec, ki izvaja praktično usposabljanje z delom oz. 

praktično izobraževanje

• Vključena oseba: dijak ali študent višje strokovne šole, ki je v š.l. 2011/2012 

vpisan v zaključni in je/bo opravil vse obveznosti iz naslova praktičnega 

usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja (v nadaljevanju PUD oz. 

PRI).



Predmet spodbud

Delodajalec

sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje šole.

Šola

50,00 EUR na izplačano spodbudo za posameznega dijaka oz. študenta

Šola prejme sredstva za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter 

administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javne razpise, ki 

jih bo za dodelitev spodbud objavil Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in 

štipendije. 



Pogoji za prijavo

• Dijak oziroma študent je v šolskem letu 2011/2012 vpisan v zaključni letnik

izobraževanja.

• PUD oz. PRI predpisuje število tednov navedenih v javnem razpisu in je bilo oziroma bo

izvedeno v celoti.

• Delodajalec je dijaku oz. študentu zagotovil izplačilo nagrade pred izstavitvijo zahtevka 
za sofinanciranja.

• Delodajalec je dijaku oziroma študentu dodelil mentorja.

• Delodajalec in šola - dve različni pravni osebi, razen v primeru kmetijskih šol, ki za

svoje dijake izvajajo PUD oz. PRI na svojih šolskih posestvih.



Pogoji za prijavo

• PUD oz. PRI se lahko za posameznega dijaka oziroma študenta izvaja pri različnih

delodajalcih, vendar mora delodajalec za upravičenost spodbude PUD oz. PRI izvesti

v določenem obsegu. Spodbuda se v tem primeru sorazmerno porazdeli med

delodajalce.

• Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak oz. študent ponavljal, vendar le do vključno

šolskega leta 2008/2009.

• Če je dijak oziroma študent v letniku, ki ga je ponavljal, obakrat opravljal PUD oz. PRI,

se spodbuda ne sme uveljavljati 2x – prepoved dvojnega sofinanciranja (npr. za

dijaka se uveljavlja PUD v letniku, ko je tega tudi uspešno zaključil).



Pogoji za prijavo – 3 letno srednje poklicno 

izobraževanje

• PUD po programu v obsegu najmanj 912 ur oziroma 24 tednov.

• V primeru, da je dijak opravljal PUD pri več različnih delodajalcih, se spodbuda

sorazmerno razdeli.

• Posamezni delodajalec je izvedel vsaj 3 tedne PUD (v celotnem izobraževalnem

obdobju).



Pogoji za prijavo – 4 letno srednje strokovno 

izobraževanje (8 tednov PUD po programu)

• PUD izveden v obsegu najmanj 304 ur oziroma 8 tednov.

• V primeru, da je dijak opravljal PUD pri več različnih delodajalcih, se spodbuda

sorazmerno razdeli.

• Posamezni delodajalec je izvedel vsaj 4 tedne (152 ur) PUD (v celotnem

izobraževalnem obdobju).



Pogoji za prijavo – 4 letno srednje strokovno 

izobraževanje (4 tedni PUD po programu)

• PUD izveden v obsegu najmanj 152 ur oziroma 4 tedne.

• V primeru, da je dijak opravljal PUD pri več različnih delodajalcih, se spodbuda

sorazmerno razdeli.

• Posamezni delodajalec je izvedel vsaj 2 tedna (76 ur) PUD (v celotnem

izobraževalnem obdobju).



Pogoji za prijavo – višje strokovno izobraževanje

• PRI najmanj 800 ur oziroma 20 tednov.

• V primeru, da je študent opravljal PRI pri več različnih delodajalcih, se spodbuda

sorazmerno razdeli

• Posamezni delodajalec je izvedel vsaj 8 tednov (320 ur) PRI.

• Izredni študent - nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem, nima

skrajšanega s študijskim programom določenega obsega PRI.



Višina spodbud

3. letno poklicno izobraževanje
med 550,00 EUR in 1.250,00 EUR na dijaka

4. letno strokovno izobraževanje
• 8. tednov PUD po programu

med 380,00 EUR in 700,00 EUR na dijaka

• 4. tedni PUD po programu 

med 190,00 EUR in 350,00 EUR na dijaka

* Več različnih delodajalcev - sorazmerno glede na število tednov

* Delodajalcu je izplačana spodbuda zmanjšana za 50 EUR, ki se nakažejo šoli



Višina spodbud 

Višje strokovno izobraževanje

med 800,00 EUR in 1.250,00 EUR na študenta

* Več različnih delodajalcev - sorazmerno glede na število tednov

* Delodajalcu je izplačana spodbuda zmanjšana za 50 EUR, ki se nakažejo šoli



Oddaja vlog

• po pošti ali osebno v vložišču sklada 

(šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila na pošto s priporočeno pošiljko oddana 

najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog. V kolikor bo šola poslala vlogo prek pošte z 

navadno poštno pošiljko, se šteje, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela v vložišče 

sklada najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog).  

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom šole ter 

vidno oznako »NE ODPIRAJ – vloga na Javni razpis – PUD 2011/2012« (v primeru 

dopolnitve vloge – zraven pripis “dopolnitev vloge”)

• Rok za oddajo vlog: 26. 4. 2012

• Pričetek odpiranja: 7. 5. 2012



Posebni pogoj za šole

• Da je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvaja poklicno in srednje 

oziroma višje strokovno izobraževanje.

• »Izjava o izpolnjevanju pogojev šole«



Posebni pogoji za delodajalca

• Da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo 

praktičnega usposabljanja z delom.

• Da pred izstavitvijo zahtevka za sofinanciranje izvrši plačilo prijavljeni osebi v skladu s 

predpisi (plačilo nagrade dijakom oz. študentom na osnovi individualne ali kolektivne učne 

pogodbe za dijake in pogodbe o praktičnem izobraževanju, sklenjene s študenti).

• Da je prijavljeni(-m) osebi(-am) dodelil mentorja.

• Da delodajalec, ki praktično izobražuje izrednega študenta, lahko kandidira na tem 

razpisu, če z izrednim študentom v času opravljanja praktičnega usposabljanja z delom 

nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi in če šola študentu, ki izredno študira, ni skrajšala s 

študijskim programom določenega obsega praktičnega izobraževanja.

• »Izjava o izpolnjevanju pogojev delodajalca«



Popolna vloga

• Prijavni obrazec za šole

• Prijavni obrazec za delodajalce

• Kopijo sklenjene pogodbe / sklenjenih učnih pogodb o praktičnem usposabljanju z delom 

oz. pogodb z deloajalci o praktičnem izobraževanju za posamezno prijavljeno osebo za 

šolsko oz. študijsko leto, za katerega se ueljavlja sofinanciranje spodbude (v primeru 

kolektivnih pogodb priložiti ustrezen aneks ali napotnico)



Izpolnjevanje obrazcev

Šola izpolni prijavni obrazec za šole, ki se sestoji iz:

• »Podatki o šoli«

• »Seznam prijavljenih oseb«

• »Izjava šole o izpolnjevanju pogojev« 

Delodajalec izpolni in pošlje šoli Prijavni obrazec za delodajalce, ki se sestoji iz: 

• »Podatki o delodajalcu«

• »Izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev«

Elektronsko pošiljanje na pud@sklad-kadri.si (na obrazcu se klikne "Pošlji po e-pošti" –

podpis ni potreben)

mailto:pud@sklad-kadri.si
mailto:pud@sklad-kadri.si
mailto:pud@sklad-kadri.si


Uveljavljanje upravičenih stroškov

Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja bo morala šola po podpisu pogodbe skladu 
najkasneje do 20. 9. 2012 poslati:

• zahtevek za sofinanciranje šole (za prijavljene osebe, ki se nanašajo na priložene zahtevke 
za sofinanciranje od delodajalcev),

• zahtevek za sofinanciranje delodajalca,

• potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom/praktičnem izobraževanju pri 
delodajalcu za dijaka ali študenta.

• Šole istočasno pošljejo vse tri zahtevane dokumente.

• Možno poslati v več delih – obvezno pa mora biti skladje v prijavljenih osebah na zahtevku 
šole in delodajalcev

file:\\fs\dokumenti\SEKTORJI\Sektor ESS\PUD\PUD 2010_2013\JAVNI RAZPIS 2010_2011\RAZPISNA DOKUMENTACIJA\potrdila sol.doc


Dodatne informacije

Tanja Leder (01 / 43 41 552, tanja.leder@sklad-kadri.si)

Ervin Kostelec (01 / 43 41 568, ervin.kostelec@sklad-kadri.si)

www.sklad-kadri.si

info@sklad-kadri.si

Spletni klub Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije
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