
 

1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVODILA ZA UPORABO PORTALA ISS  
 
 
 
 
 
 

UPORABNIŠKI PRIROČNIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana,  september 2013 
 

Ustreza različici:  1.6.0 
  



2 
 

KAZALO: 
1 SPLOŠNO O PORTALU ..................................................................................................... 3 

1.1 NAMEN PORTALA ........................................................................................................... 3 
1.2 POTREBNA OPREMA ....................................................................................................... 3 
1.3 PRIJAVA NA PORTAL ....................................................................................................... 3 
1.4 ZGRADBA STRANI PORTALA ............................................................................................ 4 
1.5 SPLOŠNI POSTOPKI ........................................................................................................ 4 

1.5.1 Zamenjava gesla .................................................................................................................................... 4 
1.5.2 Odjava s portala ..................................................................................................................................... 5 

2 VNOS PODATKOV ............................................................................................................. 6 
2.1 SPLOŠNI NAPOTKI .......................................................................................................... 6 
2.2 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH - UIZ 3. JAVNO POVABILO ...................... 7 

2.2.1 Pogodbe in vnos napovedi ...................................................................................................................... 7 
2.2.2 Vnos zahtevkov za sofinanciranje (ZZS) .................................................................................................. 9 

2.3 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH - UIZ 4. JAVNO POVABILO .................... 13 
2.3.1 Pogodbe in vnos napovedi .................................................................................................................... 13 
2.3.2 Vnos zahtevkov za sofinanciranje (ZZS) ................................................................................................ 15 

2.4 POŠ ........................................................................................................................... 19 
2.4.1 Vnos zahtevkov za sofinanciranje (ZZS) ................................................................................................ 19 

2.5 VKO ........................................................................................................................... 22 
2.5.1 Pogodbe ............................................................................................................................................... 22 
2.5.2 Vnos vključenih oseb ............................................................................................................................ 23 
2.5.3 Vnos napovedi ...................................................................................................................................... 25 
2.5.4 Vnos zahtevkov za sofinanciranje (ZZS) ................................................................................................ 28 

2.6 VKO 2013 (SOFINANCIRANJE VSEŽIVLJENJSKE KARIERNE ORIENTACIJE ZA DELODAJALCE IN 

ZAPOSLENE 2013) .................................................................................................................. 32 
2.6.1 Pogodbe ............................................................................................................................................... 32 
2.6.2 Vnos vključenih oseb ........................................................................................................................... 32 
2.6.3 Vnos napovedi ..................................................................................................................................... 34 
2.6.4 Vnos zahtevkov za sofinanciranje (ZZS) .............................................................................................. 37 

2.7 KOC (KOMPETENČNI CENTRI ZA RAZVOJ KADROV 2012 - 2015) ...................................... 41 
2.7.1 Pogodbe ............................................................................................................................................... 41 
2.7.2 Vnos vključenih oseb ............................................................................................................................ 42 
2.7.3 Vnos napovedi ...................................................................................................................................... 43 
2.7.4 Vnos poročil .......................................................................................................................................... 45 

POMOČ PRI UPORABI PORTALA .......................................................................................... 49 
 

 
 
  



3 
 

 
1 SPLOŠNO O PORTALU 

1.1 Namen portala 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: sklad), omogoča vlagateljem, ki so sklenili pogodbeno razmerje s skladom, da 
svoje pogodbene obveznosti glede poročanja in vlaganje nadaljnjih zahtevkov / poročil v skladu 
s pogodbo opravijo po elektronski poti. V ta namen je na voljo spletni portal. Dostop do portala 
vlagatelji dobijo na podlagi same pogodbe in so o tem obveščeni po elektronski pošti. 
 
1.2 Potrebna oprema 

Za dostop do portala je potreben računalnik z dostopom do interneta in nameščenim 
brskalnikom (najbolje Microsoft Internet Explorer). Priporočamo, da si uporabnik namesti zadnjo 
verzijo programske opreme in tudi skrbno posodablja druge varnostne elemente, kot so 
protivirusni program ipd. 
 
1.3 Prijava na portal 

Ko uporabnik v svojem brskalniku odpre spletno stran, katere naslov je dobil od sklada po 
elektronski pošti, se v oknu brskalnika najprej prikaže prijavni obrazec (Slika 1). 
 

 
Slika 1: Prijavni obrazec portala 
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Uporabnik vnese uporabniško ime in geslo ter izbere gumb »Prijavi«. Po uspešni prijavi se 
prikaže osnovna stran portala.  
 
1.4 Zgradba strani portala 

Stran portala je sestavljena iz več polj (Slika 2). Na vrhu je vrstica z razpoznavnim znakom 
sklada, podatki o prijavljenem uporabniku in verziji portala. V skrajnem desnem kotu je tudi 
povezava za odjavo s portala. 
 

 
Slika 2: Osnovna stran portala 

 
Pod to vrstico je ukazni trak z gumbi, ki omogočajo izvajanje postopkov, ki so predvideni na 
portalu. Gumbi so združeni v skupine, med katerimi je navpična črta, vsaka skupina pa ima tudi 
ime, ki je izpisano na dnu ukaznega traku. Področje pod ukaznim trakom je razdeljeno na dva 
dela: na levi je glavni meni, na desni pa vsebinski del, kjer pregledujemo sezname ali vnašamo 
podatke. Z izbiranjem iz glavnega menija se praviloma spreminja prikaz v vsebinskem delu. 
 
1.5 Splošni postopki 

1.5.1 Zamenjava gesla 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Menjava gesla« v skupini »Administracija«. Na desni 
se prikaže obrazec za zamenjavo gesla (Slika 3). 
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Slika 3: Obrazec za zamenjavo gesla 

 
Uporabnik v polja na desni vpiše trenutno geslo (s katerim se je prijavil na portal), novo geslo in 
v tretje polje še enkrat isto novo geslo. Po vnosu vseh treh podatkov uveljavi spremembo gesla 
z izbiro gumba »Potrdi« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Program bo ob tem preveril, ali 
je staro geslo pravilno in ali novo geslo ustreza določenim pravilom za gesla. Če bodo vsa gesla 
ustrezno vpisana, bo geslo zamenjal in potem prikazal obvestilo o uspešni zamenjavi gesla, 
sicer pa bo prikazal obvestilo z opisom napake in gesla ne bo zamenjal. Novo geslo mora 
ustrezati naslednjim pravilom: 

- ne sme biti prazno (v tem primeru se desno od praznega polja prikaže zvezdica); 
- mora biti daljše od 4 znakov. 

 
1.5.2 Odjava s portala 

Po končanem delu na portalu je priporočljivo, da se uporabnik odjavi s portala. S tem prepreči, 
da bi druge osebe, ki imajo dostop do njegovega računalnika, nepooblaščeno spreminjale 
podatke na portalu. Uporabnik se odjavi s portala z izbiro povezave »Odjava« v zgornjem 
desnem kotu strani. Po uspešni odjavi se spet prikaže prijavni obrazec portala (Slika 1).  
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2 VNOS PODATKOV 

2.1 Splošni napotki 

Priporočamo, da za hitrejše delo upoštevate naslednje napotke: 
 
Za prehod na naslednje vnosno polje uporabljajte tipko »Tab« (na tipkovnici levo od tipke Q), na 
prejšnje pa Shift-Tab. Na ta način lahko uporabite tudi gumbe. Ko je gumb osvetljen (ima 
pikčasto obrobo), ga lahko izberete s tipkami »Return«, »Enter« ali s preslednico. Če je na 
vnosnem oknu prikazan gumb »Prekliči«, ga lahko kadarkoli izberete s tipko »Esc«. 
 
Datume je možno vpisati v obliki »d.m.llll«, kjer so »d« dnevi, »m« mesec in »llll« štirimestno 
leto. Možno pa jih je tudi izbrati s koledarja, ki je dosegljiv na gumbu s tremi pikami poleg 
vnosnega polja za datum. 
 
Nekatere podatke je možno izbirati iz seznamov. Taki podatki so nakazani s puščico navzdol na 
desnem robu, s katero vklopimo prikaz tega seznama. Vklopi ga tudi kombinacija tipk Alt-
<puščica navzdol> ali Alt-<puščica navzgor>. 
 
Na seznamih je možno odpreti posamezno vrstico za urejanje na več načinov. Prvi način je ta, 
da uporabnik osvetli želeno vrstico in na orodnem traku izbere gumb za urejanje (npr. »Odpri«). 
Drugi način je z dvojnim klikom kjerkoli na vrstici, kjer je kazalec miške običajna puščica. Tretji 
način pa je s klikom na vrstico na enega od tistih podatkov, ki je izpisan kot povezava (kjer se 
kazalec miške spremeni v roko). 
 
V nadaljevanju navajamo specifična navodila po posameznih projektih oz. operacijah. 
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2.2 Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih - UIZ 3. Javno povabilo 

2.2.1 Pogodbe in vnos napovedi 

Uporabnik mora skladno s pogodbo najmanj tri delovne dni pred začetkom izvajanja pogodbenih 
dejavnosti (izobraževanje idr.) napovedati začetek te dejavnosti. 
 
Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Seznam pogodb« in na desni se prikaže seznam 
pogodb, ki jih ima ta uporabnik sklenjene s skladom (Slika 4). 
 

 
Slika 4: Seznam pogodb 

 
Uporabnik potem osvetli pogodbo, za katero želi vnesti podatke in na orodnem traku izbere 
gumb »Odpri« ali pa vrstico odpre z dvojnim klikom ali s klikom na številko pogodbe ali naziv 
vlagatelja. Prikaže se seznam napovedi za izbrano pogodbo, ki je na začetku prazen. Novo 
napoved odpre z izbiro gumba »Dodaj« na orodnem traku v skupini »Urejanje«. Odpre se 
pogovorno okno za vnos podatkov napovedi (Slika 5). 
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Slika 5: Pogovorno okno za vnos napovedi 

 
Uporabnik v okno za napoved vpiše oz. izbere iz seznamov vse podatke. Podatki naj bi ustrezali 
tistim, ki jih je navedel v vlogi, na podlagi katere je sklenil pogodbo. 
 
Po izbiri gumba »Dodaj« se pogovorno okno zapre in prikaže se spet seznam napovedi, kjer je 
tudi že prikazana tako vnesena napoved. 
 
Napoved takoj po vnosu dobi status »Vpisan«. Ko je napoved v tem statusu, jo je še možno 
spreminjati ali brisati. Za spreminjanje uporabnik dvakrat klikne na vrstico in odpre se okno za 
vnos podatkov napovedi z napolnjenimi podatki te napovedi. Brisanje napovedi izvede tako, da 
najprej vnese kljukico v vrstico na seznamu, ki jo želi pobrisati in potem izbere gumb »Odstrani« 
v skupini »Urejanje« na orodnem traku. 
 
Napoved, ki je v statusu »Vpisan«, lahko uporabnik tudi kopira. To naredi tako, da jo na 
seznamu označi s kljukico in potem izbere gumb »Kopiraj« v skupini »Urejanje« na orodnem 
traku. Pri tem se v kopijo prenesejo vse vrednosti, razen datum izvedbe in ura 
začetka/zaključka. To je koristno v primeru, če se isto usposabljanje izvaja v več terminih, ker je 
za vsak termin potrebno vnesti svojo napoved. 
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Naslednji korak v postopku napovedovanja je pošiljanje napovedi. Uporabnik s kljukico označi 
na seznamu vse napovedi, ki jih želi poslati in potem izbere gumb »Pošlji« v skupini »Urejanje« 
na orodnem traku. Ob tem se prikaže opozorilo, da izbranih napovedi po pošiljanju ne bo 
mogoče več spreminjati. Ko uporabnik potrdi, da želi izvesti pošiljanje, dobijo izbrane napovedi 
status »Poslan«. Takih napovedi ni več mogoče spreminjati ali brisati. Za vse spremembe takih 
napovedi je potrebno zaprositi na skladu. 
 
2.2.2 Vnos zahtevkov za sofinanciranje (ZZS) 

Po izvršeni dejavnosti, ki je predvidena s pogodbo (o izobraževanju idr.), je potrebno skladu 
sporočiti podatke o vrednosti, ki jo bo sklad glede na pogodbo sofinanciral. Podatki naj izhajajo 
iz računa, prejetega za to dejavnost od izvajalca. 
 
Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Zahtevki za sofinanciranje« in na desni se prikaže 
seznam zahtevkov, ki je v začetku prazen (Slika 6). 
 

 
Slika 6: Seznam ZZS 

 
Nov zahtevek doda tako, da izbere gumb »Dodaj« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. 
Prikaže se obrazec za vnos skupnih podatkov zahtevka (Slika 7). 
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Slika 7: Skupni podatki zahtevka za sofinanciranje 

 
Vsebina podatkov naj bo naslednja: 
 
- »Obdobje od«: datum podpisa pogodbe (oz. datum podpisa aneksa, če se usposabljanja na 
zahtevku nanašajo samo na tista, za katera je bil sklenjen aneks); 
- »Obdobje do«: zadnji dan meseca v katerem se poroča. 
 
Po vnosu je te podatke potrebno shraniti z izbiro gumba »Shrani« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku. 
 
Naslednje podatke bo kasneje določil program: 
 

- »Znesek« je vsota zneskov sofinanciranja za vse udeležence, ki bodo vpisani na tem 
zahtevku; 

- »Oddal« je ime in priimek uporabnika, ki je pooblaščen za vlaganje zahtevkov; 
- »Datum oddaje« je datum, ko bo zahtevek poslan na sklad; 
- »Status«: ob vnosu dobi zahtevek status »Vpisan«, po pošiljanju pa »Poslan«. 

 
Na tako vnesen zahtevek je potrebno vpisati še udeležence izvršenih dejavnosti. Uporabnik 
doda posameznega udeleženca z izbiro gumba »Dodaj« v skupini »Urejanje udeležencev« na 
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orodnem traku. Prikaže se pogovorno okno za vnos podatkov o posameznem udeležencu (Slika 
8). 

 
Slika 8: Podatki udeleženca dejavnosti 

 
Ob izbiri prijavljenega udeleženca se samodejno izpolnijo podatki: EMŠO, spol, starost, sklop in 
tip usposabljanja ter kategorija prikrajšanih delavcev. Sklop usposabljanja je enak podatku na 
vlogi. Podatek »Znesek na računu za usposabljanje brez DDV« naj bo enak skupnemu znesku 
za vse udeležence izbranega izobraževanja, v podatku »Št. udeležencev na usposabljanju« pa 
naj bo navedeno, za koliko udeležencev velja ta znesek. Iz teh dveh podatkov bo program 
izračunal znesek, ki pripada posameznemu udeležencu. 
 
Po vnosu podatkov o udeležencih je le-te potrebno shraniti z izbiro gumba »Shrani« v skupini 
»Urejanje« na orodnem traku. 
 
Z izbiro gumba »Odstrani« v skupini »Urejanje udeležencev« na orodnem traku je možno 
izbrisati udeležence, ki so označeni s kljukico na seznamu. Gumb »Kopiraj« v isti skupini 
omogoča kopiranje obstoječega udeleženca, ki mora biti prav tako označen s kljukico. Kopiranje 
poteka tako, da se odpre pogovorno okno za vnos udeleženca, ki ima vse podatke že 
napolnjene s podatki označenega udeleženca. Podatke uporabnik spremeni in doda novega 
udeleženca z izbiro gumba »Dodaj«. 
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Na temnejšem polju na dnu strani so prikazani seštevki zneskov za vse udeležence po 
naslednjih pravilih: 

- v prvi vrstici so vsi prijavljeni zneski, v drugi pa zneski sofinanciranja; 
- v prvem stolpcu sta zneska splošnih izobraževanj, v drugem zneska splošnih 

izobraževanj za prikrajšane skupine, v tretjem zneska posebnih izobraževanj in v četrtem 
zneska posebnih izobraževanj za prikrajšane skupine. 

 
Ko so podatki o udeležencih pravilno izpolnjeni, je na vrsti pošiljanje zahtevka na sklad. 
Uporabnik to opravi z izbiro gumba »Pošlji« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Po 
pošiljanju podatkov ni več mogoče spreminjati, možno jih je samo pregledovati. 
 
Na sklad je potrebno poslati tudi pisni izvod zahtevka, podpisan in žigosan, skupaj z vsemi 
zahtevanimi dokazili. V ta namen zahtevek odpremo z izbiro gumba »Izvoz v PDF« na orodnem 
traku in ga natisnemo. 
 
 
  



13 
 

2.3 Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih - UIZ 4. Javno povabilo 

2.3.1 Pogodbe in vnos napovedi 

Uporabnik mora skladno s pogodbo najmanj tri delovne dni pred začetkom izvajanja pogodbenih 
dejavnosti (izobraževanje idr.) napovedati začetek te dejavnosti. 
 
Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Seznam pogodb« in na desni se prikaže seznam 
pogodb, ki jih ima ta uporabnik sklenjene s skladom (Slika 9). 
 

 
Slika 9: Seznam pogodb 

 
Uporabnik potem osvetli pogodbo, za katero želi vnesti podatke in na orodnem traku izbere 
gumb »Odpri« ali pa vrstico odpre z dvojnim klikom ali s klikom na številko pogodbe ali naziv 
vlagatelja. Prikaže se seznam napovedi za izbrano pogodbo, ki je na začetku prazen. Novo 
napoved odpre z izbiro gumba »Dodaj« na orodnem traku v skupini »Urejanje«. Odpre se 
pogovorno okno za vnos podatkov napovedi (Slika 10). 
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Slika 10: Pogovorno okno za vnos napovedi 

 
Uporabnik v okno za napoved vpiše oz. izbere iz seznamov vse podatke. Podatki naj bi ustrezali 
tistim, ki jih je navedel v vlogi, na podlagi katere je sklenil pogodbo. Ob izbiri »Prijavljenega 
usposabljanja na pogodbi« se samodejno izpolni podatek »Izvajalec«, ki pa je tudi onemogočen 
za urejanje. 
 
Po izbiri gumba »Dodaj« se pogovorno okno zapre in prikaže se spet seznam napovedi, kjer je 
tudi že prikazana tako vnesena napoved. 
 
Napoved takoj po vnosu dobi status »Vpisan«. Ko je napoved v tem statusu, jo je še možno 
spreminjati ali brisati. Za spreminjanje uporabnik dvakrat klikne na vrstico in odpre se okno za 
vnos podatkov napovedi z napolnjenimi podatki te napovedi. Brisanje napovedi izvede tako, da 
najprej vnese kljukico v vrstico na seznamu, ki jo želi pobrisati in potem izbere gumb »Odstrani« 
v skupini »Urejanje« na orodnem traku. 
 
Napoved, ki je v statusu »Vpisan«, lahko uporabnik tudi kopira. To naredi tako, da jo na 
seznamu označi s kljukico in potem izbere gumb »Kopiraj« v skupini »Urejanje« na orodnem 
traku. Pri tem se v kopijo prenesejo vse vrednosti, razen datum izvedbe in ura 
začetka/zaključka. To je koristno v primeru, če se isto usposabljanje izvaja v več terminih, ker je 
za vsak termin potrebno vnesti svojo napoved. 
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Naslednji korak v postopku napovedovanja je pošiljanje napovedi. Uporabnik s kljukico označi 
na seznamu vse napovedi, ki jih želi poslati in potem izbere gumb »Pošlji« v skupini »Urejanje« 
na orodnem traku. Ob tem se prikaže opozorilo, da izbranih napovedi po pošiljanju ne bo 
mogoče več spreminjati. Ko uporabnik potrdi, da želi izvesti pošiljanje, dobijo izbrane napovedi 
status »Poslan«. Takih napovedi ni več mogoče spreminjati ali brisati. Za vse spremembe takih 
napovedi je potrebno zaprositi na skladu. 
 
2.3.2 Vnos zahtevkov za sofinanciranje (ZZS) 

Po izvršeni dejavnosti, ki je predvidena s pogodbo (o izobraževanju idr.), je potrebno skladu 
sporočiti podatke o vrednosti, ki jo bo sklad glede na pogodbo sofinanciral. Podatki naj izhajajo 
iz računa, prejetega za to dejavnost od izvajalca. 
 
Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Zahtevki za sofinanciranje« in na desni se prikaže 
seznam zahtevkov, ki je v začetku prazen (Slika 11). 
 

 
Slika 11: Seznam ZZS 

 
Nov zahtevek doda tako, da izbere gumb »Dodaj« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. 
Prikaže se obrazec za vnos skupnih podatkov zahtevka (Slika 12). 
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Slika 12: Skupni podatki zahtevka za sofinanciranje 

 
Vsebina podatkov naj bo naslednja: 
 
- »Obdobje od«: datum podpisa pogodbe; 
- »Obdobje do«: zadnji dan meseca v katerem se poroča. 
 
Po vnosu je te podatke potrebno shraniti z izbiro gumba »Shrani« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku. 
 
Naslednje podatke bo kasneje določil program: 
 

- »Znesek« je vsota zneskov sofinanciranja za vse udeležence, ki bodo vpisani na tem 
zahtevku; 

- »Oddal« je ime in priimek uporabnika, ki je pooblaščen za vlaganje zahtevkov; 
- »Datum oddaje« je datum, ko bo zahtevek poslan na sklad; 
- »Status«: ob vnosu dobi zahtevek status »Vpisan«, po pošiljanju pa »Poslan«. 

 
Na tako vnesen zahtevek je potrebno vpisati še udeležence izvršenih dejavnosti. Uporabnik 
doda posameznega udeleženca z izbiro gumba »Dodaj« v skupini »Urejanje udeležencev« na 
orodnem traku. Prikaže se pogovorno okno za vnos podatkov o posameznem udeležencu (Slika 
13). 
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Slika 13: Podatki udeleženca dejavnosti 

 
Ob izbiri prijavljenega udeleženca se samodejno izpolnijo podatki: EMŠO, spol, starost, sklop in 
tip usposabljanja ter kategorija prikrajšanih delavcev. Sklop usposabljanja je enak podatku na 
vlogi. Podatek »Znesek na računu za usposabljanje brez DDV« naj bo enak skupnemu znesku 
za vse udeležence izbranega izobraževanja, v podatku »Št. udeležencev na usposabljanju« pa 
naj bo navedeno, za koliko udeležencev velja ta znesek. Iz teh dveh podatkov bo program 
izračunal znesek, ki pripada posameznemu udeležencu. 
 
Po vnosu podatkov o udeležencih je le-te potrebno shraniti z izbiro gumba »Shrani« v skupini 
»Urejanje« na orodnem traku. 
 
Z izbiro gumba »Odstrani« v skupini »Urejanje udeležencev« na orodnem traku je možno 
izbrisati udeležence, ki so označeni s kljukico na seznamu. Gumb »Kopiraj« v isti skupini 
omogoča kopiranje obstoječega udeleženca, ki mora biti prav tako označen s kljukico. Kopiranje 
poteka tako, da se odpre pogovorno okno za vnos udeleženca, ki ima vse podatke že 
napolnjene s podatki označenega udeleženca. Podatke uporabnik spremeni in doda novega 
udeleženca z izbiro gumba »Dodaj«. 
 
Na temnejšem polju na dnu strani so prikazani seštevki zneskov za vse udeležence po 
naslednjih pravilih: 
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- v prvi vrstici so vsi zneski za splošna usposabljanja, v drugi za posebna ter v tretji za 
javno veljavne programe 

- v prvem stolpcu so prijavljeni zneski, v drugem so sofinancirani zneski zneski, v tretjem 
so prijavljeni zneski za prikrajšane skupine ter v zadnjem so sofinancirani zneski za 
sofinancirane skupine. 

 
Ko so podatki o udeležencih pravilno izpolnjeni, je na vrsti pošiljanje zahtevka na sklad. 
Uporabnik to opravi z izbiro gumba »Pošlji« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Po 
pošiljanju podatkov ni več mogoče spreminjati, možno jih je samo pregledovati. 

 
Na sklad je potrebno poslati tudi pisni izvod zahtevka, podpisan in žigosan, skupaj z vsemi 
zahtevanimi dokazili. V ta namen zahtevek odpremo z izbiro gumba »Izvoz v PDF« na orodnem 
traku in ga natisnemo. 
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2.4 POŠ 

2.4.1 Vnos zahtevkov za sofinanciranje (ZZS) 

Uporabnik mora skladno s pogodbo sporočati podatke o izvršenih aktivnosti in vrednosti, ki jo bo 
sklad glede na pogodbo sofinanciral.  
 
Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Seznam pogodb« in na desni se prikaže seznam 
pogodb, ki jih ima ta uporabnik sklenjene s skladom (Slika 14). 
 

 
Slika 14: Seznam pogodb 

 
Uporabnik potem osvetli pogodbo, za katero želi vnesti podatke in na orodnem traku izbere 
gumb »Odpri« ali pa vrstico odpre z dvojnim klikom ali s klikom na številko pogodbe ali naziv 
vlagatelja. Prikaže se seznam zahtevkov za sofinanciranje za izbrano pogodbo, ki je na začetku 
prazen. Nov zahtevek za sofinanciranje odpre z izbiro gumba »Dodaj« na orodnem traku v 
skupini »Urejanje«. Odpre se pogovorno okno za vnos podatkov zahtevka za sofinanciranje 
(Slika 15). 
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Slika 15: Vnos novega ZZS 

 
Vsebina podatkov naj bo naslednja: 
 
- »Obdobje od« in »Obdobje do« se nanašata na obdobje, za katerega poročate ter morata biti v 
obdobju posameznih šolskih let. 
 
Po vnosu je te podatke potrebno shraniti z izbiro gumba »Shrani« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku.  
 
 
Naslednje podatke bo kasneje določil program: 
 

- »Znesek« je vsota zneskov sofinanciranja za vse udeležence, ki bodo vpisani na tem 
zahtevku; 

- »Oddal« je ime in priimek uporabnika, ki je pooblaščen za vlaganje zahtevkov; 
- »Datum oddaje« je datum, ko bo zahtevek poslan na sklad; 
- »Status«: ob vnosu dobi zahtevek status »Vpisan«, po pošiljanju pa »Poslan«. 

 
Naslednje podatke je priporočljivo vnesti tik pred samim pošiljanjem ZZS: 

- »Št. učencev« - Vpišete število učencev, ki so v tem mesecu sodelovali v projektu 
Popestrimo šolo. Vsak učenec se šteje enkrat tudi, če je bil vključen v več aktivnosti. 

- »Kumulativa - Učenci skupaj« - Število učencev vključenih v vse aktivnosti do sedaj, 
vključno z aktivnostmi, za katere se poroča v okviru tega ZZS. Vsak učenec se šteje 
enkrat, tudi, če je bil vključen v več aktivnosti in/ali v več obdobjih poročanja. Vpišete 
torej število učencev, ki so od začetka izvajanja do zadnjega dneva zadnjega obdobja 
poročanja sodelovali v projektu Popestrimo šolo. 

- »Partnerska šola - Št. učencev« Vpišete število učencev s partnerske šole, ki so v tem 
mesecu sodelovali v projektu Popestrimo šolo. Vsak učenec se šteje enkrat tudi, če je bil 
vključen v več aktivnosti.  

- »Partnerska šola - Kumulativa - Št. učencev«: Število učencev vključenih v vse aktivnosti 
do sedaj, vključno z aktivnostmi, za katere se poroča v okviru tega ZZS. Vsak učenec se 
šteje enkrat, tudi, če je bil vključen v več aktivnosti in/ali v več obdobjih poročanja. 
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Vpišete torej število učencev s partnerske šole, ki so od začetka izvajanja do zadnjega 
dneva zadnjega obdobja poročanja sodelovali v projektu Popestrimo šolo. 

 
Prav tako je potrebno vnesti tudi Število vključenih učiteljev (predstavlja število učiteljev, ki 
sodelujejo pri posamezni aktivnosti) po aktivnostih ter Število vključenih učiteljev - SKUPAJ 
(vsak učitelj se šteje enkrat, tudi če je sodeloval pri več aktivnostih, torej ne gre za vsoto tega 
stolpca) (Slika 16): 
 

 
Slika 16: Vnos sumarnih podatkov po aktivnostih 

 
Uporabnik omenjene vrednosti vnese tako, da z dvoklikom na želeno polje preide v urejevalni 
način ter vnese vrednost. Vsi podatki se shranijo na gumb Shrani. 
 
Na tako vnesen zahtevek je potrebno vpisati še podatke o izvršenih aktivnostih. Uporabnik doda 
posameznega udeleženca z izbiro gumba »Dodaj« v skupini »Urejanje udeležencev« na 
orodnem traku. Prikaže se pogovorno okno za vnos podatkov o posamezni aktivnosti (Slika 17). 
 

 
Slika 17: Vnos podatkov o podatkivnosti 
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Pri vnosu podatkov o podaktivnosti uporabnik vnese: 

- »Naziv učitelja« - Ime in priimek učitelja, ki je izvajal aktivnost 
- »Podaktivnost« - izbere iz seznama podaktivnosti kot so bile opredeljene na vlogi ali eni 

izmed prošenj za spremembo. V primeru POŠ 2012-2014 se podaktinosti filtrirajo glede 
na datum ZZS ter šolsko leto podaktivnosti. 

- »Št. izvedenih ur« - Število izvedenih ur vnesene podaktivnosti 
- »Datum izvedbe« 
- »Število prijavljenih učencev« - posamezen učenec se lahko šteje večkrat 
- »Število sodelujočih učencev« - posamezen učenec se lahko šteje večkrat 
- »Partnerska šola« - izbere se iz seznama partnerskih šol kot so bile opredeljene na vlogi 
- »Število prijavljenih učencev partnerske šole« - posamezen učenec se lahko šteje 

večkrat 
- »Število sodelujočih učencev partnerske šole« - posamezen učenec se lahko šteje 

večkrat 
- »Lokacija izvedbe« 
- »Opis« - opis ur(e) izvedene podaktivnosti 

 
Po vnosu podatkov v sistem jih uporabnik shrani s klikom na »Dodaj«. Sistem avtomatsko 
izračuna sofinancirani znesek. 
 
Pri urejanju se izvaja tudi preverjanje, da vsota izvedenih ur z izbrano podaktivnostjo na vseh 
ZZS neke pogodbe ni večja od števila ur na izbrani podaktivnosti. Če temu pogoju ni zadoščeno 
vrstice ni mogoče shraniti. 
 
V kolikor uporabnik želi izbrisati eno ali več podaktivnosti, to lahko naredi tako, da označi 
izbrane vnose in jih izbriše s klikom na »Odstrani«. 
 
V kolikor uporabnik želi kopirati vneseno podaktivnost, to lahko naredi tako, da označi želeno 
podaktivnost in klikne »Kopiraj«. Odpre se mu vnosna maska za urejanje podaktivnosti. S klikom 
na »Dodaj« potrdi izbiro. 
 
Ko so podatki o aktivnostih pravilno izpolnjeni, je na vrsti pošiljanje zahtevka na sklad. 
Uporabnik to opravi z izbiro gumba »Pošlji« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Po 
pošiljanju podatkov ni več mogoče spreminjati, možno jih je samo pregledovati.  
Pri pošiljanju se izvede preverjanje podatkov, ki preveri, da število učencev v polju "Kumulativa - 
učenci skupaj" ni manjše kot v predhodnjem zahtevku. Če temu pogoju ni zadoščeno zahtevka 
ni mogoče poslati. 
 
Na sklad je potrebno poslati tudi pisni izvod zahtevka, podpisan in žigosan, skupaj z vsemi 
zahtevanimi dokazili. V ta namen zahtevek odpremo z izbiro gumba »Izvoz v PDF« na orodnem 
traku in ga natisnemo. 
 
 
2.5 VKO 

2.5.1 Pogodbe 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Seznam pogodb« in na desni se prikaže seznam pogodb, ki 
jih ima uporabnik sklenjene s skladom (Slika 18). 
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Slika 18: Seznam pogodb 

 
Uporabnik osvetli pogodbo, za katero želi vnesti podatke, in na orodnem traku izbere gumb 
»Odpri« ali vrstico odpre z dvojnim klikom ali s klikom na številko pogodbe ali naziv vlagatelja. 
Prikaže se seznam napovedi za izbrano pogodbo, v levem meniju se nato prikažejo možnosti 
»Vključene osebe«, »Napovedi« in »Zahtevki za sofinanciranje«. 
  
2.5.2 Vnos vključenih oseb 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Vključene osebe«. Na desni se prikaže seznam 
vključenih oseb, ki je v začetku prazen. V primeru, da na pogodbi ni podatka o datumu podpisa 
pogodbe, je kakršnokoli urejanje vključenih oseb onemogočeno. 
 
Uporabnik lahko išče osebe po imenu in priimku. V primeru, da je zadetkov več kot 50 je 
omogočen pregled po straneh. 
 
Uporabnik lahko doda novo osebo s klikom na gumb »Dodaj« na orodnem traku v skupini 
»Oseba«. Odpre se pogovorno okno za vnos podatkov osebe (Slika 19). 
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Slika 19: pogovorno okno za vnos vključene osebe 
 
Uporabnik v okno  »Urejanje osebe« vpiše vse podatke. Podatki naj bi ustrezali podatkom v 
vlogi, na podlagi katerih je bila sklenjena pogodba. 
 
Po izbiri gumba »Potrdi« se pogovorno okno zapre in spet se prikaže seznam vključenih oseb, 
kjer je že prikazana novo vnesena vključena oseba. Uporabnik lahko izbere tudi gumb »Potrdi in 
nov«, ki shrani trenutno vpisane podatke ter prikaže novo formo za dodajanje osebe. 
 
Uporabnik lahko ureja vključene osebe, dokler ne izbere gumba »Pošlji«. Po izbiri gumba 
»Pošlji« se uporabnika opozori, da po pošiljanju ne bo mogoče urejati podatkov ter se nato 
odpre pogovorno okno, kjer mora uporabnik vnesti podatka o »Deležu zaposlenih« ter 
»Opombe« (Slika 20). Ko uporabnik pošlje seznam oseb, ne more več urejati oseb. 
 
V primeru, da hoče uporabnik po pošiljanju zopet urejati vključene osebe, izbere gumb »Uredi«. 
S tem se ustvari nov seznam z istimi podatki, kot so bili na poslanem seznamu. Na novem 
seznamu je omogočeno urejanje vključenih oseb, vse dokler uporabnik ne izbere gumba 
»Pošlji«. 
 
Ko je seznam vključenih oseb poslan, je omogočen tudi gumb »Izvoz v pdf«. 
Na sklad je potrebno poslati pisni izvod zahtevka, ki mora biti podpisan in žigosan. V ta namen 
seznam  odpremo z izbiro gumba »Izvoz v PDF« na orodnem traku in ga natisnemo. 
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Slika 20:Pogovorno okno za pošiljanje seznama vključenih oseb 
 
 
Seznami zaposlenih so v portalu že preneseni na podlagi podatkov, ki jih je uporabnik med  
izvajanjem  svojega projekta poslal na sklad. Na že vnesenem seznamu zaposlenih so vpisane 
vse osebe, o katerih je uporabnik kadarkoli poročal na sklad.  
 
Uporabnik naj v svoj pogodbi preveri točnost podatkov in jih po potrebi popravijo ter pri vsaki 
osebi označijo, kdo bo izdelal načrt osebnega in poklicnega razvoja oz. karierni načrt.  
 
 
 
2.5.3 Vnos napovedi 

Uporabnik mora skladno s pogodbo o sofinanciranju napovedati začetek aktivnosti najmanj tri 
delovne dni pred začetkom izvajanja aktivnosti v okviru sklopa C (Usposabljanja na področju 
osebnega in kariernega razvoja zaposlenih). 
 
Prikaže se seznam napovedi za izbrano pogodbo, ki je na začetku prazen. Novo napoved odpre 
z izbiro gumba »Dodaj« na orodnem traku v skupini »Urejanje«. Odpre se pogovorno okno za 
vnos podatkov napovedi »Urejanje napovedi« (Slika 21). Novo napoved lahko uporabnik doda 
le, ko je trenuten seznam vključenih oseb poslan. Prav tako lahko uporabnik oddaja napovedi le 



26 
 

za usposabljanja sklopa C, če ima s pogodbo o sofinanciranju predvidena sredstva za aktvnosti 
iz tega sklopa.   
 

 
Slika 21: Pogovorno okno za vnos napovedi 

 
Uporabnik v okno za napoved vpiše oz. izbere iz seznamov vse podatke. Vneseni podatki naj bi 
ustrezali navedenim podatkom v vlogi, na podlagi katere je bila sklenjena pogodba.  
 
Uporabnik lahko dodaja osebe v seznam vključenih s klikom na gumb »Dodaj«. Odpre se 
iskalno okno (Slika 22), kjer lahko obkljuka željene osebe. Osebe lahko išče tudi po njihovem 
imenu. Pri iskanju in menjavanju strani se že obkljukane osebe odkljukajo. Po izbiri gumba 
»Potrdi« se obkljukane osebe prenesejo v seznam zaposlenih na najavi.  
 
Če želi uporabnik odstraniti določene osebe, jih obkljuka v seznamu zaposlenih ter izbere gumb 
»Odstrani«. Spremembe narejene v seznamu zaposlenih se shranijo šele ob kliku »Potrdi« na 
oknu za urejanje napovedi. 
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Slika 22: Pogovorno okno za dodajanje oseb 

 
 
Po izbiri gumba »Potrdi« se pogovorno okno zapre in prikaže se seznam napovedi, kjer je že 
prikazana tako vnesena napoved. Napoved hrani podatek o seznamu vključenih oseb, na 
katerem je bila dodana. V primeru, da uporabnik zopet ureja vključene osebe (s tem se ustvari 
nov seznam vključenih oseb), se seznam vključenih oseb pri že dodani osebi ne bo spreminjal. 
 
Napoved takoj po vnosu dobi status »Vpisan«. Ko je napoved v tem statusu, jo je še možno 
spreminjati ali brisati. Za spreminjanje uporabnik dvakrat klikne na vrstico in odpre se okno za 
vnos podatkov napovedi z napolnjenimi podatki te napovedi. Brisanje napovedi izvede tako, da 
najprej vnese kljukico v vrstico na seznamu, ki jo želi pobrisati, in potem izbere gumb »Odstrani« 
v skupini »Urejanje« na orodnem traku. 
 
Napoved, ki je v statusu »Vpisan«, lahko uporabnik tudi kopira. To naredi tako, da jo na 
seznamu označi s kljukico in potem izbere gumb »Kopiraj« v skupini »Urejanje« na orodnem 
traku. Pri tem se v kopijo prenesejo vse vrednosti, razen datuma izvedbe, ura začetka/zaključka 
ter seznam zaposlenih. To je koristno v primeru, če se isto usposabljanje izvaja v več terminih, 
ker je za vsak termin potrebno vnesti svojo napoved. 
 
Naslednji korak v postopku napovedovanja je pošiljanje napovedi. Uporabnik s kljukico označi 
na seznamu vse napovedi, ki jih želi poslati, in potem izbere gumb »Pošlji« v skupini »Urejanje« 
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na orodnem traku. Ob tem se prikaže opozorilo, da izbranih napovedi po pošiljanju ne bo 
mogoče več spreminjati. Ko uporabnik potrdi, da želi izvesti pošiljanje, dobijo izbrane napovedi 
status »Poslan«. Takih napovedi ni več mogoče spreminjati ali brisati. Za vse spremembe takih 
napovedi je potrebno zaprositi sklad. 
 
2.5.4 Vnos zahtevkov za sofinanciranje (ZZS) 

Po izvršeni dejavnosti, ki je predvidena s pogodbo (izobraževanju idr.), je potrebno skladu 
sporočiti podatke o vrednosti, ki jo bo sklad glede na pogodbo sofinanciral. Podatki naj izhajajo 
iz računa za to dejavnost, prejetega od izvajalca. 
 
ZZS-ji, ki jih je uporabnik na Sklad poslal samo v pisni obliki, so že vneseni v sistemu.  
Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Zahtevki za sofinanciranje« in na desni se prikaže 
seznam zahtevkov, ki je v začetku prazen (Slika 23). 
 

Slika 23: Seznam ZZS 
 
Nov zahtevek doda tako, da izbere gumb »Dodaj« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. 
Prikaže se obrazec za vnos skupnih podatkov zahtevka (Slika 24). 
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Slika 24: Skupni podatki zahtevka za sofinanciranje 
 
Vsebina podatkov naj bo naslednja: 
 
- »Obdobje od« in »Obdobje do« se nanašata na celotno obdobje zahtevka za sofinanciranje. 
Po vnosu je te podatke potrebno shraniti z izbiro gumba »Shrani« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku. 
 
Naslednje podatke bo kasneje določil program: 

- »Znesek« je vsota zneskov sofinanciranja za vse udeležence, ki bodo vpisani na tem 
zahtevku; 

- »Oddal« je ime in priimek uporabnika, ki je pooblaščen za vlaganje zahtevkov; 
- »Datum oddaje« je datum, ko bo zahtevek poslan na sklad; 
- »Status«: ob vnosu dobi zahtevek status »Vpisan«, po pošiljanju pa »Poslan«. 

 
Na tako vnesen zahtevek je potrebno vpisati še posamezne aktivnosti o katerih se poroča. 
Uporabnik doda posamezno aktivnost z izbiro gumba »Dodaj« v skupini »Urejanje aktivnosti« na 
orodnem traku. Prikaže se pogovorno okno za vnos podatkov o posamezni aktivnosti (Slika 25).  
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Slika 25: Podatki o aktivnosti 

 
Uporabnik v okno za urejanje aktivnosti vpiše vse zahtevane podatke ter izbere osebe s 
seznama zaposlenih. Podatki naj bi ustrezali navedenim podatkom, v vlogi, na podlagi katere je 
bila sklenjena pogodba. 
 
Uporabnik lahko dodaja osebe v seznam zaposlenih z klikom na gumb »Dodaj«. Odpre se 
iskalno okno (Slika 26), kjer lahko obkljuka željene osebe. Osebe, ki se prikažejo v iskalnem 
seznamu, so odvisne od obdobja od/do na ZZS ter od časa urejanja/pošiljanja seznama 
vključenih oseb. Osebe se lahko išče tudi po njihovem imenu. Pri iskanju in menjavanju strani se 
že obkljukane osebe, odkljukajo. Po izbiri gumba »Potrdi« se obkljukane osebe prenesejo v 
seznam zaposlenih na izbrani aktivnosti.  
 
Če uporabnik želi odstraniti določene osebe, jih obkljuka v seznamu zaposlenih ter izbere gumb 
»Odstrani«. Spremembe narejene v seznamu zaposlenih se shranijo šele ob kliku »Potrdi« na 
oknu za urejanje aktivnosti. 
 
Po vnosu udeležencev se izbor oseb shrani z izbiro gumba »Shrani« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku. 
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Slika 26: Pogovorno okno za dodajanje oseb 

 
 
Ko uporabnik zaključi z vnosom udeležencev izbere gumb »Dodaj«. S tem se aktivnost doda na 
ZZS. Pri tem se izvede tudi validacija, ki preveri, koliko je že izkoriščenih sredstev na pogodbi.  
V primeru, da je pogodbeni znesek presežen, se »Sofinanciran strošek« ustrezno zniža. 
 
Z izbiro gumba »Odstrani« v skupini »Urejanje aktvnosti« na orodnem traku je možno odstrani 
aktivnosti iz ZZS. Gumb »Kopiraj« v isti skupini pa omogoča kopiranje izbrane aktivnosti. 
Kopiranje poteka tako, da se odpre pogovorno okno za vnos aktivnosti, ki ima napolnjene vse 
podatke s podatki označene/kopirane aktivnosti, razen seznama zaposlenih. Podatke uporabnik 
spremeni in doda novega udeleženca z izbiro gumba »Dodaj«. 
 
Ko so podatki o aktivnosti na ZZS pravilno izpolnjeni, je na vrsti pošiljanje zahtevka na Sklad. 
Uporabnik to opravi z izbiro gumba »Pošlji« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Po 
pošiljanju podatkov ni več mogoče spreminjati, možno jih je samo pregledovati.  
 
Na sklad je potrebno poslati tudi pisni izvod zahtevka, podpisan in žigosan, skupaj z vsemi 
zahtevanimi dokazili (poročila, računi, izpisi iz TRR,…). V ta namen zahtevek odpremo z izbiro 
gumba »Izvoz v PDF« na orodnem traku in ga natisnemo. 
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2.6 VKO 2013 (Sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in 
zaposlene 2013)   

2.6.1 Pogodbe 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Seznam pogodb« in na desni se prikaže seznam 
pogodb, ki jih ima uporabnik sklenjene s skladom (Slika 27). 
 

 Slika 27: Seznam pogodb 

 
Uporabnik osvetli pogodbo, za katero želi vnesti podatke, in na orodnem traku izbere gumb 
»Odpri« ali vrstico odpre z dvojnim klikom ali s klikom na številko pogodbe ali naziv vlagatelja. 
Prikaže se seznam napovedi za izbrano pogodbo, v levem meniju se nato prikažejo možnosti 
»Vključene osebe«, »Napovedi« in »Zahtevki za sofinanciranje«. 
  
2.6.2 Vnos vključenih oseb  

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Vključene osebe«. Na desni se prikaže seznam 
zaposlenih, ki bodo vključeni v aktivnosti VKO, in  je v začetku prazen. V primeru, da na pogodbi 
ni podatka o datumu podpisa pogodbe, je kakršnokoli urejanje vključenih oseb onemogočeno. 
 
Uporabnik lahko išče osebe po imenu in priimku. V primeru, da je zadetkov več kot 50, je 
omogočen pregled po straneh. 
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Uporabnik lahko doda novo osebo s klikom na gumb »Dodaj« na orodnem traku v skupini 
»Oseba«. Odpre se pogovorno okno »Urejanje osebe« za vnos podatkov osebe (Slika 28). 

 Slika 28: pogovorno okno za vnos vključene osebe 

 
Uporabnik v okno za urejanje osebe vpiše vse zahtevane podatke. Podatki naj bi ustrezali 
podatkom v vlogi, na podlagi katerih je bila sklejena pogodba. 
 
Po izbiri gumba »Potrdi« se pogovorno okno zapre in spet se prikaže seznam vključenih oseb, 
kjer je že prikazana novo vnesena oseba. Uporabnik lahko izbere tudi gumb »Potrdi in nov«, ki 
shrani trenutno vpisane podatke ter prikaže novo formo za dodajanje osebe. 
 
Uporabnik lahko ureja vključene osebe dokler ne izbere gumba »Pošlji«. Po izbiri gumba 
»Pošlji« se uporabnika opozori, da po pošiljanju ne bo mogoče urejati podatkov ter se nato 
odpre pogovorno okno, kjer mora uporabnik vnesti podatka o »Deležu zaposlenih, ki bodo 
vključeni v aktivnosti VKO«»Deležu zaposlenih, za katere se bo izdelal načrt osebnega in 
poklicnega razvoja zaposlenih« ter »Opombe«, če je to potrebno (
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 Slika 29 29). Ko uporabnik pošlje seznam oseb tega ne more več urejati. 
 
V primeru, da hoče uporabnik po pošiljanju zopet urejati vključene osebe, izbere gumb »Uredi«. 
S tem se ustvari nov seznam z istimi podatki kot na poslanem seznamu. Na novem seznamu je 
omogočeno urejanje vključenih oseb, vse dokler uporabnik ne izbere gumba »Pošlji«. 
 
Ko je seznam vključenih oseb poslan, je omogočen tudi gumb »Izvoz v pdf«. S klikom na ta 
gumb se uporabniku izpiše seznam vključenih zaposlenih z vsemi podatki. Podpisan in žigosan 
seznam se priloži k prvemu ZZS in ob vsaki spremembi.  
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 Slika 29:Pogovorno okno za pošiljanje seznama vključenih oseb 
 

 
 
 
 
 
2.6.3 Vnos napovedi 

Uporabnik mora skladno s pogodbo o sofinanciranju napovedati začetek aktivnosti najmanj tri 
delovne dni pred začetkom usposabljanja oz. 2 delovna dneva pred začetkom izvedbenega ali 
svetovalnega dela. 
 
Prikaže se seznam napovedi za izbrano pogodbo, ki je na začetku prazen. Novo napoved 
uporabnik odpre z izbiro gumba »Dodaj« na orodnem traku v skupini »Urejanje«. Odpre se 
pogovorno okno za vnos podatkov napovedi (Slika 30). Novo napoved lahko uporabnik doda le, 
ko je trenuten seznam vključenih oseb poslan. Prav tako lahko uporabnik oddaja napovedi le za 
usposabljanja iz sklopov, za ketere ima s skladom sklenjeno pogodbo o sofinanciranju oz. za 
aktivnosti, ki jih je napovedal v vlogi za projekt.  
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Slika 30: Pogovorno okno za vnos napovedi 

 
Uporabnik v okno za napoved vpiše vse podatke. Vneseni podatki morajo ustrezati podatkom iz 
vloge za projekt, na podlagi katere je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju  
 
Uporabnik lahko v napoved dodaja osebe, ki bodo vključene v aktivnost,  s klikom na gumb 
»Dodaj«. Odpre se iskalno okno (Slika 31), kjer lahko obkljuka željene osebe. Osebe lahko išče 
tudi po njihovem imenu. Pri iskanju in menjavanju strani se že obkljukane osebe odkljukajo. Po 
izbiri gumba »Potrdi« se obkljukane osebe prenesejo v seznam zaposlenih na napovedi.  
 
Če želi uporabnik iz napovedi odstraniti določene osebe, jih obkljuka v seznamu zaposlenih ter 
izbere gumb »Odstrani«. Spremembe, narejene v seznamu zaposlenih, se shranijo šele ob kliku 
»Potrdi« na oknu za urejanje napovedi. 
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Slika 31: Pogovorno okno za dodajanje oseb 

 
 
Po izbiri gumba »Potrdi« se pogovorno okno zapre in prikaže se seznam napovedi, kjer je že 
prikazana tako vnesena napoved.  
 
Napoved takoj po vnosu dobi status »Vpisan«. Ko je napoved v tem statusu, jo je še možno 
spreminjati ali brisati. Za spreminjanje uporabnik dvakrat klikne na vrstico in odpre se okno za 
vnos podatkov napovedi z napolnjenimi podatki te napovedi. Brisanje napovedi izvede tako, da 
najprej vnese kljukico v vrstico na seznamu, ki jo želi pobrisati, in potem izbere gumb »Odstrani« 
v skupini »Urejanje« na orodnem traku. 
 
Napoved lahko uporabnik tudi kopira. To naredi tako, da napoved na seznamu označi s kljukico 
in potem izbere gumb »Kopiraj« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Pri tem se v kopijo 
prenesejo vse vrednosti, razen datuma izvedbe, ura začetka/zaključka ter seznam zaposlenih. 
To je koristno v primeru, če se isto usposabljanje izvaja v več terminih, ker je za vsak termin 
potrebno vnesti svojo napoved. 
 
Naslednji korak v postopku napovedovanja je pošiljanje napovedi. Uporabnik na seznamu s 
kljukico označi vse napovedi, ki jih želi poslati, in izbere gumb »Pošlji« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku. Ob tem se prikaže opozorilo, da izbranih napovedi po pošiljanju ne bo mogoče 
več spreminjati. Ko uporabnik potrdi, da želi izvesti pošiljanje, dobijo izbrane napovedi status 
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»Poslan«. Takih napovedi ni več mogoče spreminjati ali brisati. Za vse spremembe takih 
napovedi je potrebno obvestiti sklad na elektronski naslov: vko@sklad-kadri.si. Ko se napoved 
pošlje, se nanjo shrani trenutno aktiven seznam oseb. V  primeru, da se določene osebe brišejo 
iz seznama, bodo na napovedi tako še vedno vidne. 
 

Sklad bo upošteval samo tiste napovedi, ki  bodo imele v portalu status »Poslano«, torej bodo 
poslane v rokih določenih za napovedi.  
 
Delodajalci morajo skladu vsaj 3 delovne dni vnaprej napovedati vsa usposabaljanja in vsaj 
2 delovna dneva vnaprej napovedati vsaj dva obvezna delovna sestanka za izvedbeno ali 
svetovalno delo, pri čemer mora biti en sestanek uvodni. 
 
 
2.6.4 Vnos zahtevkov za sofinanciranje (ZZS) 

Po izvršeni aktivnostije potrebno skladu sporočiti podatke o vrednosti izvedenih 
aktivnosti.Podatki naj izhajajo iz računa za izvedene aktivnosti, prejetega od izvajalca VKO. 
Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Zahtevki za sofinanciranje« in na desni se prikaže 
seznam zahtevkov, ki je v začetku prazen (

 Slika 32). 
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 Slika 32: Seznam ZZS 

 
Nov zahtevek uporabnik doda tako, da izbere gumb »Dodaj« v skupini »Urejanje« na orodnem 
traku. Prikaže se obrazec za vnos skupnih podatkov zahtevka (
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 Slika 3333). 
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 Slika 33: Skupni podatki zahtevka za sofinanciranje 
 
Vsebina podatkov naj bo naslednja: 
 
- »Obdobje od« in »Obdobje do« se nanašata na celotno obdobje zahtevka za sofinanciranje. 
Po vnosu je te podatke potrebno shraniti z izbiro gumba »Shrani« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku. Šele ko je zahtevek shranjen, uporabnik lahko na ZZS dodaja aktivnosti, o 
katerih poroča. . Uporabnik doda posamezno aktivnost z izbiro gumba »Dodaj« v skupini 
»Urejanje aktivnosti« na orodnem traku. Prikaže se pogovorno okno za vnos podatkov o 
posamezni aktivnosti (Slika 34).  
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Slika 34: Podatki o aktivnosti 

 
Uporabnik v okno za urejanje aktivnosti vpiše vse zahtevane podatke ter izbere osebe s 
seznama zaposlenih.  
Uporabnik lahko dodaja osebe v seznam zaposlenih z klikom na gumb »Dodaj«. Odpre se 
iskalno okno (Slika 35), kjer lahko obkljuka želene osebe. Osebe, ki se prikažejo v iskalnem 
seznamu, so odvisne od obdobja od/do na ZZS ter od časa urejanja/pošiljanja seznama 
vključenih oseb. Osebe se lahko išče tudi po njihovem imenu. Pri iskanju in menjavanju strani se 
že obkljukane osebe, odkljukajo. Po izbiri gumba »Potrdi« se obkljukane osebe prenesejo v 
seznam zaposlenih na izbrani aktivnosti.  
 
Če uporabnik želi odstraniti določene osebe, jih obkljuka v seznamu zaposlenih ter izbere gumb 
»Odstrani«. Spremembe, narejene v seznamu zaposlenih, se shranijo šele ob kliku »Potrdi« na 
oknu za urejanje aktivnosti. 
 
Po vnosu udeležencev se izbor oseb shrani z izbiro gumba »Shrani« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku. 
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Slika 35: Pogovorno okno za dodajanje oseb 

 
 
Ko uporabnik zaključi z vnosom udeležencev, izbere gumb »Dodaj«. S tem se aktivnost doda na 
ZZS. Pri tem se izvede tudi validacija, ki preveri, koliko je že izkoriščenih sredstev v sklopu in/ ali 
na aktivnosti glede na pogodbo o sofinanciranju oz. pogoje Javnega razpisa. .  V primeru, da je 
pogodbeni znesek presežen, program uporabnika o tem obvesti. »Sofinanciran strošek« je 
potrebno ustrezno znižati. Enako velja v primeru presežka sredstev na posamezni aktivnosti.   
 
Z izbiro gumba »Odstrani« v skupini »Urejanje aktivnosti« na orodnem traku je možno odstraniti 
aktivnosti iz ZZS. Gumb »Kopiraj« v isti skupini pa omogoča kopiranje izbrane aktivnosti. 
Kopiranje poteka tako, da se odpre pogovorno okno za vnos aktivnosti, ki ima napolnjene vse 
podatke s podatki označene/kopirane aktivnosti, razen seznama zaposlenih. Podatke uporabnik 
spremeni in doda novega udeleženca z izbiro gumba »Dodaj«. 
 
Program bo kasneje določilnaslednje podatke : 
 

- »Znesek« je vsota zneskov sofinanciranja za vse udeležence, ki bodo vpisani na tem 
zahtevku; 

- »Oddal« je ime in priimek uporabnika, ki je pooblaščen za vlaganje zahtevkov; 
- »Datum oddaje« je datum, ko bo zahtevek poslan na sklad; 
- »Status«: ob vnosu dobi zahtevek status »Vpisan«, po pošiljanju pa »Poslan«. 
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Ko so podatki o aktivnosti na ZZS pravilno izpolnjeni, je na vrsti pošiljanje zahtevka na Sklad. 
Uporabnik to opravi z izbiro gumba »Pošlji« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Po 
pošiljanju podatkov ni več mogoče spreminjati, možno jih je samo pregledovati. 
Na sklad je potrebno poslati tudi pisni izvod podpisanega in žigosanega zahtevka za 
sofinanciranje skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili (poročila o izvedenih aktivnostih, 
računi, izpisi iz TRR,…). V ta namen uporabnik odpre ZZS z izbiro gumba »Izvoz v PDF« na 
orodnem traku in ga natisne. Skupaj z ZZS se natisne tudi specifikacija k ZZS. .  
 
 
2.7 KOC (Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2012 - 2015) 

2.7.1 Pogodbe 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Seznam pogodb« in na desni se prikaže seznam 
pogodb, ki jih ima uporabnik sklenjene s skladom (Slika 36). 
 

 
Slika 36: Seznam pogodb 

 
Uporabnik potem osvetli pogodbo, za katero želi vnesti podatke in na orodnem traku izbere 
gumb »Odpri« ali pa vrstico odpre z dvojnim klikom ali s klikom na številko pogodbe ali naziv 
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vlagatelja. Prikaže se seznam napovedi za izbrano pogodbo in v levem meniju se prikažejo 
možnosti »Vključene osebe«, »Napovedi« in »Poročila«. 
  
2.7.2 Vnos vključenih oseb 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Vključene osebe« in na desni se prikaže seznam 
vključenih oseb. Če na seznam še ni bilo vnesenih vključenih oseb, ga uporabnik vnese ročno 
oziroma vpisati je potrebno vsako, na novo zaposleno osebo..  
Uporabnik lahko išče po imenu, priimku ter podjetju osebe. Lahko tudi ureja osebe po 
določenem stolpcu s klikom na ime stolpca. V primeru, da je zadetkov več kot 50 je omogočen 
pregled po straneh. 
 
Uporabnik lahko doda novo osebo s klikom na gumb »Dodaj« na orodnem traku v skupini 
»Oseba«. Odpre se pogovorno okno za vnos podatkov osebe (Slika 37). 
  

 
Slika 37: Pogovorno okno za vnos vključene osebe 

 
Uporabnik v okno za urejanje osebe vpiše vse podatke razen datum izstopa ter prva vključitev.  
V polje datum izstopa se vnese datum, ko oseba preneha z delovnim razmerjem ali zaradi 
drugega razloga preneha z usposabljanjem. Datum prve vljučiteve pa se samodejno napolni, ko 
je oseba prvič vključena na poročilo.  
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Po vnosu št. partnerja se napolnijo polja naziv podjetja ter občina podjetja, če že obstaja 
podjetje s to številko. V primeru, da se podatke takega podjetja spreminja, se prikaže opozorilo. 
Občino podjetja se lahko vnese z vnosom šifre občine ali s klikom na iskalni gumb, ki odpre 
okno za iskanje občine (Slika 3838). Tu lahko iščemo po šifri občine ter po nazivu občine. Če 
uporabnik želi izbrati določeno občino jo obkljuka ter izbere gumb »Potrdi«. 

 
Slika 38: Iskanje občine 

 
Po izbiri gumba »Potrdi« se pogovorno okno zapre in prikaže se spet seznam vključenih oseb, 
kjer je tudi že prikazana tako vnesena vključena oseba. Lahko tudi izbere gumb »Potrdi in nov«, 
ki shrani trenutno vpisane podatke ter prikaže novo formo za dodajanje osebe. 
 
Uporabnik lahko ureja vključene osebe dokler ne izbere gumba »Pošlji«. Ko uporabnik pošlje 
seznam oseb, ne more več urejati oseb dokler ne izbere gumba »Uredi«. 
 
 
2.7.3 Vnos napovedi 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Napovedi« in na desni se prikaže seznam napovedi, 
ki je v začetku prazen. 
 
Prikaže se seznam napovedi za izbrano pogodbo, ki je na začetku prazen. Uporabnik lahko išče 
po nazivu, izvajalcu ter št. napovedi. Lahko tudi ureja napovedi po določenem stolpcu s klikom 
na ime stolpca. V primeru, da je zadetkov več kot 50 je omogočen pregled po straneh. 
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Novo napoved odpre z izbiro gumba »Dodaj« na orodnem traku v skupini »Urejanje«. Odpre se 
pogovorno okno za vnos podatkov napovedi (Slika 3939). 

 
Slika 39: Pogovorno okno za vnos napovedi 

 
Uporabnik v okno za napoved vpiše oz. izbere iz seznamov vse podatke. V primeru, da napoved 
traja več dni, je obvezen tudi vnos opomb. V opombe se vnesejo vsi datumi izobraževanja in 
predvidene ure usposabljanja. 
 
Po izbiri gumba »Potrdi« se pogovorno okno zapre in prikaže se seznam napovedi, kjer je že 
prikazana tako vnesena napoved.  
 
Napoved takoj po vnosu dobi status »Vpisan« ter status sklada »Nepreverjen«. Ko ima napoved 
status »Vpisan«, jo je še možno spreminjati ali brisati. Za spreminjanje uporabnik dvakrat klikne 
na vrstico in odpre se okno za vnos podatkov napovedi z napolnjenimi podatki te napovedi. 
Brisanje napovedi izvede tako, da najprej vnese kljukico v vrstico na seznamu, ki jo želi pobrisati 
in potem izbere gumb »Odstrani« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. 
 
Napoved lahko uporabnik tudi kopira. To naredi tako, da jo na seznamu označi s kljukico in 
potem izbere gumb »Kopiraj« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Pri tem se v kopijo 
prenesejo vse vrednosti, razen datum izvajanje od/do, ura začetka/zaključka ter seznam 
zaposlenih. To je koristno v primeru, če se isto usposabljanje izvaja v več terminih in uporabnik 
za vsak termin vnese novo napoved. 
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Naslednji korak v postopku napovedovanja je pošiljanje napovedi. Uporabnik s kljukico označi 
na seznamu vse napovedi, ki jih želi poslati in potem izbere gumb »Pošlji« v skupini »Urejanje« 
na orodnem traku. Ob tem se prikaže opozorilo, da izbranih napovedi po pošiljanju ne bo 
mogoče več spreminjati. Ko uporabnik potrdi, da želi izvesti pošiljanje, dobijo izbrane napovedi 
status »Poslan«. Takih napovedi ni več mogoče spreminjati ali brisati. Za spremembo takih 
napovedi je potrebno zaprositi sklad. Takoj pri pošiljanju se izvede validacija, ki preveri: 

- ali je predviden strošek usposabljanja manjši ali enak 2.000 € 
- ali je indikativna cena na udeleženca manjša ali enaka 500€ 
- ali ima posebej pripravljeno usposabljanje za partnerstvo vrednost Ne. 

 
 
Napovedi, ki imajo status sklada »Odobren« je možno vključiti v poročila vendar le, če napoved 
še ni bila vključena na poročilo. 
 
Uporabnik lahko napoved prekliče v primeru, da se napoved po pošiljanju ne bo izvajala. To 
naredi tako, da s kljukico označi na seznamu vse napovedi, ki jih želi preklicati in potem izbere 
gumb »Prekliči«. Ob tem se prikaže opozorilo, da izbranih napovedi po preklicu ne bo mogoče 
več spreminjati. Ko uporabnik potrdi, da želi izvesti preklic, dobijo izbrane napovedi status 
»Preklican«. Takih napovedi ni več mogoče spreminjati, brisati ali dodajati na poročilo. 
 
2.7.4 Vnos poročil 

Uporabnik v levem meniju izbere možnost »Poročila« in na desni se prikaže seznam poročil, ki 
je v začetku prazen (Slika 4040). 
 

 
Slika 40: Seznam poročil 
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Novo poročilo doda tako, da izbere gumb »Dodaj« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. 
Prikaže se obrazec za vnos skupnih podatkov poročila (Slika 4141). 
 

 
Slika 41: Skupni podatki poročila 

 
Vsebina podatkov naj bo naslednja: 
 
- »Obdobje od« in »Obdobje do« se nanašata na obdobje poročanja. Poročilo je lahko samo eno 
in mora biti vezano na določeno obdobje ZzI. (npr. 1.2. - 30.4, 1.5. - 30.6.). Vedno se zaključi z 
zadnjim dnem v mesecu, ki je identičen tistemu, ki ga upravičenec zapiše v ISARR. Poročilo 
lahko vključuje usposabljanja, ki so se izvedla predhodno in niso bila vključena na predhodno 
poročilo ali ZZI. 
 
Po vnosu je te podatke potrebno shraniti z izbiro gumba »Shrani« v skupini »Urejanje« na 
orodnem traku. 
 
Naslednje podatke bo kasneje določil program: 
 

- »Znesek« je vsota stroškov usposabljanja vrstic poročila ki bodo vpisani na tem 
zahtevku; 

- »Oddal« je ime in priimek uporabnika, ki bo poslal poročilo; 
- »Datum oddaje« je datum, ko bo poročilo poslan na sklad; 
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- »Status«: ob vnosu dobi zahtevek status »Vpisan«, po pošiljanju pa »Poslan«. 
 
Vsako poročilo lahko vsebuje več vrstic poročila, po katerih lahko uporabnik išče po nazivu, 
izvajalcu ter št. vrstice poročila. V primeru, da je zadetkov več kot 50 je omogočen pregled po 
straneh. Uporabnik lahko tudi ureja vrstice po določenem stolpcu s klikom na ime stolpca. 
 
Na tako vneseno poročilo je potrebno vpisati še vrstice poročila. Uporabnik doda posamezno 
vrstico z izbiro gumba »Dodaj« v skupini »Urejanje aktivnosti« na orodnem traku. Prikaže se 
pogovorno okno za vnos podatkov o posamezni vrstici poročila (Slika 42).  
 

 
Slika 42: Podatki vrstice poročila 

 
Vsaka vrstica poročila se navezuje na napoved. Pri dodajanju uporabnik izbere napoved iz 
seznama, s čimer se mu avtomatsko napolnijo vsa polja razen vsebinsko poročilo. 
 
Uporabnik lahko dodaja vključene osebe z klikom na gumb »Dodaj«. Odpre se iskalno okno 
(Slika 43), kjer lahko obkljuka željene osebe. Osebe lahko išče po njihovem imenu, priimku ter 
podjetju, lahko pa izbere podjetje iz seznama. Pri iskanju in menjavanju strani se že obkljukane 
osebe odkljukajo. Po izbiri gumba »Potrdi« se obkljukane osebe prenesejo v seznam vključenih 
oseb na vrstici poročila.  
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Če uporabnik želi odstraniti določene osebe jih obkljuka v seznamu vključenih oseb ter izbere 
gumb »Odstrani«. Spremembe narejene v seznamu zaposlenih se shranijo šele ob kliku 
»Potrdi« na oknu za urejanje vrstice poročila. 

 
Slika 43: Pogovorno okno za dodajanje oseb 

 
Z izbiro gumba »Odstrani« v skupini »Urejanje aktivnosti« na orodnem traku je možno izbrisati 
vrstice poročila, ki so označeni s kljukico na seznamu.  
 
Ko so podatki o udeležencih pravilno izpolnjeni, je na vrsti pošiljanje zahtevka na sklad. 
Uporabnik to opravi z izbiro gumba »Pošlji« v skupini »Urejanje« na orodnem traku. Pošiljanje je 
možno le, ko je seznam vključenih oseb poslan. Po pošiljanju podatkov ni več mogoče 
spreminjati, možno jih je samo pregledovati.  
 
Pri pošiljanju se izvede validacija, ki preveri, da na vrsticah poročila niso vključene osebe, ki so 
iz usposabljanja izstopile pred poročanim obdobjem izvajanja. Če obstaja takšna oseba potem je 
pošiljanje onemogočeno. 
 
Na sklad je potrebno poslati tudi pisni izvod poročila, podpisan in žigosan, skupaj z vsemi 
zahtevanimi dokazili. V ta namen zahtevek odpremo z izbiro gumba »Izvoz v PDF« na orodnem 
traku in ga natisnemo. 
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POMOČ PRI UPORABI PORTALA 

Če ima uporabnik: 
 

- dodatna vprašanja glede uporabe portala, 
- predloge ali posebne zahteve, 
- težave z dostopom do portala in njegovim delovanjem, 
- je pozabil geslo, 
- želi ukiniti ali spremeniti uporabniško ime, 

 
naj se obrne neposredno na sklad, najbolje kar na osebo, ki je vodila postopek izbire na razpisu 
in pripravo pogodbe. Kontaktne podatke dobi na pogodbi, splošne kontaktne podatke pa lahko 
najde tudi na spletni strani sklada: 
 
http://www.sklad-kadri.si/ 

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

