
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAZEVANjE,
ZNANOST IN SPORT

Stevilka: 5442-244/2017/121
Datum: 7. 5. 2018

Na podlagi 16. in 39. elena Zakona 0 driavni upravi (Uradni list RS, 51. 113/05 - uradno precisteno
besed!lo, 89107 - OdIUS, 126107 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47113,12/14,
90/14 in 51/16), 67. elena Uredbe (EU) 5t. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.
decembra 2013 0 skupnih dolocbah a Evropskem skladu za regionafni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj pode2:elja in Evropskem skladu
za pomorstvo in ribistvo, a splosnih dolocbah 0 Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribistvo ter 0 razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) ~t. 1083/2006 (UL L Sit.347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami), 14. elena
Uredbe (EU) st. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 0 Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) st. 1081/2006 (UL L Sit.347 z dne 20.12.2013, str.
470, s spremembami), Smemic 0 poenostavljenih moinostih obraeunavanja stroskov, objavljenih na
spletn i stran i: http://www.eu-skladi.si/sl/doku mentilnavod ila/smernice-o-poenostavljen ih-moznostih-
obracunavanja-stroskov.pdf, Uredbe 0 porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sioveniji
v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naloibe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, st 29/15,
36/16, 58/16,69/16 - popr., 15/17 in 69/17), Navodil organa upravljanja 0 upravicenih stro~kih za
sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, s spremembami, objavljenih
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila. Navodil Ministrstva za izobraievanje, znanost
in sport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, s
spremembami, objavljenih na spletni strani:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna podrocja/sluzba za izvajanje kohezijske politike/programsko_obd
obje_20142020/za_upravicence/navodila/, Zakona °organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja
(Uradni list RS, st 16/07 - uradno precisceno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr"
20/11,40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16-popr. in 25/17 - ZVaj), Zakona 0
poklicnem in strokovnem izobrazevanju (Uradni list RS, st. 79/06 in 68/17), Zakona 0 visjem strokovnem
izobrazevanju (Uradni list RS, st. 86/04 in 100/13), tzhodise za pripravo izobraievalnih programov
ntzjega in srednjega poklicnega izobraze'{anja ter programov srednjega strokovnega izobrazevanja
(sprejeta dne 11. 3. 2016 na 154. seji StrOkovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobrazevanje),
Izhodise za pripravo visjesolskih stuClijskih. programov (sprejeta dne 11. 3. 2016 na 154. seji
Strokovnega sveta RS za poklicno in strokoyno. izo:brazevanje), Metodologije za dolocitev visine
spodbude delodajalcem za izvajanje prakticn~ga.usposabljanja z delom v letih 2016-2017, st. 5442-
244/2017/6 z dne 21. 8. 2017 ter pogodbe st. C3330-17-039002 a sofinanciranju izvedbe operacije
Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobrazevanja s potrebami trga dela v letih 2016-2017 z
dne 6. 10. 2017, ministrica za izobraievanje, znanost in sport sprejema

SKLEP
o dolocitvi visine spodbude delodajalcem v solskem oziroma studijskem letu 2016/2017

1. tocka

Visina spodbude delodajalcem za izvajanje prakticnega usposabljanja z delom za dijake triletnega
programa srednjega poklicnega izobrazevanja in za izvajanJe prakticnega izobrazevanje za
studente visjega strokovnega izobrazevanja za Siolsko oziroma studijsko leta 2016/2017 je:

1.250,00 EUR na dijaka v triletnem programu srednjega poklicnega izobrazevanja

1.250,00 EUR na studenta v visjem strokovnem izobrazevanju.

2. locka

Pri dolocitvi visine spodbud delodajalcem iz prejsnje tocke se je upostevalo skupno stevilo ustrezno
prijavljenih dijakov in studentov iz prejetih vlog na Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem
za izvajanje praktienega usposabljanja z delom po izobrazevalnih programih za pridobitev izobrazbe v

http://www.eu-skladi.si/sl/doku
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
http://www.mizs.gov.si/si/delovna


solskem oziroma studijskem letu 2016/2017 (Uradni list RS, s1.4/18, popravek Uradni list RS st. 8/18;
v nadaljevanju: javni razpis). V skupnem stevilu, ki znasa 4.431, je upostevanih 3.103 dijakov v triletnih
programih srednjega poklicnega izobrazevanja in 1.328 studentov visjih strokovnih sol.
Skladno z visino spodbud delodajalcem, doloceno v prejsnji locki, znasa skupni ocenjeni znesek
financnih sredstev za izplaciJo spodbud delodajalcem 3.808.978,16 EUR.

Za sofinanciranje javnega razpisa v okviru neposredne potrditve operacije Povezava sistema
poklicnega in strokovnega izobrazevanja s potrebami trga dela v !etih 2016-2017 so v letu 2018
zagotovljena sredstva v visini 4.660.000,00 EUR na naslednjih proracunskih postavkah in v
razmerju

za kohezijsko regijo Vzhodna Siovenija: 2.935_800,OOEUR, od tega:

• 2.348.640,00 EUR s PP 160176 - PN10.2-Poklicno izobrazevanje in usposabljanje-14-20-
V-EU (80,00 %) in

• 587.160,00 EUR s PP 160177 - PN1 0.2-Poklicno izobrazevanje in usposabljanje-14-20-V-
slovenska udeleiba (20,00 %),

za kohezijsko regijo Zahodna Slovenij8. 1.724.200,00 EUR, od tega:

• 1.379.360,00 EUR s PP 160178 - PN10.2-Poklicno izobrazevanje in usposabljanje-14-20-
Z-EU (80,00 %) in

• 344.840,00 EUR s PP 160179 - PN10.2-Poklicno izobrazevanje in usposabljanje-14-20-l~
slovenska udelezba (20,00 %).

3. tocka

Ta sklep zacne veljati z dnem izdaje.

Sklep prejmejo:

Javni stipendijski, razvojni, invalid ski in prezivninski sklad Republike Siovenije;
Financna slutba, MilS;
Zbirka dokumentarnega grad iva, MilS.


