
 

 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NEFORMALNIH IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ ZAPOSLENIH 

(NIUZ) 

255. JR 

 

Sklad bo na vaša pogosta vprašanja, povezana z javnim razpisom za neformalnih izobraževanj in 

usposabljanj zaposlenih odgovarjal tudi preko e-naslova niuz@sklad-kadri.si. 

Odgovori na vprašanja se objavljajo sproti na spletni strani sklada. Svetujemo vam, da redno obiskujete 

spletno stran in v dokumentu »pogosta vprašanja in odgovori« preverite zadnji datum objave ter tako 

poskrbite, da ste o dodatnih pojasnilih v zvezi z razpisom pravočasno in ustrezno informirani. 

Povezava do razpisa: http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/254._JR_NIUZ/JR_NIUZ-

cistopis.pdf 

 

Vprašanja in odgovori do 24. 5. 2018 

1. Ali v prijavni obrazec sam vpišem znesek  akontacije dohodnine? 

 

ODGOVOR: Ne, sklad bo sam izračunal višino akontacije dohodnine. Ta znesek bo potem naveden v 

pogodbi o sofinanciranju, ki jo bodo izbrani vlagatelji prejeli po pošti.  

2. Ali je račun lahko izdan na podjetje? 

 

ODGOVOR: Točka 2. 3 Javnega razpisa določa, da vlogo oddajo posamezniki. V točki 3 so določeni 

pogoji in dokazila za kandidiranje. Prijavi se posameznik, ki izpolnjuje tudi pogoja, da je v upravičenem 

obdobju plačal za stroške in je te poravnal iz lastnih virov, ne iz drugih javnih virov, niti ne s strani 

delodajalca oziroma druge pravne osebe ter do sedaj ni uveljavljal oz. ni imel povrnjenih tovrstnih 

stroškov iz drugega javnega vira, delodajalca ali druge pravne osebe. Računi potemtakem ne bodo 

izdani na podjetje temveč na fizično osebo.  

 

Kot primer naj navedemo dve hipotetični situaciji (osebe sta izmišljeni):   

Jože Novak, stanujoč Dunajska cesta 20, Ljubljana, odda ob prijavi račun, ki se glasi na Jože Novak, 

Dunajska cesta 20, Ljubljana, in ne na JONO, projektiranje in poslovno svetovanje, Jože Novak, s.p.  

Račun, ki ga uveljavljate torej ne more biti zaveden v poslovnih knjigah.  

Ali pa primer usposabljanja Katje Novak, stanujoče Dunajska cesta 20, Ljubljana, zaposlene na Firma 

d.o.o., Dunajska 20, Ljubljana. Vlogo odda Katja Novak, z računom, ki se glasi na Katjo Novak in ne 
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podjetje Firma d.o.o. z računom, ki bi bil izdan Firmi d.o.o. za namen usposabljanja njihove zaposlene 

Katje Novak. 

3. Kdaj lahko oddam vlogo? 

 
ODGOVOR: Rok za oddajo vlog je od 25. 5. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. 9. 

2018 (zadnji rok za oddajo vlog). Vloge, ki bodo oddane pred rokom in po roku oddaje, bodo s 
sklepom zavržene.  
  

4. Vpisan sem v tečaj, ki se bo zaključil predvidoma avgusta. Kdaj potem najkasneje pošljem 

potrdilo o zaključku? 

 

ODGOVOR: K prijavnemu obrazcu morate obvezno priložiti fotokopijo potrdila o uspešno opravljenem 

izobraževanju/usposabljanju ali drugo ustrezno dokazilo o udeležbi na programu. Brez tega dokazila 

vloga ni popolna in boste pozvani k dopolnitvi.  Podrobnejše informacije najdete  v navodilih za prijavo 

(poglavje 3).  V primeru formalno nepopolne vloge, bo sklad prijavitelja pozval k dopolnitvi in šele, ko 

bo ustrezna dopolnitev prispela na sklad, se bo vloga smatrala za popolno.  

5. Opazil sem, da je v navodilih za prijavo verjetno napaka pri primeru izračuna. Lahko preverite? 

 

ODGOVOR: Da, na strani 7 razpisne dokumentacije - navodil za prijavo, kjer je primer izračuna je 

tipkarska napaka.  Osnova bi morala biti zapisana 800,00 EUR in ne 600,00 EUR.  

 
Izračun sofinanciranja  

• strošek: 800,00 EUR osnova + 176,00 EUR DDV = 976,00 EUR;  

• sofinanciran strošek: 70 % od 976,00 EUR= 683,20 EUR znižan še na najvišji dovoljen 

sofinanciran strošek: 610,00 EUR; 

• obračunana akontacija dohodnine: 203,33 EUR (sofinanciran strošek X koeficient obrutenja X 

0,25);  

• pogodbena vrednost: 813,33 EUR (610,00 EUR + 203,33 EUR) 

Vprašanja in odgovori do 25. 5. 2018 

  
6. Izgubil sem dokazila o plačilu tečaja angleščine. Tečaj sem plačal na pošti z gotovino. Ali lahko 

kot dokazilo o plačilu priložim potrdilo institucije/jezikovne šole, ki je izvajala tečaj, da je tečaj 
plačan? 

 
ODGOVOR: Sama izjava institucije o plačanem tečaju ne zadošča. Potrebno je priložiti izpis iz TRR 
institucije, iz katerega je razvidno plačilo tečaja. 
 
7. Tečaj sem plačal neposredno pri izvajalcu. 
 
ODGOVOR: V tem primeru priložite vlogi ustrezno knjigovodsko listino (v primeru plačila z gotovino 
blagajniški prejemek) institucije, ki je račun izdala in iz katere je razvidno plačilo tega tečaja. 
  
8. Sem samostojni podjetnik posameznik. Udeležil sem se seminarja, račun za seminar je bil izdan 

na moj s.p. Ali je tak račun ustrezen? 
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ODGOVOR: Vlagatelji na razpisu so lahko samo fizične osebe, zato račun ne sme biti izdan na s.p., 
temveč se mora glasiti na fizično osebo. Glejte še odgovor na 2. vprašanje. 
 

Vprašanja in odgovori do 4. 6. 2018 

9. Zanima me, ali je upravičen strošek letna naročnina na spletni platformi za izobraževanje? 
 
ODGOVOR: Letna naročnina na spletni platformi za izobraževanje NI upravičen strošek. Prav tako niso 
upravičeni stroški e-usposabljanj (tudi usposabljanja, ki delno vsebujejo e-usposabljanja, npr. 
kombinirano učenje, Skype učenje ...).  
 
10. Zanima me, ali se lahko prijavimo, če smo zaposleni za določen čas? 
 
ODGOVOR: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov neformalnega izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih oseb, ne glede na to ali gre za zaposlitev za določen ali nedoločen čas.  
 
11. Zanima me, ali se vpisnina šteje pod stroške, ki jih lahko upravičimo ali ne? 
 
ODGOVOR: Vpisnina se ne šteje pod stroške, ki jih lahko upravičite. Prav tako se med upravičene 
stroške ne štejejo potni stroški, letalske karte, stroški prenočišča, stroški gradiva ... 
 
12. Zanima me, ali se lahko prijavi tudi podjetje, ki je plačalo zaposlenemu izobraževanje? 
 
ODGOVOR: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov neformalnega izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih oseb in NE podjetij.   
 
13. Zanima me, če je strošek izobraževanja plačan do 31.8.2018 (zadnji obrok plačan v juliju), izpit 

pa imam v septembru (po vnaprej določenem urniku), ali je tovrstno usposabljanje upravičeno 
do sofinanciranja? 

 
ODGOVOR: Strošek sofinanciranja usposabljanja po 31. 8. 2018 ni več upravičen. Uveljavljate lahko 
stroške, ki so nastali v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Glejte še odgovor na 4. vprašanje.   
 
14. Zanima me, kdaj lahko oddam vlogo na razpis- ko se tečaj konča ali še preden se konča, ko ga 

plačam ali še preden ga plačam? 
 
ODGOVOR: Posamezniki lahko z vlogo na ta javni razpis uveljavljajo sofinanciranje stroškov, nastalih v 
obdobju med 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 za programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, v 
katere so vključeni v istem obdobju. Vlogo na razpis lahko oddate, ko plačate tečaj in ko ga končate - 
vlogi morate namreč priložiti fotokopije računa/računov in dokazil o plačilu računa/računov, prav tako 
pa morate vlogi priložiti dokazilo o uspešno opravljenem izpitu/usposabljanju ali drugo ustrezno 
dokazilo o udeležbi na programu neformalnega izobraževanja oziroma uspsosabljanja, za katerega 
uveljavljate sofinanciranje.  
 

Vprašanja in odgovori do 06. 09. 2018 

15. Zanima me, če oddam vlogo na javni razpis 20.8.2018 in jo samoiniciativno/samodejno dopolnim 
(brez uradnega poziva za dopolnitev) dne 6.9.2018- ali je vloga oddana pravočasno? 
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ODGOVOR: Zadnji rok za oddajo vlog je 5.9.2018. Če vlagatelj samoiniciativno/samodejno dopolni 
vlogo- brez našega poziva za dopolnitev, se šteje datum prejete vloge vlagatelja z dnem oddaje 
samoinciativne/samodejne dopolnitve. Če je bila pošiljka oddana po datumu 5.9.2018 po 23:59, ko je 
bil zadnji rok za oddajo pošiljk (četudi kot dopolnitev vloge), bo vloga zavržena, zaradi prepozno 
prispele pošiljke vlagatelja. Vloga iz zgoraj omenjenega primera- je oddana nepravočasno in bi bila 
zavržena. POPRAVEK (19.11.2018): Zadnji rok za oddajo vlog je 5.9.2018, in kot datum prejema vloge 
se upošteva datum oddaje vloge (če je poslana priporočeno po pošti), ali prejema na sklad (oddana 
navadno po pošti ali prinesena osebno na sklad). Samoiniciativne dopolnitve se v tem roku ne 
upoštevajo (kot prepozni rok), in s tem je takšna vloga pravočasna.  
 
 
 


