
JAVNI RAZPIS ZA KREPITEV SODELOVANJA 
DELODAJALCEV IN SOCIALNIH PARTNERJEV S 

SREDNJIMI POKLICNIMI IN VIŠJIMI STROKOVNIMI 
ŠOLAMI V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU V 

ŠOLSKEM OZIROMA ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018
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Objava: 7. 9. 2018 v Ur. l. RS št. 59/2018 in na www.sklad-kadri.si (262. JR)

Višina sredstev: 6.210.128,00 EUR

Izvajalski organ: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad  
Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana

Posredniški  organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport

Razpis sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada 
ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

JR PUD 2017/2018

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


Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma 
izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem 
poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:

SKLOP A: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem 
izobraževanju, ki  so bili v šolskem letu 2017/2018 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški 
sistem izobraževanja (v nadaljevanju: vajenci).

SKLOP B:  sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom 
na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki 
imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, 
ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju, in so se v šolskem oziroma 
študijskem letu 2017/2018 izobraževali v zadnjem letniku.

PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA



Namen javnega razpisa

Namen je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s 
potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest 
za vajence, dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega 
izobraževanja.

PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA



Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je uvajanje izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne 
šole, ki bo bolj prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal lažji in hitrejši prehod mladih 
v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov ter vpeljave novih modelov 
poklicnega izobraževanja v šolah se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih 
partnerjev v izobraževalnem procesu.

Ciljna skupina

Ciljne skupine za Sklop A so: vajenci, delodajalci, zbornice.

Ciljne skupine za Sklop B so: dijaki srednjih poklicnih šol in študenti višjih strokovnih šol, 
delodajalci, šole.

CILJ IN CILJNA SKUPINA JAVNEGA RAZPISA 



1. na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih 
zbornicah;

2. na dan oddaje vloge ima podeljeno javno pooblastilo na področju poklicnega in strokovnega 
izobraževanja;

3. na dan oddaje vloge ni v postopku prenehanja, likvidacijskem postopku ali stečajnem postopku 
(na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju);

4. ima na dan 30. 09. 2018 poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, 
skladno z nacionalno zakonodajo;

5. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobila ali ni v postopku pridobivanja 
sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, 
državnega ali občinskega proračuna;

6. vajenci, ki so z delodajalci sklenili vajeniške pogodbe, in ki jih je registrirala pristojna zbornica, 
so bili v šolskem letu 2017/2018 vpisani v prvi letnik srednjega poklicnega izobraževanja v 
vajeniški obliki.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU – ZBORNICA



1. na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;

2. na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, 
ter ni v položaju insolventnosti (po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju oz. v katerikoli podobni okoliščini);

3. ima na dan 30. 09. 2018 poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z 
nacionalno zakonodajo;

4. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja 
istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali 
občinskega proračuna;

5. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku Republike Slovenije od začetka izvajanja praktičnega usposabljanja z delom do 
dneva oddaje vloge;

6. ima z vajencem sklenjeno vajeniško pogodbo, ki jo je registrirala pristojna zbornica.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU – DELODAJALEC



Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni program:

• izobraževalni program se v vseh letih izobraževanja v najmanj 50 % izvede kot 
praktično usposabljanje z delom.

Če bo vajenec vajeništvo opravljal pri več različnih delodajalcih, se SSE 3 
sorazmerno razdeli med delodajalce glede na predvideno število tednov 
praktičnega usposabljanja z delom. V tem primeru pristojna zbornica k prijavi 
priloži vse registrirane vajeniške pogodbe za enega dijaka in načrte izvajanja 
vajeništva, iz katerih mora biti razvidno število tednov praktičnega 
usposabljanja z delom pri posameznem delodajalcu.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU – IZOBRAŽEVALNI PROGRAM



Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 do 
30. 9. 2018. Zgolj za stroške SSE 4 (drugi del) pa je 
obdobje upravičenosti stroškov do 30. 9. 2020.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2022.

Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvidoma 
porabljena v proračunskem letu 2018 in 2020.

ODBODJE UPRAVIČENIH STROŠKOV IN IZDATKOV



• Strošek spodbuda delodajalcem za stroške mentorja vajencu (v 
nadaljevanju: SSE 3):

- SSE 3 se delodajalcem dodeli kot spodbuda za sofinanciranje stroškov mentorja vajencu, ki se najmanj 
50% izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja praktično usposablja z delom pri 
delodajalcu;

- skladno z metodologijo je višina sredstev, ki se izplača delodajalcu: 2.412,00 EUR;

- SSE 3 je namenjen kot spodbuda delodajalcem, ki imajo z dijakom, ki je bil v šolskem letu 2017/2018 
vpisan v 1. letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki se izvaja v 
vajeniški obliki izobraževanja, sklenjeno vajeniško pogodbo in je le-to registrirala pristojna zbornica;

- če bo vajenec praktično usposabljanje z delom opravljal pri več različnih delodajalcih se SSE 3 
sorazmerno razdeli med delodajalce glede na predvideno število tednov praktičnega usposabljanja z 
delom (v tem primeru pristojna zbornica k prijavi na javni razpis kot dodatno dokazilo priloži vse 
registrirane vajeniške pogodbe za posameznega vajenca in načrte izvajanja vajeništva, iz katerih mora 
biti razvidno število tednov praktičnega usposabljanja z delom pri posameznem delodajalcu).

UPRAVIČENI STROŠKI



PRIMER vajenec Janez Novak:

UPRAVIČENI STROŠKI

Število tednov opravljenega 
vajeništva

SSE 3 (ob izpolnjevanju ostalih 
pogojev JR PUD 2017/2018)

Delodajalec XX 16 689,14 EUR

Delodajalec YY 20 861,43 EUR

Delodajalec ZZ 20 861,43 EUR

Skupaj 56 2.412,00 EUR



• Strokovno - administrativno - tehnična podpora s strani zbornice (v 
nadaljevanju: SSE 4):

- SSE 4 se dodeli zbornicam za registracijo in spremljanje vajeništva na podlagi posamezne vajeniške 
pogodbe, kot to določa 12. člen Zakona o vajeništvu;

- skladno z metodologijo je višina sredstev, ki se izplača zbornici: 460,00 EUR;

- SSE 4 se pristojni zbornici izplača v dveh delih, glede na opravljeno delo:

• v prvem delu se upravičen strošek SSE 4 dokazuje z izstavljenim zahtevkom za sofinanciranje 
pristojne zbornice in bo v znesku 205,00 EUR izplačan ob odobritvi SSE 3;

• v drugem delu se upravičen strošek SSE 4 dokazuje z izstavljenim zahtevkom za sofinanciranje 
pristojne zbornice in bo v znesku 255,00 EUR izplačan ob zaključku tretjega letnika vajenca;

- pristojna zbornica prejme SSE 4 le enkrat za vsakega vajenca, ne glede na to, da lahko vajenec 
praktično usposabljanje z delom opravlja pri več različnih delodajalcih.

UPRAVIČENI STROŠKI



PRIMER vajenec Janez Novak:

UPRAVIČENI STROŠKI

Vajeniška pogodba SSE 3 (ob 
izpolnjevanju ostalih 
pogojev JR PUD 
2017/2018)

SSE 4 – I. del (ob 
izpolnjevanju ostalih 
pogojev JR PUD 
2017/2018)

Delodajalec XX Da Da, v sorazmernem 
deležu glede na št. 
opravljenih tednov 
vajeništva

205,00 EUR

Delodajalec YY Da Da, v sorazmernem 
deležu glede na št. 
opravljenih tednov 
vajeništva

Ne

Delodajalec ZZ Da Da, v sorazmernem 
deležu glede na št. 
opravljenih tednov 
vajeništva

Ne

Skupaj 205,00 EUR



Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in v 
primeru, ko soprijavitelja poslujeta z žigom,  žigosane obrazce  ter dokazila: 

• prijavni obrazec za zbornice;

• prijavni obrazec za delodajalce;

• izjava zbornice o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;

• izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;

• izpis iz evidence vajencev, ki jo vodi pristojna zbornica;

• vajeniška pogodba in načrt izvajanja vajeništva, če se vajeništvo izvaja pri več delodajalcih;

• pravilno opremljeno ovojnico.

Soprijavitelja morata uporabiti izključno prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne 
sme spreminjati. V primeru, ko ne bodo uporabljeni predpisani obrazci, bo vloga zavržena. 

POPOLNA VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV MORA VSEBOVATI:



ZBORNICA IZPOLNI:

PRIJAVNI OBRAZEC ZA ZBORNICO, ki vsebuje:

• podatke o zbornici

• seznam prijavljenih oseb

• izjava zbornice o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa

POOBLASTILO (v kolikor je potrebno)

Elektronsko izpolnjen obrazec je potrebno poslati tudi po e-pošti na:

pud@sklad-kadri.si s klikom na „Pošlji po e-pošti“!

IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV - ZBORNICA

mailto:pud@sklad-kadri.si


DELODAJALEC IZPOLNI: 

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DELODAJALCE - VAJENIŠTVO, ki ga sestavljajo: 

• podatki o delodajalcu

• izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa

POOBLASTILO (v kolikor je potrebno)

IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV - DELODAJALEC



Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave v Uradnem listu RS do vključno 
10. 10. 2018 do 16:00.

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) v vložišče sklada prispeti 
najpozneje do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete.

Priporočamo, da so vloge zaradi zgoraj naštetega načina dostave, dostavljene osebno 
(predvsem to velja za vloge, ki bodo dostavljene v zadnjih dneh roka za oddajo vlog). 

Vlogo na javni razpis odda zbornica za vajenca, ki je bil v šolskem letu 2017/2018 vpisan v 1. letnik 
srednjega poklicnega izobraževanja in je bil na podlagi sklenjene vajeniške pogodbe vključen v vajeniško 
izvedbo enega od naštetih izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne izobrazbe: mizar, 
kamnosek, oblikovalec kovin – orodjar ter gastronomske in hotelske storitve.

ODDAJA VLOG



Vlogo na javni razpis za Sklop A pošlje zbornica na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski 
in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja 
ter vidnimi oznakami »JAVNI RAZPIS PUD 2017/2018 – VLOGA – NE ODPIRAJ«.

Vlogo se lahko pošlje po pošti ali odda osebno v vložišču sklada v času uradnih ur, in sicer v 
ustrezno označeni in zaprti ovojnici. 
Uradne ure: 
• ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
• sreda: od 14.00 do 16.00 ure 

Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden izteče rok za oddajo vloge. 

ODDAJA VLOG



V primeru, da sklad zbornico pozove k dopolnitvi vloge se dopolnitev pošlje v zaprti ovojnici. 
Priporoča se, da se jo označi s polnim nazivom in naslovom šole ter vidnimi oznakami »JAVNI 
RAZPIS PUD 2017/2018« s pripisom »DOPOLNITEV - št. zadeve – NE ODPIRAJ«.

Rok za dopolnitev vlog je 15 dni. Rok ne bo podaljšljiv. 

Pričetek odpiranja vlog: 1. 10. 2018

ODDAJA VLOG



Za vsako sofinancirano izvedbo vajeništva zbornica za vajenca, ki je bil v šolskem 
letu 2017/2018 vpisan v 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja in je bil na 
podlagi sklenjene vajeniške pogodbe vključen v vajeništvo, skladu predloži: 

• ZAHTEVEK DELODAJALCA ZA SOFINANCIRANJE:

- upravičen strošek SSE 3 se dokazuje z zahtevkom za sofinanciranje delodajalca skupaj z izpisom iz 
evidence vajencev, ki jo vodi pristojna zbornica. 

DOKAZILA ZA UVELJAVLJANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV 



• ZAHTEVEK ZBORNICE ZA SOFINANCIRANJE:

- v prvem delu se upravičen strošek SSE 4 dokazuje z izstavljenim zahtevkom za sofinanciranje 
pristojne zbornice in bo v znesku 205,00 EUR izplačan ob odobritvi SSE 3;

- v drugem delu se upravičen strošek SSE 4 dokazuje z izstavljenim zahtevkom za sofinanciranje 
pristojne zbornice in bo v znesku 255,00 EUR izplačan ob zaključku tretjega letnika vajenca →
dodatno dokazilo za izplačilo bo potrdilo šole o opravljenih obveznostih vajenca iz naslova praktičnega 
usposabljanja z delom.

DOKAZILA ZA UVELJAVLJANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV 



Zahtevana dokazila za prvi del zbornica predloži skupaj s podpisanimi tripartitnimi 
pogodbami o sofinanciranju. 

Soprijavitelja za sklop A pripravita zahtevke za sofinanciranje v obliki, kot jih predpiše sklad. 

V primeru, da se vajeniška pogodba predčasno prekine (iz razlogov na strani delodajalca 
ali vajenca) ali pogodbene obveznosti niso v celoti izpolnjene, mora delodajalec 
neupravičeno prejeta sredstva vrniti. Vrača se torej sorazmerni del sredstev glede na 
preostalo število tednov praktičnega usposabljanja z delom, ki niso bili opravljeni. 

DOKAZILA ZA UVELJAVLJANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV 



• vloge/dopolnitve se pošiljajo na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana

• pravilno opremite ovojnico – uporabljajte priložen obrazec ovojnice

• rok za dopolnitev vlog je 15 dni in ni podaljšljiv

• vloga se zavrže, če se vloga ne dopolni v celoti ali pravočasno

• podatki iz izjave se bodo preverjali v AJPES, na FURS in Ministrstvu za 
pravosodje (v fazi preverjanja na terenu)

• skleniti pogodbe in skupaj z njimi poslati ZZS v 8 dneh od prejema 
pogodbe

• če ne poslujejo z žigom to zapišite – ne poslujemo z žigom

POUDARKI – POMEMBNO!



• dosledno vpisujte podatke (matične, davčne, EMŠO številke,…)

• podatki naj se ujemajo s tistimi iz AJPESa (TRR, zakoniti zastopniki)

• če se podpiše oseba, ki ni zakoniti zastopnik, je potrebno na obrazec 
izpisati ime in priimek (ne ZA, PP,…) in priložiti veljavno pooblastilo

• podatki poslani v elektronski obliki naj se ujemajo s tistimi poslanimi v 
fizični obliki

• ne čakajte z oddajo vloge/dopolnitve vloge do zadnjega dne → vloge 
morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) v vložišče 
sklada prispeti najpozneje do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo 
štele za prepozno prejete.

RAZLIKE IN POUDARKI – POMEMBNO!



TELEFON:  01 / 43 45 875

E-POŠTA: 

• pud@sklad-kadri.si

• info@sklad-kadri.si

SPLETNA STRAN: www.sklad-kadri.si

DODATNE INFORMACIJE

mailto:pud@sklad-kadri.si
mailto:info@sklad-kadri.si
http://www.sklad-kadri.si/

