
 

  

VPRAŠANJA IN ODGOVORI, dne 24. 9. 2018 
 
 

1. Imamo težave z odpiranjem prijavnih obrazcev. Kaj storiti? 
 
Težave z odpiranjem prijavnih obrazcev nastanjeno v glavnem zaradi nastavitev brskalnika uporabnika. 
Predlagamo, da z desno tipko na miški kliknete na povezavo prijavnega obrazca na spletni strani sklada, 
izberite »Shrani povezavo kot« in obrazec shranite v mapo na svojem računalniku. Obrazec nato odprite 
neposredno iz te mape. V primeru nadaljnjih težav se je potrebno obrniti na vašega informatika.  
 

2. Ali strinjanje oz. nestrinjanje z uporabo e-poštnega naslova za obveščanje vliva na obravnavo 
vloge? 
 

Navedeno ni obvezno polje na prijavnem obrazcu in ne vpliva na nadaljnjo obravnavo vloge.  
 
 

3. Ali je z vidika GDPR-ja kakšen problem pri prenosu osebnih podatkov preko prijavnih 
obrazcev v elektronski obliki? 
 

Glede prenosa osebnih podatkov preko prijavnih obrazcev v elektronski obliki oziroma pošiljanja 
osebnih podatkov po e-pošti je potrebno, da skladno z GDPR za varnost teh podatkov posrbi pošiljatelj. 
V kolikor menite, da pošiljanje prijavnih obrazcev z vaše e-pošte ni dovolj varno z vidika varovanja 
osebnih podatkov, lahko prijavni obrazec v elektronski obliki na digitalnem nosilcu osebno dostavite na 
javni sklad, za pošiljanje pa lahko uporabite tudi aplikacijo Spletno odložišče velikih datotek 
https://sovd.gov.si/ (v polje »Dodaj novega prejemnika« vpišite elektronski naslov pud@sklad-kadri.si).  
 
 

4. Ali lahko prijavimo tedne opravljenega PUD-a tudi za dijake, ki so katerega izmed letnikov 
ponavljali, glede na to, da se lahko za enega dijaka prijavi največ 912 ur (24 tednov)? 

 
Kot določeno v točki 9.1.2 a) JR PUD 2017/2018, je standardni strošek na enoto 1 (SSE 1) namenjen 
sofinanciranju stroška mentorja pri izvajanju praktičnega usposabljanja za dijake oziroma praktičnega 
izobraževanja za študente. Skladno z metodologijo je višina SSE 1, ki se izplača delodajalcu, 
1.030,00 EUR. Ker gre za t.i. standardni strošek na enoto, je ta strošek določen in fiksen in se v tej višini 
izplača tudi v primerih, ko je bilo zaradi ponavljanja letnika dijaka pri delodajalcu opravljenih več tednov 
praktičnega usposabljanja, kot znaša skupno predpisano število tednov po programu v vseh letnikih. 
Prijavite lahko torej vse tedne opravljenega PUD-a, tudi tedne, ki so predmet ponavljanja, strošek SSE 1 
pa se bo sorazmerno razdelilo glede na skupno število opravljenih tednov PUD-a, v katero so zajeti 
predpisani tedni po programu v vseh letnikih, in tedne, ki so predmet ponavljanja letnika. 
 
 

5. Pri vpisovanju podatkov o prijavljenih osebah v prijavnem obrazcu ne izpiše imena ali 
priimka. Kaj storiti? 

 
Navedena težava se pojavi pri uporabi bralnika »Foxit Reader«. V tem primeru priporočamo, da za 
izpolnjevanje prijavnega obrazca uporabite bralnik »Adobe Acrobat Reader«.  
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6. V spustnem seznamu izobraževalnih programov smo poleg nekaterih programov opazili 
kratice SI, IS, DV… Kaj pomenijo? 

 
Gre za izobraževalne programe, ki se izvajajo na narodno mešanih območjih. Programi s kratico IS se 
izvajajo v italijanskem jeziku, programi SI se izvajajo v slovenskem jeziku, programi DV pa so dvojezični 
v slovenskem in madžarskem jeziku.  
 
 
 
 
 
 
 
 


