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Objava Zadeva (oz. navedba morebitnega popravka) Stran 

05. 10. 2018 Popravek v 3. točki te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto besedila: 
 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zbornica: 

• na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o 
gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11); 

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

• 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 ( Uradni list RS, št. 
126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 - ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 - 
ORZFPPIPP21-1, 87/11 - ZPUOOD, 23/12 - odl. US, 48/12 - odl. US, 47/13, 
100/13, 10/15 - popr., 27/16, 31/16 - odl. US, 38/16 - odl. US, 63/16 - ZD-
C, 30/18 - ZPPDID, 54/18 - odl. US ); 

• ima na dan 30. 09. 2018 poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge 
obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo1; 

• 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; 

• 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 obliki2. 

______________________________________ 
1 Če zbornica ne bo predložila dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobil sklad po uradni 
dolžnosti iz uradnih evidenc. 
2 Izobraževalni programi: mizar, kamnosek, oblikovalec kovin-orodjar, gastronomske in hotelske storitve. 

 
se besedilo po popravku pravilno glasi: 
 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zbornica: 

• na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o 
gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11);* 

• na dan oddaje vloge ima podeljeno javno pooblastilo na področju 
poklicnega in strokovnega izobraževanja;* 

• 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 ( Uradni list RS, št. 
126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 - ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 - 
ORZFPPIPP21-1, 87/11 - ZPUOOD, 23/12 - odl. US, 48/12 - odl. US, 47/13, 
100/13, 10/15 - popr., 27/16, 31/16 - odl. US, 38/16 - odl. US, 63/16 - ZD-
C, 30/18 - ZPPDID, 54/18 - odl. US ); 

• ima na dan 30. 09. 2018 poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge 
obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo3; 

• 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; 
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• 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 obliki4. 

______________________________________ 
**zbornica mora izpolnjevati vsaj enega izmed pogojev, navedenih v prvi in drugi točki. 
1 Če zbornica ne bo predložila dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobil sklad po uradni 
dolžnosti iz uradnih evidenc. 
2 Izobraževalni programi: mizar, kamnosek, oblikovalec kovin-orodjar, gastronomske in hotelske storitve. 

05. 10. 2018 Popravek v točki IV. te razpisne dokumentacije: 
 
Namesto besedila v 5. členu pogodbe: 
 
Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja je šola, v kateri je dijak ali študent 
vpisan v zaključni letnik, dolžna skladu predložiti v prejšnjem odstavku navedena 
dokazila in sicer: 

- zahtevek šole za sofinanciranje in zahtevek delodajalca za 
sofinanciranje ob podpisu pogodbe, 

- potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oz. 
praktičnem izobraževanju pri delodajalcu ob oddani vlogi na javni 
razpis. 

 
se besedilo po popravku pravilno glasi: 
 
Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja je šola, v kateri je dijak ali študent 
vpisan v zaključni letnik, dolžna skladu predložiti v prejšnjem odstavku navedena 
dokazila in sicer: 

- zahtevek šole za sofinanciranje in zahtevek delodajalca za 
sofinanciranje ob podpisu pogodbe, 

- potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oz. 
praktičnem izobraževanju pri delodajalcu. ob oddani vlogi na javni 
razpis. 
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I. PODATKI O JAVNEM RAZPISU 
 

1. IZVAJALEC/IZVAJALSKI ORGAN IN POSREDNIŠKI ORGAN 

Izvajalec »Javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in 
višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018« (v 
nadaljnjem besedilu: javni razpis) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 
Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: sklad), ki nastopa na področju kohezijske politike pri 
predmetnem razpisu v vlogi izvajalskega organa. Posredniški organ je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 
 
Javni razpis delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter ministrstvo. Izvaja se v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP EKP 
za obdobje 2014-2020), prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 
prednostne naložbe 10.2. »Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg 
dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo 
učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi 
sistemi in vajeniškimi programi«, specifičnega cilja 10.2.1: »Prenova sistema poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja«. 
 

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN UPRAVIČENI STROŠKI 

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 
 
Z javnim razpisom se sofinancira izvedba praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem 
izobraževanju, ki  so v šolskem letu 2017/2018 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja (v 
nadaljevanju: vajenci). 
 
Delodajalci, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom v vajeniški obliki so v okviru javnega razpisa upravičeni do 
spodbude za sofinanciranje stroškov mentorja vajencu  (v nadaljevanju: strošek spodbuda delodajalcem za 
stroške mentorja vajencu). 
 
Zbornice, ki registrirajo in spremljajo vajeništvo na podlagi posamezne vajeniške pogodbe pa so upravičene do 
povrnitve dela stroškov za administrativno – tehnično podpori (v nadaljevanju: strokovno-administrativno-
tehnična podpora s strani zbornice). 
 
 
Strošek spodbuda delodajalcem za stroške mentorja vajencu (v nadaljevanju: SSE 3) 
 
Ministrstvo je dne 08. 06. 2018 sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega obsega stroškov na enoto 
za izvedbo programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-
2022, št. 5442-245/2017/6, ki določa standardni strošek na enoto 3: strošek spodbuda delodajalcem za stroške 
mentorja vajencu. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom v 
obsegu najmanj 50 % izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja.  
 
Skladno z metodologijo je višina SSE 3, ki se izplača delodajalcu: 2.412,00 EUR. 
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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. 
 
Upravičen strošek SSE 3 se dokazuje z zahtevkom za sofinanciranje delodajalca skupaj z izpisom iz evidence 
vajencev, ki jo vodi pristojna zbornica.   
 
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. 
 
Strokovno-administrativno-tehnična podpora s strani zbornice (v nadaljevanju: SSE 4) 
 
Ministrstvo je dne 08. 06. 2018 sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega obsega stroškov na enoto 
za izvedbo programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-
2022, št. 5442-245/2017/6, ki določa standardni strošek na enoto 4: strokovno-administrativno–tehnična pomoč 
s strani zbornice.  
 
Zbornica je na podlagi odobrenega SSE 3 upravičena do SSE 4 v znesku 460,00 EUR.  
 
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. 
 
SSE 4 se pristojni zbornici izplača v dveh delih glede na opravljeno delo: 

- prvi del SSE 4 bo izplačan na podlagi izstavljenega zahtevka za sofinanciranje pristojne zbornice v 
znesku 205,00 EUR in bo izplačan ob odobritvi SSE 3; 

- drugi del SSE 4 bo izplačan na podlagi izstavljenega zahtevka za sofinanciranje pristojne zbornice v 
znesku 255,00 EUR ob zaključku tretjega letnika vajenca. Dokazilo za izplačilo drugega dela SSE 4 bo 
potrdilo šole o opravljenih obveznostih vajenca iz naslova praktičnega usposabljanja z delom. 

 
SKLOP B 
 
Z javnim razpisom se sofinancira izvedba 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. 
 
Delodajalci, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje so v okviru javnega 
razpisa upravičeni do  sofinanciranja stroška mentorja pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za dijake 
srednjega poklicnega izobraževanja oziroma praktičnega izobraževanja za študente (v nadaljevanju: strošek 
mentorja za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja). 
 
Šole, ki izvajajo srednje poklicno izobraževanje oziroma višje strokovno izobraževanje in v katere so dijaki ali 
študentje vpisani v zaključni letnik v šolskem ozirom študijskem letu 2017/2018 pa so upravičene do povrnitve 
dela stroškov za administrativno-tehnično podporo (v nadaljevanju: administrativno-tehnična podpora s strani 
šole). 
  
Strošek mentorja za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja (v 
nadaljevanju: SSE 1) 
 
Ministrstvo je dne 08. 06. 2018 sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega obsega stroškov na enoto 
za izvedbo programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-
2022, št. 5442-245/2017/6, ki določa standardni strošek na enoto 1: strošek mentorja za izvajanje praktičnega 
usposabljanja z  delom oziroma praktičnega izobraževanja. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti 
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praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma praktičnega izobraževanja za študente. 
 
Skladno z navedeno metodologijo je višina SSE 1, ki se izplača delodajalcu 1.030,00 EUR. Če je dijak ali študent 
opravil praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje pri več različnih delodajalcih, se SSE 1 
sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov skladno s potrdilom šole o opravljenem praktičnem 
usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu. 
 
Če je dijak ali študent opravil praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje pri več različnih 
delodajalcih, se SSE 1 sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov skladno s potrdilom šole o 
opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu. 
 
Upravičen strošek spodbuda delodajalcem SSE 1, se dokazuje z zahtevkom za sofinanciranje (zahtevek 
delodajalca za sofinanciranje) skupaj s potrdilom šole o opravljenem praktičnem usposabljanju dijaka ali 
praktičnem izobraževanju študenta pri delodajalcu.  
 
 
Administrativno-tehnična podpora s strani šole (v nadaljevanju: SSE 2) 
 
Ministrstvo je dne 08. 06. 2018 sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega obsega stroškov na enoto 
za izvedbo programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-
2022, št. 5442-245/2017/6, ki določa standardni strošek na enoto 2: administrativno-tehnična pomoč s strani 
šole. Šoli se za vsak odobren SSE 1 delodajalcu za praktično usposabljanje enega dijaka ali praktično izobraževanje 
enega študenta izplača znesek v višini 22,80 EUR. V primeru, da je dijak ali študent opravil praktično usposabljanje 
oziroma praktično izobraževanje pri več delodajalcih, šola za vsakega posameznega delodajalca, ki mu je odobren 
SSE 1, prejme po 22,80 EUR. 
 
Dokazilo šole o upravičenosti do standardnega stroška na enoto administrativno- tehnična podpora s strani šole 
je odobren zahtevek delodajalca za sofinanciranje. Tako šola ne prilaga dodatnih dokazil, ampak je na podlagi 
odobrenega SSE 1 upravičena do SSE 2 in ob uveljavljanju SSE 2 izstavi zahtevek za sofinanciranje šole. 
 
 
3. OPREDELITEV POGOJEV ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 
 
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za SKLOP A 
 
Zbornica in delodajalec, za katerega zbornica pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. 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 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. 
 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zbornica: 

• na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih zbornicah 
(Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11);* 

• na dan oddaje vloge ima podeljeno javno pooblastilo na področju poklicnega in strokovnega 
izobraževanja;* 

• 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 ( 
Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 - ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 - ORZFPPIPP21-
1, 87/11 - ZPUOOD, 23/12 - odl. US, 48/12 - odl. US, 47/13, 100/13, 10/15 - popr., 27/16, 31/16 - odl. 
US, 38/16 - odl. US, 63/16 - ZD-C, 30/18 - ZPPDID, 54/18 - odl. US ); 

• ima na dan 30. 09. 2018 poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z 
nacionalno zakonodajo5; 

                                                      
* zbornica mora izpolnjevati vsaj enega izmed pogojev, navedenih v prvi in drugi točki. 
5 Če zbornica ne bo predložila dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobil sklad po uradni dolžnosti iz 
uradnih evidenc. 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007123100|RS-126|18637|6413|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009052900|RS-40|5549|1917|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009073000|RS-59|8546|2913|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010063000|RS-52|7730|2822|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010122700|RS-106|16455|5483|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011040800|RS-26|3408|1155|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011061700|RS-47|6323|2197|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011110200|RS-87|11277|3714|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012032600|RS-23|1968|913|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012062600|RS-48|4913|2019|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013053100|RS-47|5327|1781|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120600|RS-100|10940|3599|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015021600|RS-10|859|376|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016041100|RS-27|3753|1076|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016042900|RS-31|4495|1305|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016052700|RS-38|5754|1640|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016100700|RS-63|8787|2687|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202018042600|RS-30|4430|1348|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202018081000|RS-54|8683|2771|O|
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• 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; 

• 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 obliki6 . 

 
 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati  delodajalec: 

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

• 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 (   Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 - 
ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 - ORZFPPIPP21-1, 87/11 - ZPUOOD, 23/12 - odl. US, 48/12 - odl. 
US, 47/13, 100/13, 10/15 - popr., 27/16, 31/16 - odl. US, 38/16 - odl. US, 63/16 - ZD-C, 30/18 - 
ZPPDID, 54/18 - odl. US ) oz. v katerikoli podobni okoliščini; 

• ima na dan 30. 09. 2018 poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z 
nacionalno zakonodajo;7 

• 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; 

• ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 
54/15, 6/16 – popr., 38/16 in 27/17) od začetka izvajanja praktičnega usposabljanja z delom do dneva 
oddaje vloge;8 

• ima z vajencem sklenjeno vajeniško pogodbo, ki jo je registrirala pristojna zbornica. 
 
Izpolnjevanje nekaterih od zgoraj navedenih pogojev bosta zbornica in delodajalec (v nadaljevanju: soprijavitelja) 
potrdila z izjavama, ki sta del razpisne dokumentacije. 
 
 
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 za SKLOP B 
 
Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis 
odda šola, v kateri je bil dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018. 
 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati šola: 
 

                                                      
6 Izobraževalni programi: mizar, kamnosek, oblikovalec kovin-orodjar, gastronomske in hotelske storitve. 
7 Če delodajalec ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobil sklad po uradni dolžnosti iz 
uradnih evidenc. 
8 Za resničnost, pravilnost, točnost in popolnost izjave je v celoti odgovoren delodajalec, vsebina podane izjave 
delodajalca bo predmet naknadnega preverjanja s strani sklada, kar se preverja v uradnih evidencah Ministrstva 
za pravosodje. Preverjanje s strani sklada zajema preverjanje po 100. členu Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP. 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
preverjanje na terenu.   

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007123100|RS-126|18637|6413|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009052900|RS-40|5549|1917|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009073000|RS-59|8546|2913|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010063000|RS-52|7730|2822|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010122700|RS-106|16455|5483|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011040800|RS-26|3408|1155|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011061700|RS-47|6323|2197|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011110200|RS-87|11277|3714|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012032600|RS-23|1968|913|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012062600|RS-48|4913|2019|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013053100|RS-47|5327|1781|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120600|RS-100|10940|3599|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015021600|RS-10|859|376|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016041100|RS-27|3753|1076|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016042900|RS-31|4495|1305|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016052700|RS-38|5754|1640|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016100700|RS-63|8787|2687|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202018042600|RS-30|4430|1348|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202018081000|RS-54|8683|2771|O|
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• na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvaja srednje poklicno 
oziroma višje strokovno izobraževanje; 

• na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku; 

• ima poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo 
na dan 30. 09. 2018;9 

• 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; 

• delodajalec, pri katerem se je dijak ali študent praktično usposabljal z delom oziroma praktično 
izobraževal, in šola, kjer je isti dijak ali študent bil vpisan v zaključni letnik, sta dva različna poslovna 
subjekta;  

• za prijavljene osebe, za katere je delodajalec izvedel praktično usposabljanje z delom oziroma praktično 
izobraževanje ni bila dodeljena spodbuda za isti izobraževalni program; 

• dijaki in študenti, za katere je delodajalec izvedel praktično usposabljanje z delom oziroma praktično 
izobraževanje,  so morali biti v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 vpisani v zaključni letnik 
izobraževalnega programa, v okviru katerega  so opravili praktično usposabljanje z delom oziroma 
praktično izobraževanje; 

• študentom, ki izredno študirajo, šola ni skrajšala s študijskim programom določenega obsega 
praktičnega izobraževanja (ta točka velja samo za uveljavljanje spodbud za izredne študente). 
 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati  delodajalec: 
 

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

• 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 ( Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 - 

ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 - ORZFPPIPP21-1, 87/11 - ZPUOOD, 23/12 - odl. US, 48/12 - odl. 
US, 47/13, 100/13, 10/15 - popr., 27/16, 31/16 - odl. US, 38/16 - odl. US, 63/16 - ZD-C, 30/18 - 

ZPPDID, 54/18 - odl. US) oz. v katerikoli podobni okoliščini; 

• ima poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo 
na dan 30. 09. 2018; 10 

• 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; 

• delodajalec, pri katerem se je dijak ali študent praktično usposabljal z delom oziroma praktično 
izobraževal, in šola, kjer je isti dijak ali študent bil vpisan v zaključni letnik, sta dva različna poslovna 
subjekta; 

• za prijavljene osebe, za katere je delodajalec izvedel praktično usposabljanje z delom oziroma praktično 
izobraževanje ni bila dodeljena spodbuda za isti izobraževalni program;  

• delodajalec ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena 
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 
, 6/16 – popr., 38/16 in 27/17) od začetka izvajanja praktičnega usposabljanja z delom do dneva oddaje 
vloge;11 

• prijavljeni osebi je dodelil mentorja, ki je zaposlen pri tem delodajalcu; 

                                                      
9 Če šola ne bo predložila dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobil sklad po uradni dolžnosti iz uradnih 
evidenc. 
10 Če delodajalec ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobil sklad po uradni dolžnosti 
iz uradnih evidenc. 
11 Za resničnost, pravilnost, točnost in popolnost izjave je v celoti odgovoren delodajalec, vsebina podane izjave 
delodajalca bo predmet naknadnega preverjanja s strani sklada, kar se preverja v uradnih evidencah Ministrstva 
za pravosodje. Preverjanje s strani sklada zajema preverjanje po 100. členu Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP. 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
preverjanje na terenu.   
 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007123100|RS-126|18637|6413|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009052900|RS-40|5549|1917|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009073000|RS-59|8546|2913|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010063000|RS-52|7730|2822|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010122700|RS-106|16455|5483|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011040800|RS-26|3408|1155|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011061700|RS-47|6323|2197|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011110200|RS-87|11277|3714|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012032600|RS-23|1968|913|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012062600|RS-48|4913|2019|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013053100|RS-47|5327|1781|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120600|RS-100|10940|3599|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015021600|RS-10|859|376|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016041100|RS-27|3753|1076|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016042900|RS-31|4495|1305|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016052700|RS-38|5754|1640|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016100700|RS-63|8787|2687|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202018042600|RS-30|4430|1348|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202018081000|RS-54|8683|2771|O|


9 

 

• z izrednimi študenti, za katere delodajalec uveljavlja upravičene stroške v času opravljanja praktičnega 
izobraževanja, ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi in študenti niso delali za delodajalca preko svojega 
s.p. (ta točka velja samo za delodajalce, ki uveljavljajo upravičene stroške za izredne študente). 

 
Izpolnjevanje nekaterih od zgoraj navedenih pogojev bosta šola in delodajalec (v nadaljevanju soprijavitelja) 
potrdila z izjavama, ki sta del razpisne dokumentacije. 
 
Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni program: 
 
 Za srednje poklicno izobraževanje (3-letni program): 
 

• Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje najmanj 912 ur oziroma 24 tednov 
praktičnega usposabljanja z delom. 

• Delodajalec je izvedel najmanj 3 tedne praktičnega usposabljanja z delom po učni pogodbi za dijaka v 
šolskih letih od 2015/2016 do 2017/2018. 

 
Če je dijak opravil praktično usposabljanje z delom pri več različnih delodajalcih, se strošek izvajanja praktičnega 
usposabljanja z delom sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov skladno s potrdilom šole o 
opravljenem praktičnem usposabljanju. . 
 
Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal ali prekinil izobraževanje, vendar le do vključno šolskega leta 
2013/2014, pri čemer se upošteva praktično usposabljanje z delom v obdobju od 1. 1. 2014 dalje. 
 
Za višješolsko strokovno izobraževanje: 
 

• Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje 800 ur oziroma 20 tednov praktičnega 
izobraževanja. 

• Delodajalec je izvedel najmanj 320 ur oziroma najmanj 8 tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi 
o praktičnem izobraževanju za študenta v študijskih letih od 2016/2017 do 2017/2018.  
 

Če je študent opravil praktično izobraževanje pri več različnih delodajalcih, se strošek izvajanja praktičnega 
izobraževanja sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov skladno s potrdilom šole o opravljenem 
praktičnem izobraževanju pri delodajalcu. 
 
Smiselno se upošteva letnike, ko je študent ponavljal ali prekinil izobraževanje, vendar le do vključno študijskega 
leta 2013/2014, pri čemer se upošteva praktično izobraževanje v obdobju od 1.1.2014 dalje. 
 
Do porabe razpoložljivih sredstev javnega razpisa bodo izbrane vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje 
in bodo oddane skladno z javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo.  

 

 4. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI JE NA RAZPOLAGO ZA JAVNI RAZPIS 

 
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša do 6.210.128,00 EUR. 
 
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih 
je naslednja: 
 

- za proračunsko leto 2018: 6.194.828,00 EUR, od tega:  
 

▪ za KRVS 3.902.741,64 EUR, od tega: 
o 3.122.193,31 EUR s PP 160176 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-

20-V - EU udeležba (80,00 %) in 
o 780.548,33 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-

20-V-slovenska udeležba (20,00 %),  
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▪ za KRZS 2.292.086,36 EUR, od tega: 

o 1.833.669,09 EUR s PP  160178 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-
20-Z-EU (80,00 %) in   

o 458.417,27 EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-
20-Z-slovenska udeležba (20,00 %). 

 
- za proračunsko leto 2020: 15.300,00 EUR, od tega:  

 
▪ za KRVS 9.639,00 EUR, od tega: 

o 7.711,20 EUR s PP 160176 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V 
- EU udeležba (80,00 %) in 

o 1.927,80 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-
V-slovenska udeležba (20,00 %),  

  
▪ za KRZS 5.661,00 EUR, od tega: 

o 4.528,80 EUR s PP  160178 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-
Z-EU (80,00 %) in  

o 1.132,20 EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-
slovenska udeležba (20,00 %). 

 
Način delitve sredstev po regijah je: 63 % za KRVS in 37 % za KRZS, skladno z opredelitvijo v točki 2.4. javnega 
razpisa.  
 
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti sklada, ministrstva in likvidnostno stanje 
proračuna Republike Slovenije. 
 

 5. NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 

 
5.1. DOKUMENTI IN OVOJNICA VLOGE 

POPOLNA VLOGA mora vsebovati 
 
SKLOP A: 
 

1. izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec za zbornice (glej točko II), katerega sestavni del je:  

o Izjava 1: Izjava zbornice o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa 

Elektronsko izpolnjen obrazec je potrebno obvezno poslati tudi po e-pošti. 

 

2. izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec za delodajalce – vajeništvo (glej točko II), katerega 
sestavni del je: 

o Izjava 2: Izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa – vajeništvo. 

 

3. Izpis iz evidence vajencev, ki jo vodi pristojna zbornica 
 

4. Vajeniško pogodba in načrt izvajanja vajeništva, če se vajeništvo izvaja pri več delodajalcih12 
 

                                                      
12 Če bo vajenec vajeništvo opravljal pri več delodajalcih, pristojna zbornica k prijavi priloži vse registrirane vajeniške pogodbe 
in načrte izvajanja vajeništva, iz katerih mora biti razvidno število tednov praktičnega usposabljanja z delom pri posameznem 
delodajalcu. 
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5. pravilno opremljeno ovojnico (glej točko VI). 

 

SKLOP B: 
 

1. izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec za šole (glej točko II, katerega sestavni del je:  

o Izjava 1: Izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa 

o Izjava 2: Izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri izrednih študentih; 

Elektronsko izpolnjen obrazec je potrebno obvezno poslati tudi po e-pošti. 

 

2. izpolnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec za delodajalce – PUD (glej točko II), katerega sestavni 
del je: 

o Izjava 3: Izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa – PUD. 

 

3. pravilno opremljeno ovojnico (glej točko VI). 

 
 
5.2 ODDAJA VLOGE 
 
Zbornica (vlagatelj za sklop A) in šola (vlagatelj za sklop B) lahko oddata več vlog ali znotraj roka za oddajo vlog 
dopolnjujeta že oddano vlogo.. Zaželeno je, da se v eni vlogi uveljavlja vse upravičene stroške za dijake/študente 
pri vseh delodajalcih.  
 
Za sklop B zavodi, ki so organizirani kot šolski centri, oddajo vlogo na ravni zavoda, in ne na ravni šole kot 
organizacijskih enot. Posamezna šola lahko izjemoma sama pripravi in podpiše prijavne obrazce, ki se predložijo 
k skupni vlogi zavoda, če k vlogi priloži pooblastilo, iz katerega je razvidno, da direktor zavoda oziroma šolskega 
centra pooblašča odgovorno osebo šole za pripravo le-teh (glej vzorec pooblastila v točki II razpisne 
dokumentacije). Tudi v primeru izpolnjevanja prijavnega obrazca s pooblastilom se kot vlagatelja navede zavod, 
in ne šole na nivoju organizacijske enote. Vlogo se v vsakem primeru opremi z žigom zavoda, in ne z žigom šole 
kot organizacijske enote.  
 
Če niso izpolnjeni vsi zahtevani elementi vloge ali če so izpolnjeni nepravilno, bo strokovna komisija odločila na 
podlagi podatkov iz vloge oziroma bo vlagatelja (za sklop A zbornico in za sklop B šolo) pozvala k dopolnitvi. 
 
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. 
 
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. 
 
Vlogo na javni razpis za Sklop B pošlje šola na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.  
 
Vloga (tako za SKLOP A kot za SKLOP B) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljena z vidno oznako »JAVNI 
RAZPIS PUD 2017/2018 – VLOGA – NE ODPIRAJ«, z navedbo polnega naziva in naslova vlagatelja, na naslov:  
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 
Ljubljana. 
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Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali obrazec »Oprema ovojnice«, ki je del razpisne dokumentacije 
ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka. 
 
Obravnavale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem 
redu, kot so bile predložene. Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka ali ne bodo pravilno označene, 
bodo pred odpiranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi 
vse vloge, ki po pozivu za formalno dopolnitev ne bodo pravočasno ter ustrezno dopolnjene.  
 
V primeru, da sklad vlagatelje 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 bo petnajst (15) dni. Rok ne bo podaljšljiv.  
 
 
5.2 NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE 

SKLOP A: 
 
Del dokumentacije izpolni zbornica kot vlagatelj, del pa delodajalec po navodilih zbornice. 
 
5.2.1 Zbornica izpolni 
 
Prijavni obrazec za zbornice, ki ga sestavljajo: 

 
a) »Podatki o zbornici«:  

• uradni naziv vlagatelja (zbornice);  

• naslov, poštno številko in kraj vlagatelja;  

• osnovne podatke o vlagatelju;  

• podatke o kontaktni osebi; 
- neobvezno polje: 

• privolitev za obveščanje. 
 
b) »Seznam prijavljenih oseb13« – izpolniti je treba vsa polja:  

• ime vajenca; 

• priimek vajenca; 

• EMŠO vajenca; 

• izobraževalni program; 

• uradni naziv delodajalca; 

• desetmestno matično številko delodajalca;  

• število opravljenih tednov po vajeniškem načrtu pri delodajalcih, razdeljeno po letnikih, in vsoto, vse 
zaokroženo na eno decimalko ter skupno predpisano število tednov praktičnega usposabljanja z 
delom v vajeniški obliki pri izobraževalnem programu v celotnem obdobju izobraževanja (ta polja se 
izpolni le v primeru, če vajenec opravlja vajeništvo pri več delodajalcih). 

 
Za vsako prijavljeno osebo se vnese podatke o praktičnem usposabljanju z delom v vajeniški obliki pri vsakem 
delodajalcu posebej. Za dodajanje vnosov v obrazcu pritisnite gumb »Dodaj nov vnos vajenec«.  
 
Če ugotovite, da je posamezen vnos napačen in ga želite v celoti izbrisati, ne pa popraviti, pritisnite na gumb 
»BRIŠI«.  
 

                                                      
13 Dijak v srednjem poklicnem izobraževanju, ki je vključen v vajeniški sistem izobraževanja (v nadaljevanju: 
vajenec). 
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Če zbornica v vlogi posreduje dokumentacijo za več delodajalcev, se vnese vse delodajalce s prijavljenimi 
osebami v isti seznam prijavljenih oseb (prijavni obrazec se izpolni samo enkrat). 

  
c) »Izjava zbornice o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa« – s podpisom izjave vlagatelj zagotavlja 

izpolnjevanje pogojev na dan podpisa in verodostojnost podatkov na obrazcih, ki so del vloge. Izjavo opremi 
tudi z žigom, navedbo imena in priimka osebe, ki se je dejansko podpisala, ter krajem in datumom podpisa. 
 
Izjavo podpiše zakoniti zastopnik oziroma druga odgovorna oseba, če je zanjo priloženo pooblastilo (glej 
vzorec pooblastila v točki II), ki je veljavno na dan podpisa izjave. Ob podpisu se navede ime in priimek 
dejanskega podpisnika. Podpis in žig morata biti originalna, in ne skenirana ali fotokopirana. Podpisnik 
lahko uporabi faksimile, če ima zbornica uporabo faksimila ustrezno urejeno v svojem pravilniku. 

 
d) Oprema za ovojnico – tega lista obrazca se ne prilaga k vlogi, ampak je v pomoč in vsebuje navodilo za 

pravilno označbo ovojnice (glej točko V). Izrežite okvir za ovojnico in ga prilepite na zaprto ovojnico.  
 
5.2.2  Delodajalec izpolni  
 
Prijavni obrazec za delodajalce, ki ga sestavljajo: 
 
a) »Podatki o delodajalcu« – izpolniti je treba vsa polja. 

 
Delodajalec je poslovni subjekt ali poslovna enota z desetmestno matično številko.  
 
V primeru dvoumnosti oziroma nejasnosti glede transakcijskega računa bo strokovna komisija upoštevala 
tisti veljavni transakcijski račun, ki je bil nazadnje vpisan v poslovni register Ajpes v aplikacijo eRTR. 
 

b) »Izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa« – s podpisom izjave delodajalec zagotavlja 
izpolnjevanje pogojev na dan podpisa in verodostojnost podatkov na obrazcih o delodajalcu, ki so del vloge. 
Izjavo opremi tudi z žigom (če posluje z žigom), navedbo imena in priimka osebe, ki se je dejansko podpisala, 
ter krajem in datumom podpisa.  
 
Izjavo podpiše zakoniti zastopnik oziroma druga odgovorna oseba, če je zanjo priloženo pooblastilo (glej 
vzorec pooblastila v točki II), ki je veljavno na dan podpisa. Ob podpisu se navede ime in priimek 
dejanskega podpisnika. Podpis in žig morata biti originalna, in ne skenirana ali fotokopirana. Podpisnik 
lahko uporabi faksimile, če ima poslovni subjekt uporabo faksimila ustrezno urejeno v svojem pravilniku.  

 
Prijavni obrazci za javni razpis so na spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si). Svetujemo, da obrazce po 
izpolnjevanju shranite na disk. 
 
Zbornice morajo skladu poslati tudi elektronsko izpolnjene prijavne obrazce (ne preslikanih kopij, ampak 
datoteke xml), in sicer po elektronski pošti na pud@sklad-kadri.si. Pošiljanje se izvede s pritiskom na gumb 
»Pošlji po e-pošti« na koncu prijavnega obrazca.  
SKLOP B: 
 
Del dokumentacije izpolni šola kot vlagatelj, del pa delodajalec po navodilih šole. 
 
5.2.1 Šola14 izpolni 
 
Prijavni obrazec za šole, ki ga sestavljajo: 

 
a) »Podatki o šoli« – izpolniti je treba vsa polja. Če je šola pravnoorganizacijska enota zavoda oz. šolskega 

centra, se vpiše podatke za zavod oz. šolski center (njegova desetmestna matična številka se konča s tremi 
ničlami):  

• uradni naziv vlagatelja – izberite v spustnem seznamu;  

                                                      
14 Izobraževalna inštitucija, ki izvaja programe srednjega poklicnega in višješolskega strokovnega izobraževanja. 

http://www.sklad-kadri.si/
mailto:pud@sklad-kadri.si
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• naslov, poštno številko in kraj vlagatelja;  

• osnovne podatke o vlagatelju;  

• podatke o kontaktni osebi.  
 
b) »Seznam prijavljenih oseb15« – izpolniti je treba vsa polja:  

• ime prijavljene osebe; 

• priimek prijavljene osebe; 

• EMŠO prijavljene osebe; 

• izobraževalni program – v primeru prehoda med izobraževalnimi programi se pri vseh delodajalcih 
vpiše zadnji izobraževalni program, v katerega je prijavljena oseba vpisana; 

• uradni naziv delodajalca; 

• desetmestno matično številko delodajalca (pri nosilcu kmetijskega gospodarstva se vpiše številko 
KMG-MID); 

• število opravljenih tednov po učni pogodbi oz. pogodbi o praktičnem izobraževanju pri delodajalcu, 
razdeljeno po letnikih, in vsoto, vse zaokroženo na eno decimalko; 

• skupno predpisano število tednov praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja 
po izobraževalnem programu v celotnem obdobju izobraževanja. 

 
Za vsako prijavljeno osebo se vnese podatke o praktičnem usposabljanju z delom oz. praktičnem 
izobraževanju pri vsakem delodajalcu posebej. Za dodajanje vnosov v obrazcu pritisnite gumb »Dodaj nov 
vnos dijak/študent«.  
 
Če ugotovite, da je posamezen vnos napačen in ga želite v celoti izbrisati, ne pa popraviti, pritisnite na gumb 
»BRIŠI«. 
 
Če šola v vlogi posreduje dokumentacijo za več delodajalcev, se vnese vse delodajalce s prijavljenimi osebami 
v isti seznam prijavljenih oseb (prijavni obrazec se izpolni samo enkrat). 

  
c) »Izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa« – s podpisom izjave vlagatelj zagotavlja 

izpolnjevanje pogojev na dan podpisa in verodostojnost podatkov na obrazcih, ki so del vloge. Izjavo 
opremi tudi z žigom (če posluje z žigom), navedbo imena in priimka osebe, ki se je dejansko podpisala, ter 
krajem in datumom podpisa. 

 
Izjavo podpiše zakoniti zastopnik oziroma druga odgovorna oseba, če je zanjo priloženo pooblastilo (glej 
vzorec pooblastila v točki II), ki je veljavno na dan podpisa. Ob podpisu se navede ime in priimek dejanskega 
podpisnika. Podpis in žig morata biti originalna, in ne skenirana ali fotokopirana. Podpisnik lahko uporabi 
faksimile, če ima šola uporabo faksimila ustrezno urejeno v svojem pravilniku. 

 
e) »Izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa (uveljavljanje spodbude za izredne študente« – izjavo 

se izpolni samo v primeru uveljavljanja spodbud za izredne študente). 
 
Izjavo podpiše zakoniti zastopnik oziroma druga odgovorna oseba, če je zanjo priloženo pooblastilo (glej 
vzorec pooblastila v točki II), ki je veljavno na dan podpisa. Ob podpisu se navede ime in priimek dejanskega 
podpisnika. Podpis in žig morata biti originalna, in ne skenirana ali fotokopirana.  
 

f) Oprema za ovojnico – tega lista obrazca se ne prilaga k vlogi, ampak je v pomoč in vsebuje navodilo za 
pravilno označbo ovojnice (glej točko V). Izrežite okvir za ovojnico in ga prilepite na zaprto ovojnico.  

 

                                                      
15 Dijak srednjega poklicnega izobraževanja (v nadaljevanju: dijak) ali študent višje strokovne šole (v nadaljevanju: 
študent). 
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5.2.2  Delodajalec16 izpolni  
 
Prijavni obrazec za delodajalce, ki ga sestavljajo: 
 
d) »Podatki o delodajalcu« – izpolniti je treba vsa polja. 

 
Delodajalec je poslovni subjekt ali poslovna enota z desetmestno matično številko.  
Kmetija namesto matične številke vpiše številko KMG-MID.  
 
V primeru dvoumnosti oziroma nejasnosti glede transakcijskega računa bo strokovna komisija upoštevala 
tisti veljavni transakcijski račun, ki je bil nazadnje vpisan v poslovni register Ajpes v aplikacijo eRTR. 
 

e) »Izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa« – s podpisom izjave delodajalec zagotavlja 
izpolnjevanje pogojev na dan podpisa in verodostojnost podatkov na obrazcih o delodajalcu, ki so del vloge. 
Izjavo opremi tudi z žigom (če posluje z žigom), navedbo imena in priimka osebe, ki se je dejansko podpisala, 
ter krajem in datumom podpisa.  
 
Izjavo podpiše zakoniti zastopnik oziroma druga odgovorna oseba, če je zanjo priloženo pooblastilo (glej 
vzorec pooblastila v točki II), ki je veljavno na dan podpisa. Ob podpisu se navede ime in priimek 
dejanskega podpisnika. Podpis in žig morata biti originalna, in ne skenirana ali fotokopirana. Podpisnik 
lahko uporabi faksimile, če ima poslovni subjekt uporabo faksimila ustrezno urejeno v svojem pravilniku.  

 
Prijavni obrazci za javni razpis so na spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si). Svetujemo, da obrazce po 
izpolnjevanju shranite na disk. 
 
Šole morajo skladu poslati tudi elektronsko izpolnjene prijavne obrazce (ne preslikanih kopij, ampak datoteke 
xml), in sicer po elektronski pošti na pud@sklad-kadri.si. Pošiljanje se izvede s pritiskom na gumb »Pošlji po e-
pošti« na koncu prijavnega obrazca.  
 
 
6.  SKLENITEV POGODB  
 
Izbranim vlagateljem bo sklad po končanem postopku izbora posredoval sklepe o izboru in pogodbe o 
sofinanciranju. Pogodbe o sofinanciranju so tripartitne, sklenjene med skladom, zbornico in delodajalcem za 
sklop A ter med skladom, šolo in delodajalcem za sklop B. 
 
Sklad bo soprijavitelja pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju  (vzorec pogodbe se nahaja v točki III za sklop 
A in v točki IV za sklop B razpisne dokumentacije). Pogodbo podpiše zakoniti zastopnik oziroma druga odgovorna 
oseba, če je zanjo priloženo pooblastilo (glej vzorec pooblastila v točki II razpisne dokumentacije), ki je veljavno 
na dan podpisa. Ob podpisu se navede ime in priimek dejanskega podpisnika. Podpis in žig morata biti originalna, 
in ne skenirana ali fotokopirana. Podpisnik lahko uporabi faksimile, če ima soprijavitelj uporabo faksimila 
ustrezno urejeno v svojem pravilniku.  
 
Če se izbrana soprijavitelja v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzoveta, se šteje, da 
sta umaknila vlogo za pridobitev sredstev.  
 
SKLOP A 
Zbornice bodo morale skupaj s podpisanimi tripartitnimi pogodbami skladu poslati tudi zahtevek zbornice za 
sofinanciranje prvega dela SSE 4 in zahtevek delodajalca za sofinanciranje SSE 3. Po pregledu in potrditvi zahtevka 
za sofinanciranje bo sklad izvedel plačila skladno s pogodbo o sofinanciranju. 
 
SKLOP B 
Šole bodo morale skupaj s podpisanimi tripartitnimi pogodbami skladu poslati tudi zahtevek šole za 
sofinanciranje SSE 2 in zahtevek delodajalca za sofinanciranje SSE 1. Po pregledu in potrditvi zahtevka za 
sofinanciranje bo sklad izvedel plačila skladno s pogodbo o sofinanciranju. 

                                                      
16 Za kmetijo veljajo pri sodelovanju na JR PUD 2017/2018 enaka pravila kot pri sodelovanju delodajalca. 

http://www.sklad-kadri.si/
mailto:pud@sklad-kadri.si
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7. DOKAZILA ZA UVELJAVLJANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV IN POROČANJE 

SKLOP A 
 
Za vsako sofinancirano izvajanje vajeništva zbornica, v kateri je vajenec vpisan v prvi letnik v šolskem letu 
2017/2018, skladu predloži: 
 

- zahtevek zbornice za sofinanciranje prvega dela SSE 4, 
- zahtevek delodajalca za sofinanciranje SSE 3, 

 
Zbornica in delodajalec pripravita dokazila v obliki, kot jih predpiše sklad.  
 
Zahtevek zbornice za sofinanciranje in zahtevek delodajalca za sofinanciranje zbornica predloži skupaj s 
podpisanimi pogodbami o sofinanciranju.  
 
 
za SKLOP B 
 
Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja šola, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, skladu 
predloži: 
 

- zahtevek šole za sofinanciranje, 
- zahtevek delodajalca za sofinanciranje, 

 
Šola in delodajalec pripravita dokazila v obliki, kot jih predpiše sklad.  
 
Zahtevek šole za sofinanciranje in zahtevek delodajalca za sofinanciranje šola predloži skupaj s podpisanimi 
pogodbami o sofinanciranju.  
 
 
8. SREDSTVA ZA JAVNI RAZPIS 

Upravičeni stroški se v okviru tega javnega razpis sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada v višini 
80 % vrednosti in iz sredstev slovenske udeležbe v višini 20 % vrednosti. Delež prispevka Evropske skupnosti v 
celotnih upravičenih javnih izdatkih je 80 %. Upravičeni stroški se za vsako prijavljeno osebo povrnejo največ do 
zneska, navedenega v pogodbi.  
 
Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, znaša do 6.210.128,00 EUR. 
 
 
 
 
 
9. NAČIN IZVRŠEVANJA PLAČIL 

SKLOP A 
 
Z izbranima soprijaviteljema za sklop A bo sklad sklenil pogodbo o sofinanciranju, s katero bo podrobneje 
dogovorjen način sofinanciranja dodeljene spodbude za povrnitev dela stroškov za izvajanje praktičnega 
usposabljanja z delom. 
 
Plačila se skladno s pogodbo o sofinanciranju izvedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega zahtevka 
za sofinanciranje ter izpisa iz evidence vajencev. 
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Sklad v roku šestdesetih (60) dni od prejema zahtevkov za sofinanciranje pregleda in potrdi popolne zahtevke 
oziroma pozove zbornico k morebitni dopolnitvi. Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun soprijaviteljev za 
sklop A v roku šestdesetih (60) dni od potrditve popolnih zahtevkov za sofinanciranje s strani odgovorne osebe 
sklada in v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni 
list RS, št. 71/17 in 13/18-ZJF-H; v nadaljevanju: ZIPRS1819). 
 
SKLOP B 
 
Z izbranima soprijaviteljema za sklop B bo sklad sklenil pogodbo o sofinanciranju, s katero bo podrobneje 
dogovorjen način sofinanciranja dodeljene spodbude za povrnitev dela stroškov za izvajanje praktičnega 
usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja. 
 
Plačila se skladno s pogodbo o sofinanciranju izvedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega zahtevka 
za sofinanciranje ter potrdila šole o opravljenem praktičnem usposabljanju dijaka oziroma praktičnem 
izobraževanju študenta. 
 
Sklad v roku šestdesetih (60) dni od prejema zahtevkov za sofinanciranje pregleda in potrdi popolne zahtevke 
oziroma pozove šolo k morebitni dopolnitvi. Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun soprijaviteljev sklopa 
B v roku šestdesetih (60) dni od potrditve popolnih zahtevkov za sofinanciranje s strani odgovorne osebe sklada 
in v skladu z veljavnim ZIPRS1819. 
 
10. PRAVNO VARSTVO 

O dodelitvi sredstev s sklepom odloči direktorica sklada na osnovi predloga strokovne komisije, ki vloge ocenjuje. 
Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem, 
invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, in sicer v petnajst 
(15) dni od prejema sklepa. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. Če strokovna 
komisija spozna, da je vložena pritožba dovoljena in pravočasna ter da jo je vložila upravičena oseba, pa 
izpodbijanega sklepa ne nadomesti z novim, pritožbo v 15-ih dneh od prejema posreduje v odločanje Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa. 
 
11. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE CILJEV IN KAZALNIKOV PROGRAMA 

Skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 
1304/2013 sta zbornica in šola dolžna spremljati in zagotavljati skladu podatke o doseganju ciljev in kazalnikov 
projekta. 
 
V okviru projekta se zasleduje naslednje kazalnike učinkov in rezultatov: 
- število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
- število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
- delež šol, ki so uspešno uvedle različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
- delež šol, ki so uspešno uvedle različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
 
Glede zagotavljanja podatkov iz prvega odstavka te točke sta dolžna zbornica in šola ravnati v skladu z navodili, 
ki jih bo sklad naknadno sporočil oziroma posredoval šoli. 
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II. OBRAZCI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 
 
Izpolniti je potrebno prijavne obrazce, ki so del razpisne dokumentacije kot samostojni dokumenti in so 
objavljeni na spletni strani sklada. Spodnji obrazci so zgolj vzorci. 
 
1. PRIJAVNI OBRAZEC ZA ZBORNICE 
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2. PRIJAVNI OBRAZEC ZA ŠOLE 
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3. PRIJAVNI OBRAZEC ZA DELODAJALCE - vajeništvo 
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4. PRIJAVNI OBRAZEC ZA DELODAJALCE - PUD 
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5. POOBLASTILO 
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4. POTRDILO ŠOLE O OPRAVLJENEM PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU OZ. PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU – PUD 
(sklop B) 
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III. VZOREC POGODBE - VAJENIŠTVO 
VZOREC 
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IV. VZOREC POGODBE - PUD 

VZOREC 
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V. DOKAZILA ZA UVELJAVLJANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV 

 
 

Obrazci spodnjih dokazil bodo objavljeni na spletni strani sklada naknadno. 
 
 

1. ZAHTEVEK ZBORNICE ZA SOFINANCIRANJE SSE 4 – prvi del 
 

2. ZAHTEVEK ŠOLE ZA SOFINANCIRANJE  
 

3. ZAHTEVEK DELODAJALCA ZA SOFINANCIRANJE – vajeništvo 
 

4. ZAHTEVEK DELODAJALCA ZA SOFINANCIRANJE – PUD 
 

 
 
  



52 

 

VI. OPREMA OVOJNICE 
 
 


