JAVNI RAZPIS ZA KREPITEV SODELOVANJA
DELODAJALCEV IN SOCIALNIH PARTNERJEV S
SREDNJIMI POKLICNIMI IN VIŠJIMI STROKOVNIMI
ŠOLAMI V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU V
ŠOLSKEM OZIROMA ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019
(JR PUD 2018/2019)

JR PUD 2018/2019
Objava: 22. 3. 2019 v Ur. l. RS št. 17/2019 in na www.sklad-kadri.si (275. JR)
Višina sredstev: 3.782.210,00 EUR
Izvajalec: 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

PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA
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 v šolskem letu 2018/2019 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški
sistem izobraževanja (v nadaljevanju: vajenci).
SKLOP B: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega
izobraževanja 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 se v
šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 izobražujejo 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.

CILJ IN CILJNA SKUPINA 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.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU – ŠOLA
1. na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvaja srednje
poklicno oziroma višje strokovno izobraževanje;
2. na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem
postopku;
3. ima poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno
zakonodajo na dan 28. 3. 2019;
4. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobila in ni v postopku pridobivanja
sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega,
državnega ali občinskega proračuna;

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU – ŠOLA
5. delodajalec, pri katerem se dijak ali študent praktično usposablja z delom oziroma praktično
izobražuje, in šola, kjer je isti dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, sta dva različna
poslovna subjekta;
6. za prijavljene osebe, za katere delodajalec izvede praktično usposabljanje z delom oziroma
praktično izobraževanje ni bilo dodeljeno sofinanciranje za isti izobraževalni program;
7. dijaki in študenti, za katere delodajalec izvede praktično usposabljanje z delom oziroma
praktično izobraževanje, so v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 vpisani v zaključni
letnik izobraževalnega programa, v okviru katerega opravljajo praktično usposabljanje z
delom oziroma praktično izobraževanje;
8. študentom, ki izredno študirajo, šola ne skrajša s študijskim programom določenega obsega
praktičnega izobraževanja (ta točka velja samo pri uveljavljanju sofinanciranja za izredne
študente).

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU – DELODAJALEC
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 poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno
zakonodajo na dan 28. 3. 2019;

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;

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU – DELODAJALEC
5.

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

6.

za prijavljene osebe, za katere delodajalec izvede praktično usposabljanje z delom oziroma praktično
izobraževanje, ni bilo dodeljeno sofinanciranje za isti izobraževalni program;

7.

delodajalec 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;

8.

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

9.

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

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU – 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 izvede najmanj 3 tedne praktičnega usposabljanja z delom po učni
pogodbi za dijaka v šolskih letih od 2016/2017 do 2018/2019.

Če dijak opravlja 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.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU – IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Za srednje poklicno izobraževanje (3-letni program)
PRIMER dijak Janez Novak:
Število tednov opravljenega
PUD

SSE 1: strošek mentorja za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom oziroma praktičnega
izobraževanja (ob izpolnjevanju ostalih pogojev JR
PUD 2018/2019)

Delodajalec XX

2

Ne

Delodajalec YY

8

Da

Delodajalec ZZ

14

Da

Skupaj

24

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU – IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Za srednje poklicno izobraževanje (3-letni program)
PRIMER dijak Toni Mizar:
Število tednov opravljenega PUD

SSE 1 (ob izpolnjevanju ostalih
pogojev JR PUD 2018/2019)

Delodajalec XX

3

Da

Delodajalec YY

7

Da

Delodajalec ZZ

14

Da

Skupaj

24

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU – IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

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 2017/2018 do 2018/2019.

Če študent opravlja 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.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU – IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Za višješolsko strokovno izobraževanje:
PRIMER študent Luka Primer:
Število tednov opravljenega PUD

SSE 1 (ob izpolnjevanju ostalih
pogojev JR PUD 2018/2019)

Delodajalec XX

4

Ne

Delodajalec YY

8

Da

Delodajalec ZZ

8

Da

Skupaj

20

ODBODJE UPRAVIČENIH STROŠKOV IN IZDATKOV

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 do
30. 9. 2019.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022.

Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo
predvidoma porabljena v proračunskem letu 2019.

UPRAVIČENI STROŠKI
•

Strošek mentorja za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma
praktičnega izobraževanja (v nadaljevanju: SSE 1):

-

SSE 1 se nameni delodajalcem za sofinanciranje stroška mentorja pri izvajanju praktičnega
usposabljanja z delom za dijake oziroma praktičnega izobraževanja za študente;

-

skladno z metodologijo je višina SSE 1, ki se izplača delodajalcu: 1.030,00 EUR;

-

če dijak ali študent opravlja 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.

UPRAVIČENI STROŠKI
•

Administrativno – tehnična podpora s strani šole (v nadaljevanju: SSE 2):

-

SSE 2 se nameni šoli, v katero je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, za usmerjanje, obveščanje in
koordinacijo delodajalcev ter administrativno – tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za
prijavo na javni razpis;

-

skladno z metodologijo je višina SSE 2, ki se izplača šoli: 22,80 EUR;

-

dokazilo šole o upravičenosti do SSE 2 je odobren SSE 1;

-

v primeru, da je dijak ali študent opravil praktično usposabljanje oziroma praktično izobraževanje pri
več delodajalcih, se šoli za vsakega posameznega delodajalca, ki mu je odobren SSE 1, odobri SSE 2.

UPRAVIČENI STROŠKI
PRIMER dijak Janez Novak:
Št. tednov
opravljenega PUD

SSE 1 (ob
izpolnjevanju ostalih
pogojev JR PUD
2018/2019)

SSE 2 (ob
izpolnjevanju ostalih
pogojev JR PUD
2018/2019)

Delodajalec XX

2

Ne

0 EUR

Delodajalec YY

8

Da

22,80 EUR

Delodajalec ZZ

14

Da

22,80 EUR

Skupaj

24

45,60 EUR

UPRAVIČENI STROŠKI
PRIMER dijak Toni Mizar:
Št. tednov
opravljenega PUD

SSE 1 (ob
izpolnjevanju ostalih
pogojev JR PUD
2018/2019)

SSE 2 (ob
izpolnjevanju ostalih
pogojev JR PUD
2018/2019)

Delodajalec XX

3

Da

22,80 EUR

Delodajalec YY

7

Da

22,80 EUR

Delodajalec ZZ

14

Da

22,80 EUR

Skupaj

24

68,40 EUR

UPRAVIČENI STROŠKI
PRIMER študent Luka Primer:
Št. tednov
opravljenega PRI

SSE 1 (ob
izpolnjevanju ostalih
pogojev JR PUD
2018/2019)

SSE 2 (ob
izpolnjevanju ostalih
pogojev JR PUD
2018/2019)

Delodajalec XX

4

Ne

0 EUR

Delodajalec YY

8

Da

22,80 EUR

Delodajalec ZZ

8

Da

22,80 EUR

Skupaj

20

45,60 EUR

POPOLNA VLOGA ZA DODELITEV SREDSTEV MORA VSEBOVATI:
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 šolo;

•

prijavni obrazec za delodajalca;

•

izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;

•

izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri izrednih študentih (izjava se izpolni in
priloži v vlogi le v primeru prijavljenih oseb, ki so izredni študenti);

•

izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;

•

pravilno opremljena ovojnica.

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

IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV - ŠOLA
ŠOLA IZPOLNI:
PRIJAVNI OBRAZEC ZA ŠOLO, ki vsebuje:
•

podatke o šoli

•

seznam prijavljenih oseb

IZJAVI ŠOLE:
•

izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa

•

izjava šole o izpolnjevanju pogojev za izredne študente

Elektronsko izpolnjen obrazec (xml) je potrebno poslati po e-pošti na
pud@sklad-kadri.si s klikom na „Pošlji po e-pošti“!

IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV - DELODAJALEC
DELODAJALEC IZPOLNI:
PRIJAVNI OBRAZEC ZA DELODAJALCE - PUD, ki ga sestavljajo:
•

podatki o delodajalcu

IZJAVO DELODAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA

ODDAJA VLOG
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave v Uradnem listu RS do vključno
24. 4. 2019.
Vloga se šteje za pravočasno, če najkasneje do 24. 4. 2019 prispe v vložišče Javnega
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska
cesta 20, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti najkasneje na zadnji dan
prijave, t.j. 24. 4. 2019.
Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je bil dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma
študijskem letu 2018/2019.

Vlogo na javni razpis za Sklop B odda šola na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremljeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja
ter vidnimi oznakami »JAVNI RAZPIS PUD 2018/2019 – VLOGA – NE ODPIRAJ«.

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

V primeru, da sklad šolo pozove k dopolnitvi, se priporoča, da se na ovojnico pripiše številko
zadeve.
Rok za dopolnitev vlog je 15 dni. Rok ne bo podaljšljiv.
Pričetek odpiranja vlog: 8. 4. 2019

DOKAZILA ZA UVELJAVLJANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV
Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja šola, v kateri je dijak ali študent
vpisan v zaključni letnik, skladu predloži:
•

ZAHTEVEK DELODAJALCA ZA SOFINANCIRANJE:

- upravičen strošek SSE 1 se dokazuje z zahtevkom delodajalca za sofinanciranje skupaj s potrdilom šole o

opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.

•

ZAHTEVEK ŠOLE ZA SOFINANCIRANJE:

-

dokazilo šole o upravičenosti do SSE 2 je odobren SSE 1.

Zahtevke za sofinanciranje z dokazili šola predloži:
•

do 6. 9. 2019 za dijake;

•

do 4. 10. 2019 za študente.

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

RAZLIKE IN POUDARKI – POMEMBNO!
• vloge/dopolnitve se odda na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
• pravilno opremite in označite ovojnico – uporabite priloženi obrazec ovojnice
• posodobite svoja navodila za delodajalce
• prijavni obrazci so testirani v programu „Adobe Acrobat Reader DC“
• šolski centri – vlogo opremite z žigom zavoda, in ne z žigom posamezne enote
• dosledno vpisujte podatke (matične, davčne, EMŠO številke,…)
• podatki naj se ujemajo s tistimi v AJPES-u (nazivi delodajalcev, TRR, zakoniti
zastopniki,…)
• podatki v elektronski obliki (xml) naj se ujemajo s poslanimi v fizični obliki

• če se podpiše oseba, ki ni zakoniti zastopnik (pripis „za“, „p.p.“,…), je potrebno
na obrazec izpisati ime in priimek podpisnika ter zanj priložiti veljavno
pooblastilo (ni potrebno, da je original)
• če delodajalec ne posluje z žigom, naj to zapiše (npr. „Poslujemo brez žiga“)
• pogoje iz izjave bomo preverjali v uradnih evidencah (AJPES, FURS,
Ministrstvo za pravosodje – na vzorcu)
• rok za dopolnitev vlog je 15 dni in ni podaljšljiv
• vlogo se zavrže, če ni v celoti in pravočasno dopolnjena
• na poziv za podpis pogodbe o sofinanciranju se je potrebno odzvati
v 8 dneh od prejema poziva
• zahtevke za sofinanciranje se pošlje, ko je PUD/PRI v celoti opravljen
• ne čakajte z oddajo vloge/dopolnitve vloge do zadnjega dne za oddajo

DODATNE INFORMACIJE
TELEFON: 01 / 43 45 875
E-POŠTA: pud@sklad-kadri.si
SPLETNA STRAN: www.sklad-kadri.si

