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I. PODATKI O DODATNEM JAVNEM RAZPISU 
 

Naročnik 

 

 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana  

(v nadaljevanju: naročnik) 

 

Podlage Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o 

splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 

1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v 

nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in 

razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne  31. 7. 2006, str. 

12, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 

1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 

št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne  27. 

12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 

127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/2010), Proračuna Republike Slovenije za leto 

2010 (Uradni list RS, št. 99/2009), Zakona o izvrševanju proračunov Republike 

Slovenije za leti 2010 in 2011 (Ur. l. RS, št. 99/09 in 29/2010), Zakona o drţavni 

upravi (Ur. l. RS, št. 113/05– uradno prečiščeno besedilo, 126/07 in 48/09), 

Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, 

št. 50/07, 114/07 in 61/08), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev 

evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 

2007 – 2013 (Ur. l. RS, št. 17/09 in 40/09), Nacionalnega strateškega 

referenčnega okvira 2007-2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013,  št. 

CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21.11.2007, Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur. l. RS, št. 16/07– uradno prečiščeno 

besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 - popr.), Zakona o višjem 

strokovnem izobraţevanju (Ur. l. RS, št. 86/04), Zakona o poklicnem in 

strokovnem izobraţevanju (Ur. l. RS, št. 79/06), Poslovnega načrta Javnega 

sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2010 in na 

podlagi Odločbe št. OP RČV 3/2/01-0-MŠŠ o dodelitvi sredstev za program 

»Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z 

delom po izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2008, 2009 in 

2010« z dne 30.06.2009 ter Odločbe št. OP RČV/3/2/01-2-MŠŠ o spremembi 

odločbe št. OP RČV/3/2/01-01-0 (s spremembami), z dne 2.3.2010, 

 

Predmet 

javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje 

praktičnega usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih. Predmet 

javnega razpisa je natančneje obrazloţen v 2. točki javnega razpisa. 

 

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa Razvoja človeških virov 

Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete »Razvoj 

človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.2. 

»Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi 

na znanju«. 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093051
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Viri 

financiranja 

 

 

Evropski socialni sklad: 

Proračunska postavka 6894 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem 

in strokovnem izobraţevanju - ESS – 07 – 13 – EU udeleţba 

Proračunska postavka 6947 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem 

in strokovnem izobraţevanju - ESS – 07 – 13 – slovenska udeleţba 

 

Rok za oddajo 

vlog 

 

26.6.2010  
 

 

Datum 

odpiranja 

Odpiranje vlog se bo začelo 28.6.2010. Zaradi pričakovanega velikega števila 

prejetih vlog, odpiranje ne bo javno. Za odpiranje vlog je zadolţena strokovna 

komisija, imenovana s strani naročnika.  

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 60 dni po 
prejemu popolnih vlog. 

 

Objava v 

Uradnem listu 

RS 

 

Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje 

praktičnega usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih za pridobitev 

izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010 je bil dne 11.6.2010 

objavljen v Uradnem listu RS št. 47/2010.   

 

1. OPREDELITEV POGOJEV ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 
 

Vlagatelj, ki kandidira na javnem razpisu, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 je na dan prijave registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji; 

 ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma ni 

v postopku prenehanja samostojne dejavnosti; 

 ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z 

zakonom; 

 vlagatelj ali odgovorna oseba vlagatelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih 

dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije 

(Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08); 

 je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine; 

 razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo praktičnega 

usposabljanja z delom; 

 se strinja z uporabo osebnih podatkov mentorjev, vajencev, dijakov in študentov za namene 

dokazovanja upravičenih stroškov; 

 je oz. zagotavlja prijavljeni(-m) osebi(-am) plačilo v skladu s predpisi (plačilo nagrade 

vajencem, dijakom oz. študentom na osnovi vajeniške pogodbe oziroma individualne ali 

kolektivne učne pogodbe za dijake in pogodbe o praktičnem izobraţevanju, sklenjene s 

študenti); 

 je prijavljeni(-m) osebi(-am) dodelil mentorja; 

 delodajalec, kjer se vajenec, dijak ali študent praktično usposablja z delom oziroma praktično 

izobraţuje in šola, kjer je isti vajenec, dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, morata biti 

dve različni pravni osebi, razen v primeru kmetijskih šol, ki za svoje vajence, dijake in 

študente izvajajo praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraţevanje na svojih 

šolskih posestvih;   

 ni prejel niti ni v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev financiranja, vključno s 

sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, s katerimi bi skupaj s 

spodbudo presegli skupne stroške praktičnega usposabljanja z delom za posamezno prijavljeno 

osebo. 
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 vajenci, dijaki in študenti, za katere vlagatelj izvaja oziroma je izvajal praktično usposabljanje 

z delom oziroma praktično izobraţevanje, morajo biti v šolskem oziroma študijskem letu 

2009/2010 vpisani v zaključni letnik programa, v okviru katerega so se praktično usposabljali. 

 

Poleg navedenih pogojev mora vlagatelj izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 

 V vlogi vlagatelj ne sme prijaviti oseb, za katere je ţe prejel odobreno spodbudo iz 83. 

Javnega razpisa za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega 

usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem 

oz. študijskem letu 2009/2010 (objavljen v Ur. l. RS,  št 96/09 dne 27.11.2009 in sprememba 

javnega razpisa, objavljena v  Ur. l. RS, št. 01/2010 dne 8.1.2010). Sklad bo dosledno 

preverjal prijavljene osebe. 

 za vajence izvaja oziroma bo izvajal v tem šolskem letu praktično usposabljanje z delom v 

dualnem sistemu in ima z njim sklenjeno vajeniško pogodbo za šolsko leto 2009/10;  

 za dijake triletnih programov srednjega poklicnega izobraţevanja izvaja oziroma bo 

izvedel praktično usposabljanje z delom po novih izobraţevalnih programih, ki določajo 

skupno trajanje praktičnega usposabljanja z delom v obsegu najmanj 24 tednov (oz. 912 ur); 

z dijakom mora imeti sklenjeno individualno ali kolektivno učno pogodbo za šolsko leto 

2009/10; 

 za dijake 4. letnika štiriletnih programov srednjega strokovnega izobraţevanja izvaja 

oziroma bo izvedel praktično usposabljanje z delom po novih izobraţevalnih programih, ki 

določajo skupno trajanje praktičnega usposabljanja z delom v obsegu najmanj 8 tednov (oz. 

304 ur); z dijakom mora imeti sklenjeno individualno ali kolektivno učno pogodbo za šolsko 

leto 2009/10; 

Če je vlagatelj za dijaka v celoti izvedel praktično usposabljanje z delom po programu 

srednjega strokovnega izobraţevanja v obsegu vsaj 8 tednov ţe v šolskem letu 2008/09, ko je 

bil dijak vpisan v 3. letnik, in se v šolskem letu 2009/2010, ko je dijak v zaključnem letniku 

praktično usposabljanje z delom ne izvaja, mora delodajalec imeti sklenjeno individualno ali 

kolektivno učno pogodbo za šolsko leto 2008/09; 

V primeru, da je dijak opravljal praktično usposabljanje z delom pri dveh različnih 

delodajalcih in je vsak delodajalec izvedel vsaj 4 tedne (oz. 152 ur) praktičnega usposabljanja 

z delom, se lahko na razpis prijavita oba delodajalca, pri čemer se spodbuda sorazmerno 

razdeli. Delodajalec, ki je izvajal praktično usposabljanje z delom v 3. letniku, mora imeti 

sklenjeno individualno ali kolektivno učno pogodbo za šolsko leto 2008/2009. Delodajalec, ki 

izvaja oziroma bo izvedel praktično usposabljanje z delom v 4. letniku, mora imeti sklenjeno 

individualno ali kolektivno učno pogodbo za šolsko leto 2009/2010; 

 za študente višjih strokovnih šol je izvedel oziroma izvaja praktično izobraţevanje v 

programih višjega strokovnega izobraţevanja, ki obsegajo praviloma 20 tednov (oz. 800 ur) 

praktičnega izobraţevanja v dveh letih in se le-to pri delodajalcih izvede v obsegu vsaj 80% 

od obsega predpisanega s programom. Delodajalec, ki praktično izobraţuje izrednega 

študenta, lahko kandidira na tem razpisu, če z izrednim študentom nima sklenjene pogodbe o 

zaposlitvi in če šola študentu, ki izredno študira, ni skrajšala s študijskim programom 

določenega obsega praktičnega izobraţevanja. 

  

V kolikor je študent opravljal praktično izobraţevanje pri dveh različnih delodajalcih in je 

vsak delodajalec izvedel  praktično izobraţevanje v obsegu 400 ur oziroma toliko, kot je za 

posamezni letnik predpisano s programom (ne manj kot 320 ur) se lahko na razpis prijavita 

oba delodajalca, pri čemer se spodbuda sorazmerno razdeli. Delodajalec, ki je izvajal 

praktično izobraţevanje v 1. letniku, mora imeti sklenjeno pogodbo o praktičnem 

izobraţevanju za šolsko leto 2008/09. Delodajalec, ki izvaja oziroma je izvedel praktično 
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izobraţevanje v 2. letniku, mora imeti sklenjeno pogodbo o praktičnem izobraţevanju za 

šolsko leto 2009/10.  

 

Vlagatelji kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloţijo sklenjeno učno pogodbo med vajencem 

ali dijakom in delodajalcem oziroma pogodbo o praktičnem izobraţevanju za višješolske študente.  

 

Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev bodo vlagatelji tudi potrdili z izjavo, ki je del razpisne 

dokumentacije. Vlagateljem svetujemo, da izpolnjevanje pogojev pred podpisom izjave preverijo pri 

pristojnih institucijah, ker bo naročnik po potrebi z izmenjavo podatkov preverjal izpolnjevanje 

pogojev. 

 

Vsak delodajalec se lahko prijavi le z eno vlogo, ki lahko vsebuje izvajanje praktičnega usposabljanja 

oz. praktičnega izobraţevanja za več vključenih oseb.  

 

Izbrane bodo vse vloge vlagateljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje in katerih vloge bodo oddane 

skladno z razpisom in razpisno dokumentacijo.  

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN UPRAVIČENI STROŠKI 
 

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma 

višješolskega študenta. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega 

usposabljanja z delom za vajence in dijake oziroma z izvajanjem praktičnega izobraţevanja za 

študente.   

 

Povrnitev dela stroškov delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom se kot spodbuda 

dodeli z namenom, da delodajalci sklepajo individualne ali kolektivne učne pogodbe v poklicnem in 

višjem strokovnem izobraţevanju ter da zagotavljajo ustrezno opremljena učna oziroma študijska 

mesta. Ministrstvo za šolstvo in šport je dne 3.3.2009 sprejelo Metodologijo za določitev višine zneska 

spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom št. 54450-41/2008-5 in v njej 

opredelilo minimalne stroške plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta, ki jih ima 

delodajalec z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraţevanja.  

 

Skladno z navedeno metodologijo je predvidena višina spodbude med 500 EUR in 1.000 EUR na 

vajenca in dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraţevanju, med 350 EUR in 550 EUR na dijaka 

v štiriletnem srednjem strokovnem izobraţevanju (med 175 EUR in 275 EUR na letnik) in med 800 

EUR in 1.000 EUR na študenta v višjem strokovnem izobraţevanju (med 400 EUR in 500 EUR na 

letnik). Končna višina je odvisna od števila vključitev iz prijav na predmetni razpis in jo s posebnim 

sklepom določi minister za šolstvo in šport. 

 

Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje aktivnosti, ki se nanašajo na praktično usposabljanje z 

delom za vajence, dijake in študente. 

3. NAVEDBA POTREBNIH DOKUMENTOV VLOGE 
 

Popolna vloga mora vsebovati: 

 izpolnjen, podpisan in ţigosan
1
 prijavni obrazec (točka II. razpisne dokumentacije); 

 izpolnjeno, podpisano in ţigosano
2
 izjavo (točka III. razpisne dokumentacije); 

 kopijo sklenjene pogodbe/sklenjenih pogodb o praktičnem usposabljanju z delom za 

posamezno prijavljeno osebo. V kolikor iz pogodbe ni poimensko razvidna prijavljena oseba, 

                                                      
1 če vlagatelj posluje z ţigom 
2 če vlagatelj posluje z ţigom 
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mora vlagatelj vlogi predloţiti tudi ustrezno dokazilo iz katerega je poimensko razvidna 

prijavljena oseba (npr. aneks k pogodbi, napotnica šole ipd.) 

 

Opozorilo: Če ne bodo izpolnjeni vsi zahtevani elementi vloge ali bodo izpolnjeni nepravilno, bo 

strokovna komisija odločila na podlagi podatkov iz vloge oziroma bo vlagatelja pozvala k dopolnitvi. 

4. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE 
 

Prijavni obrazec - točka II. razpisne dokumentacije 

 

Prijavni obrazec je sestavljen iz dveh delov:  

- obrazec »Podatki o vlagatelju«; 

V obrazcu izpolnite vse rubrike v skladu z navedbami ter opremite obrazec z datumom, ţigom 

(v kolikor poslujete z ţigom) in podpisom odgovorne osebe (zakonitega zastopnika). 

 

- tabela »Podatki o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom« (v nadaljevanju PUD). 

V tabelo vpišete podatke za osebe: 

 ki so v šolskem oz. študijskem letu 2009/2010 v zaključnem letniku; 

 ki so opravljale praktično usposabljanje z delom v šolskem letu 2008/2009 oz. 2009/2010;  

 s katerimi imate sklenjene pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom za čas opravljanja 

PUD. 

 

V tabelo za vsako prijavljeno osebo napišite:  

 ime in priimek; 

 EMŠO; 

 naziv šole, ki jo obiskuje (na primer: Srednja trgovska šola Kočevje); 

 naziv izobraţevalnega programa, po katerem se izobraţuje (npr.ekonomski tehnik) ter v 

primeru višje šolskega študenta poleg programa tudi ali se izobraţuje redno ali izredno; 

 letnik, katerega je obiskovala prijavljena oseba, ko je pri vas opravljala praktično 

usposabljanje; 

 število tednov oziroma ur praktičnega usposabljanja, ki jih mora prijavljena oseba 

opraviti v okviru svojega izobraţevalnega programa. 

 

Za dijake štiriletnih šol srednjega strokovnega izobraţevanja in študente višjega strokovnega 

izobraţevanja, ki so pri vas opravljali praktično usposabljanje z delom le v enem letniku, 

navedite število tednov oziroma ur, ki jih morajo ti opraviti v okviru letnika v skladu z 

njihovim izobraţevalnim programom, 

 

Stran s tabelo opremite s podpisom. Po potrebi dodajte vrstice. V kolikor se tabela razširi na 

več strani, se podpišite na vse strani. 

 

Vlogi je potrebno priloţiti tudi naslednje dokumente: 

- »Izjava« - točka III. razpisne dokumentacije 

Vpišite naziv vlagatelja ter ime in priimek odgovorne osebe (zakonitega zastopnika). S podpisom 

izjave vlagatelj zagotavlja izpolnjevanje pogojev na dan podpisa.   

 

- »Izjava za izredne študente višje strokovnih šol« - točka VI. razpisne dokumentacije  

V primeru, da prijavljate osebo, ki je vpisana izredno v višje strokovno izobraţevanje, nam 

posredujte ustrezno izpolnjeno izjavo. 
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5. SKLENITEV POGODB Z IZVAJALCI 
 

Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo naročnik sklenil pogodbo o sofinanciranju izvajanja 

praktičnega usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem 

oziroma študijskem letu 2009/2010 (vzorec pogodbe - točka IV. razpisne dokumentacije). 

6. DOKAZILA ZA UVELJAVLJANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV TER NAČIN IN 

ROKI ZA POROČANJE 
 

Vlagatelji, s katerimi bo na podlagi tega javnega razpisa sklenjena pogodba, bodo poročali o izvedenih 

aktivnostih s posredovano dokumentacijo po pošti, najkasneje do 20.9.2010. 

 

Do navedenega roka morajo vlagatelji predloţiti: 

 zahtevek za sofinanciranje; 

 potrdilo s strani izobraţevalne inštitucije, o opravljenem praktičnem usposabljanju vajenca, 

dijaka oz. študenta. 

 

V primeru, da potrdilo šole o uspešno zaključenem programu praktičnega usposabljanja z delom ne bo 

priloţeno, naročnik izplačila ne bo izvršil. Tudi če vajenec, dijak ali študent ni, oziroma ne bo 

zaključil programa praktičnega usposabljanja iz opravičljivih razlogov, izplačilo sredstev na podlagi 

pogodbe z vlagatelji ne bo mogoče.  

 

Izbrani vlagatelj je dolţan hraniti dokumentacijo o izvajanju pogodbe o sofinanciranju do 31.12.2020. 

7. DELEŢ SOFINANCIRANJA UPRAVIČENIH STROŠKOV 
 

Upravičeni stroški se povrnejo do zneska navedenega v pogodbi za vsako vključeno osebo in največ v 

skupnem znesku navedenem v pogodbi.  

8.  NAČIN IZVRŠEVANJA PLAČIL 
 

Plačila se izvedejo na podlagi potrjenega zahtevka za sofinanciranje, ki ga izvajalci predloţijo 

naročniku ob roku za poročanje, skupaj s potrdilom šole o opravljenem praktičnem usposabljanju 

vajenca, dijaka oz. študenta. V primeru, da so dejanski stroški vlagatelja manjši od dodeljenih 

sredstev, mora vlagatelj ustrezno zmanjšati zahtevek za sofinanciranje. 

 

Izbranemu vlagatelju bo naročnik v pogodbi dogovorjen znesek nakazal po izvedenih aktivnostih na 

podlagi posredovanega potrdila šole ter zahtevka za sofinanciranje, ki ga potrdi odgovorna oseba s 

strani naročnika. 

 

Sredstva bodo nakazana na TRR izvajalca v roku 120 dni od potrditve zahtevka za sofinanciranje s 

strani odgovorne osebe naročnika oz. v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS, v 

kolikor bodo dokazila o nastalih upravičenih stroških posredovana v predpisanih rokih in na predpisan 

način. 

9.   PRAVNO VARSTVO 
 

O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik naročnika na osnovi predloga strokovne komisije, ki 

vloge ocenjuje. Pritoţba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se lahko, zaradi preveritve 

utemeljenosti, vloţi pri Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendiranje, Dunajska 22, 1000 

Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od prejema tega sklepa. Pritoţba mora natančno opredeliti razloge, 

zaradi katerih je vloţena. O pritoţbi zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev odloča stvarno 

pristojen organ. Pritoţba ne zadrţi izvršitve sklepa. 
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II. PRIJAVNI OBRAZEC 

 
 a) PODATKI O VLAGATELJU 

 

1 Naziv vlagatelja:      

 

2 Naslov:      

 

 

 

Naslov na katerega ţelimo prejemati obvestila s strani Sklada – napišite samo v primeru, da je 

drugačen kot naslov podjetja:       

 

 

3 Občina sedeţa:      

     

7 Transakcijski račun:       

4 Matična številka:       

 

8 Banka:       

5 ID štev. za DDV ali davčna številka:       

 

9 Telefon:       

6 Pristojni davčni urad:       

 

10 Fax:       

11 Ime in priimek odgovorne osebe (zakonitega zastopnika):       

 

12 Elektronski naslov podjetja:       

13 Ime in priimek kontaktne osebe, odgovorne tudi za spremljanje projekta:       

 

14 Telefon kontaktne osebe:       

 

15 Elektronski naslov kontaktne osebe:       

 

16 Organizacijska oblika:       

 

17 Velikost podjetja po ZGD (označite):       mikro ali majhno           srednje               veliko 

 

18 Šifra dejavnosti:       

 

 

Prijavljamo se na javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega 

usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma 

študijskem letu 2009/2010. 

 

 

 

 

Kraj in datum: Ţig: Podpis odgovorne osebe: 

(zakonitega zastopnika) 
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b) PODATKI O PROJEKTU PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM 
 

Po tem javnem razpisu lahko prijavljate le osebe, ki so v š.l. 2009/2010 vpisane v zaključni letnik!  

Praktično usposabljanje v okviru visokošolskih programov ni predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu, zato v tabelo ne vpisujte visokošolskih študentov. 
 

V vlogi vlagatelj ne sme prijaviti oseb, za katere je že prejel odobreno spodbudo iz 83. Javnega razpisa za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega 

usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oz. študijskem letu 2009/2010 (objavljen v Ur. l. RS,  št 96/09 dne 27.11.2009 in 

sprememba javnega razpisa, objavljena v  Ur. l. RS, št. 01/2010 dne 8.1.2010). Sklad bo dosledno preverjal prijavljene osebe. 

 

IME IN PRIIMEK  
VAJENCA / DIJAKA / 

VIŠJEŠOLSKEGA 

ŠTUDENTA, KI JE V 

Š.L. 2009/2010 VPISAN 

V ZAKLJUČNI 

LETNIK 

EMŠO 

 
NAZIV ŠOLE  
(vpišite polno ime 

šole, npr. Srednja 

trgovska šola Kočevje) 

IZOBRAŢEVALNI 

PROGRAM 
(npr. trgovec, ekonomist); 

V primeru študentov 

višješolskih programov zraven 

pripišite ali se izobraţuje redno 

ali izredno 

LETNIK,  
katerega je prijavljena 

oseba obiskovala, ko je pri 

vas opravljala praktično 

usposabljanje; ustrezno 

označite 

SKUPNO ŠT. TEDNOV OZ. UR 

PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z 

DELOM PO PROGRAMU (V VSEH 

LETNIKIH ŠOLANJA) 
npr. za 3-letne šole vnesite število ur PUD-a, ki 

ga morajo opraviti v vseh treh letih (npr. 912 ur 

oz. 24 tednov) 

                        1       2       3       4       

                        1       2       3       4       

                        1       2       3       4       

                        1       2       3       4       

                        1       2       3       4       

                        1       2       3       4       

 

 

 

 

Podpis odgovorne osebe:     
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III. IZJAVA 
 

 

Naziv vlagatelja:   

 

 

Odgovorna oseba (zakoniti zastopnik):   

 

 

Izjavljamo, da se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v javnem razpisu in v razpisni 

dokumentaciji.  

 

Prav tako s podpisom te izjave, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 

 

1. da smo registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji 

2. 
da nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku 

oziroma nismo v postopku prenehanja samostojne dejavnosti  

3. 
da imamo na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z 

zakonom 

4. 

da vlagatelj ali zakoniti zastopnik vlagatelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih 

dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. 

l. RS, št. 55/08, 66/08) 

5. da smo finančno in poslovno sposobni izvesti razpisane vsebine 

6. 
da razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo praktičnega 

usposabljanja z delom 

7. 
da se strinjamo z uporabo osebnih podatkov za namene dokazovanja upravičenih stroškov 

mentorjev, vajencev, dijakov in študentov  

8. 

da smo zagotavljali oz. zagotavljamo prijavljeni(-m) osebi(-am) plačilo v skladu s predpisi 

(plačilo nagrade vajence, dijakom oz. študentom na osnovi vajeniške pogodbe oziroma 

individualne ali kolektivne učne pogodbe za dijake in pogodbe o praktičnem izobraţevanju, 

sklenjene s študenti)  

9. da smo prijavljeni(-m) oseb-i(-am) dodelili mentorja/-e 

10. 

da za projekt, za katerega podajamo vlogo, ne bomo pridobili več sredstev kot za 100% 

upravičenih stroškov skupaj iz sredstev drţavnega in lokalnega proračuna ali iz sredstev 

Evropske unije 

11. 
da smo pregledali vzorec pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije in se strinjamo z vsebino 

pogodbe 

12. 
da za namen tega javnega razpisa dovoljujemo Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije 

pridobitev podatkov od 1. do 4. točke te izjave iz uradnih evidenc 

13. da so vse navedbe, ki smo jih podali v tej vlogi resnične in da ustrezajo dejanskemu stanju 

 

 

 

 

Kraj in datum: Ţig: Podpis odgovorne osebe: 

(zakonitega zastopnika) 
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IV. VZOREC POGODBE (vlagatelj se seznani z vsebino pogodbe, vzorca ne prilaga vlogi) 
 

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE, 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Romana Tomc, matična št. 1632060, davčna št. 

77009444 (v nadaljevanju besedila: sklad) 

 

in 

 

NAZIV IN NASLOV IZVAJALCA, ki ga zastopa XXXXXXXXXX, matična št. 

XXXXXXXXXXXX, davčna št. XXXXXXXXXX, transakcijski račun: številka računa in naziv 

banke (v nadaljevanju besedila: izvajalec) 

 

na podlagi: 

 

Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Ur. l. RS, št. 99/09 in 

29/2010), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 

114/07 in 61/08), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, ki ga je 

komisija potrdila z odločbo št. K (2007) 5744 dne 21.11.2007 (CCI 2007 SI 051 PO 001), Uredbe o 

izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 

programskem obdobju 2007 – 2013 (Ur. l. RS, št. št. 17/09 in št. 40/09), Odločbe št. OP RČV 3/2/01-

0-MŠŠ o dodelitvi sredstev za program »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje 

praktičnega usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2008, 

2009 in 2010« z dne 30.06.2009 ter Odločbe št. OP RČV/3/2/01-2-MŠŠ o spremembi odločbe št. OP 

RČV/3/2/01-01-0 (s spremembami), z dne 2.3.2010  

 

skleneta 

 

P O G O D B O 

o sofinanciranju praktičnega usposabljanja z delom  

za šolsko oziroma študijsko leto 2009/10 

 

UVODNO DOLOČILO 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

 je izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje spodbud delodajalcem za 

izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih za pridobitev 

izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010 (Ur. l. RS, št. 96/09); 

 da bo izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za šolsko oziroma študijsko leto 2009/10, ki 

je predmet te pogodbe, sofinancirano iz sredstev Evropskega socialnega sklada, in sicer v 

višini 85% vrednosti, določene v 4. členu te pogodbe, in iz sredstev slovenske udeleţbe v 

višini 15% vrednosti, določene v 4. členu te pogodbe, skladno z Operativnim programom 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 v okviru prednostne usmeritve 3.2. 

»Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in ţivljenje v druţbi temelječi na znanju« 

znotraj 3. razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja«.  

 

PREDMET POGODBE 

2. člen 

 

Predmet pogodbe je sofinanciranje upravičenih stroškov praktičnega usposabljanja z delom za vajence 

v dualnem sistemu, za dijake  po novih izobraţevalnih programih, ki določajo trajanje praktičnega 

usposabljanja z delom v skupnem obsegu najmanj 24 tednov v 3 letih srednjega poklicnega 

izobraţevanja in najmanj osem tednov v 4 letih srednjega strokovnega izobraţevanja ter za študente 

višjih strokovnih šol praviloma 800 ur praktičnega izobraţevanja. 
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3. člen 

 

Izvajalec ima na razpolago ustrezno opremljena učna mesta in ustrezno usposobljene mentorje za 

izvedbo praktičnega usposabljanja z delom po izobraţevalnih programih, ki so opredeljeni v razpisu. 

 

Izvajalec se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo zagotovil strokovno in vestno izvedbo projekta, 

katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe in da bo udeleţencem praktičnega usposabljanja z 

delom zagotovil izplačilo nagrade skladno z veljavnimi predpisi. 

 

POGODBENA VREDNOST 

4. člen 

 

Sklad se zavezuje, da bo izvajalcu za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom iz sredstev 

Evropskega socialnega sklada iz proračunske postavke 6894 – sredstva EU in sredstev slovenske 

udeleţbe iz proračunske postavke 6947 – slovenska udeleţba, sofinanciral stroške praktičnega 

usposabljanja z delom za vajence, dijake in študente največ do ............................ EUR, in sicer: 
 

 Število 

vključenih 

oseb 

Znesek spodbude na osebo 

po sklepu ministra  Dodeljena sredstva 

Polovična Celotna 

Vajenci in dijaki srednjega 

poklicnega izobraţevanja   

  
1.000 EUR 

 

Dijaki srednjega strokovnega 

izobraţevanja 

 
275 EUR  550 EUR 

 

Študenti (višje strokovno 

izobraţevanje) 

 
500 EUR 1.000 EUR 

 

 SKUPAJ EUR 
 

Izvajalec se zavezuje, da bo za sofinanciranje stroškov iz predmeta javnega razpisa za izvajanje 

praktičnega usposabljanja z delom pridobil sredstva le iz tega javnega razpisa. 

 

UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA IN NJIHOVO DOKAZOVANJE 

5. člen 

 

Upravičeni stroški projekta iz 4. člena te pogodbe so stroški nastali pri delodajalcih zaradi izvajanja 

praktičnega usposabljanja z delom. Višina stroškov je utemeljena z Metodologijo za določitev višine 

zneska spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom št. 54450-41/2008-5, ki 

jo je dne 3.3.2009 sprejelo Ministrstvo za šolstvo in šport in v njej opredelilo minimalne stroške plače 

mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta, ki jih ima delodajalec z izvajanjem praktičnega 

usposabljanja z delom in praktičnega izobraţevanja. 

 

Skladno z navedeno metodologijo je predvidena višina spodbude med 500 EUR  in 1.000 EUR na 

vajenca in dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraţevanju, med 350 EUR in 550 EUR na dijaka 

v štiriletnem srednjem strokovnem izobraţevanju (med 175 EUR in 275 EUR na letnik) in med 800 

EUR in 1.000 EUR na študenta v višjem strokovnem izobraţevanju (med 400 EUR in 500 EUR na 

letnik). Končna višina je odvisna od števila vključitev iz prijav na predmetni razpis in jo s posebnim 

sklepom določi minister za šolstvo in šport. 

 

Končno višino spodbude je s sklepom št. XXXX določil minister za šolstvo in šport, in ta znaša XXX 

EUR na vajenca in dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraţevanju, XXX EUR na dijaka v 

štiriletnem srednjem strokovnem izobraţevanju in XXX EUR na študenta v višjem strokovnem 

izobraţevanju. 

 

Izvajalec lahko uveljavlja sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali pri usposabljanju vajenca, 

dijaka ali študenta v šolskem oz. študijskem letu 2009/2010 oziroma, ki so nastali pri usposabljanju 

dijaka štiriletnega strokovnega programa ali študenta višje strokovnega izobraţevanja v šolskem oz. 
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študijskem letu 2008/2009 ter je ta dijak ali študent v šolskem oz. študijskem letu 2009/2010 v 

zaključnem letniku.  

 

Upravičeni stroški se bodo sofinancirali na podlagi: 

 zahtevka za sofinanciranje in 

 potrdila šole o opravljenem praktičnem usposabljanju vajenca, dijaka oz. študenta v okviru 

celotnega izobraţevalnega programa oz. v okviru letnika pri dijakih srednjih strokovnih šol in 

študentih. 

 

V primeru, da so dejanski stroški izvajalca manjši od dodeljenih sredstev, mora izvajalec ustrezno 

zmanjšati zahtevek za sofinanciranje. 

 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

6. člen 

 

Izvajalec se zavezuje, da: 

 je oz. bo izvedel praktično usposabljanje z delom v skladu s prijavljeno vsebino; 

 je oz. bo vključenim osebam zagotovil plačilo v skladu s predpisi; 

 je oz. bo vključenim osebam dodelil ustrezno usposobljene mentorje; 

 bo skladno s predpisi Evropskega socialnega sklada (ESS), Navodili Organa upravljanja za 

informiranje in obveščanje javnosti in Navodili ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje 

projektov ESS, udeleţence praktičnega usposabljanja z delom, katerega sofinanciranje je 

predmet te pogodbe, ter javnost informiral in obveščal o tem, da je izvajanje sofinancirano s 

strani Evropskega socialnega sklada in s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter, da bodo vse 

publikacije ali komunikacije, povezane z izvajanjem predmeta pogodbe omenjale 

sofinanciranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport; 

 bo zagotovil hrambo dokumentacije v zvezi s projektom do 31.12.2020; 

 bo pri izvajanju programa spoštoval vsebine Operativnega programa razvoja človeških virov 

za obdobje 2007 – 2013 zlasti politiko varstva okolja in enake moţnosti za ţenske in moške; 

 bo zahtevek za sofinanciranje in poročilo pripravil v obliki, kot mu jo predpiše sklad, in 

posredoval druge, s strani sklada zahtevane podatke, dokumente in pojasnila; 

 bo na zahtevo sklada posredoval skladu podatke o učinkih praktičnega usposabljanja z delom 

v 5-tih letih po zaključku projekta. 

 

ROK ZA IZVEDBO 

7. člen 

 

V okviru te pogodbe bodo sofinancirane aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom na podlagi 

prijavnega obrazca iz vloge izvajalca na javni razpis, ki se bodo izvajale med 1.9.2008 ter 20.9.2010. 

 

Izvajalec mora  zahtevek za sofinanciranje s potrdilom šole o opravljenem praktičnem usposabljanju 

posredovati skladu najkasneje do 20.9.2010, sicer sklad zahtevanega zneska ne bo poravnal.    

 

Do predpisanih rokov za poročanje bo izvajalec poročal o zaključenih programih praktičnega 

usposabljanjih z delom po izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma 

študijskem letu 2009/2010 za vajence, dijake in študente s potrdilom šole o opravljenem programu 

praktičnega usposabljanja z delom.  

 

Potrdilo šole o opravljenem programu praktičnega usposabljanja z delom pridobi izvajalec (ali 

vajenec, dijak ali študent za izvajalca) in je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje za realizacijo 

izplačila. Tudi, če vajenec, dijak ali študent v obdobju upravičenosti ne zaključi praktičnega 

usposabljanja iz opravičljivih razlogov, izvajalec ni upravičen do povrnitve stroškov iz naslova 

praktičnega usposabljanja tega vajenca, dijaka ali študenta. 
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OBVEZNOSTI SKLADA 

8. člen 

 

Sredstva bo sklad nakazal izvajalcu na podlagi pravočasno prejetega zahtevka in prilog iz 5. odstavka 

5. člena te pogodbe. 

 

V primeru, da sklad pri pregledu posredovanega zahtevka za sofinanciranje in na priloţenih prilogah 

ugotovi pomanjkljivosti, pozove izvajalca k dopolnitvi. Izvajalec je dolţan dopolnjeni zahtevek z 

zahtevanimi prilogami posredovati skladu v roku 5 dni od prejetega poziva sklada k dopolnitvi 

zahtevka. V kolikor izvajalec skladu popravljenega zahtevka ne bo vrnil v tem roku, sklad 

zahtevanega zneska, do katerega bi bil izvajalec sicer upravičen, v tem roku ne bo poravnal. 

 

Sklad bo uradno pravočasno prejeti zahtevek za sofinanciranje s prilogami poravnal v roku 120 dni od 

potrditve zahtevka s strani odgovorne osebe sklada oziroma v skladu z veljavnim Zakonom o 

izvrševanju proračuna RS. 

 

Sklad bo pridobljene osebne podatke s strani izvajalca uporabil izključno za namene tega javnega 

razpisa in jih varoval v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

NADZOR NAD IZVEDBO 

9. člen 

 

Izvajalec soglaša, da bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta 

praktičnega usposabljanja z delom, katerega sofinanciranje je predmet te pogodbe. Nadzor se izvaja s 

strani sklada, pristojnih organov Republike Slovenije ali s strani pristojnih organov Evropske 

skupnosti.  

 

Izvajalec se zavezuje, da bo nadzornim organom predloţil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, 

pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta praktičnega usposabljanja z delom, katerega 

sofinanciranje je predmet te pogodbe.  

 

V primerih nadzora na kraju samem bo izvajalec omogočil vpogled v učna mesta, računalniške 

programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. 

 

10. člen 

 

Če izvajalec navaja laţne ali netočne podatke, podatke ponareja ali jih namenoma izpusti, se to šteje 

kot hujša kršitev pogodbenih obveznosti. 

 

V primeru, da organi nadzora ugotovijo takšno kršitev pogodbenih obveznosti, je izvajalec dolţan 

skladu na podračun pri Upravi RS za javna plačila, št. 01100-6000006813 v roku 30 dni od prejema 

poziva za vračilo vrniti vsa ali del prejetih sredstev skupaj z obrestmi, ki so obračunane v višini 

polovice zakonitih zamudnih obresti, od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. V primeru zamude 

pri vračilu sredstev se obračuna zakonite zamudne obresti od prvega dneva zamude obveznosti vračila 

do dneva vračila. 

 

11. člen 

 

Šteje se, da je izvajalec kršil pogodbena določila, če: 

 ni izpolnil obveznosti iz 6. člena te pogodbe, 

 preprečuje, ovira ali zavira nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti bodisi glede 

vpogleda v celotno dokumentacijo bodisi glede obiskov na kraju samem. 

 

V primeru ugotovljenih kršitev sklad z dopisom določi izvajalcu rok za odpravo kršitev. Če izvajalec 

kršitev v postavljenem roku ne odpravi, je dolţan skladu v roku 3 dni brez poziva plačati pogodbeno 

kazen v višini 400 EUR, sklad pa mu določi dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če v dodatnem roku 
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izvajalec kršitev ne odpravi, je dolţan skladu v roku 3 dni brez poziva plačati pogodbeno kazen v 

višini 800 EUR. 

 

Zahtevek za plačilo pogodbene kazni zaradi kršitev, navedenih v tem členu, ne vpliva na pravico 

sklada zahtevati vračilo sredstev zaradi hujše kršitve pogodbenih obveznosti opredeljene v 10. členu te 

pogodbe. 

 

12. člen 

 

Pogodbeni stranki soglašata, da ima sklad pravico spremljati, preverjati in nadzorovati izvajanje 

pogodbenih obveznosti. V primeru nenamenske porabe sredstev oziroma v primeru, da izvajalec v 

postavljenem roku ne odpravi ugotovljenih kršitev, ima sklad pravico odstopiti od pogodbe in 

zahtevati vračilo ţe izplačanih sredstev. 

 

13. člen 

 

S strani sklada je odgovorna oseba Romana Tomc, skrbnik pogodbe pa je Nataša Kunčič. S strani 

izvajalca je odgovorna oseba ___________________, skrbnik pogodbe pa 

je____________________.  

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

14. člen 

 

Vse morebitne dopolnitve in spremembe te pogodbe stranki določita z aneksom k tej pogodbi. 

 

15. člen 

 

V primeru spora bosta pogodbeni stranki poskušali doseči sporazum, v nasprotnem primeru pa je za 

reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

16. člen 

 

Pogodba je napisna v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. 

 

17. člen 

 

Pogodba začne veljati z dnem podpisa odgovornih oseb obeh strank. 

 

Št. pogodbe: XXXXXXXXXX 

 

 

Kraj in datum: 

 

 

Naziv izvajalca 

 

Odgovorna oseba izvajalca 

 

Ime in priimek: _______________ 

 

 

Podpis pogodbenih strank: 

 

 

Ţig  

Kraj in datum: 

 

 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 

 

 

 

Romana Tomc, direktorica 

 

 

 

 

 

Ţig 
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V. VZOREC ZAHTEVKA ZA SOFINANCIRANJE (vlagatelj se seznani z vsebino 

zahtevka, vzorca ne prilaga vlogi) 
 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Dunajska 22 

1000 Ljubljana 

 

 

Zadeva: ZAHTEVEK ZA SOFINANCIRANJE 

 

Kraj in datum:      

 

Naziv izvajalca:      

 

ID štev. za DDV oz. davčna številka:      

Matična številka:      

Transakcijski račun:      

Banka:      

Odgovorna oseba (zakoniti zastopnik):      

 

 

Številka pogodbe: ___________________ 

 

 

V skladu s pogodbo in predloţeno dokumentacijo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom po 

izobraţevalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem/študijskem letu 2009/2010, izstavljamo  

 

 

zahtevek za sofinanciranje v skupni višini            EUR. 

 

 

V prilogi vam pošiljamo potrdila o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom za naslednje osebe: 
 Ime in priimek STOPNJA PROGRAMA 

- vajenec / dijak 3-letni program  

- dijak – 4-letni program 

- študent višje šole 

Znesek spodbude / EUR 

1     

2    

3    

4    

5    

6     

  

 

 

 Ţig: Podpis odgovorne osebe: 

(zakonitega zastopnika) 

   

 
             
 



 

- 17 - 

 

VI. IZJAVA ZA IZREDNE ŠTUDENTE VIŠJEŠOLSKIH PROGRAMOV  
(izpolnijo samo vlagatelji, ki prijavljajo izredne študente) 

 

V vlogi prijavljate tudi osebo, ki je izredni študent. V točki 3. javnega razpisa je naveden tudi 

naslednji pogoj, ki ga mora izpolnjevati vlagatelj: 

 

 za študente višjih strokovnih šol je izvedel oziroma izvaja praktično izobraţevanje v programih 

višjega strokovnega izobraţevanja, ki obsegajo praviloma 800 ur (oz. 20 tednov) praktičnega 

izobraţevanja v dveh letih in se le-to pri delodajalcih izvede v obsegu vsaj 80% od obsega 

predpisanega s programom. Delodajalec, ki praktično izobraţuje izrednega študenta, lahko 

kandidira na tem razpisu, če z izrednim študentom nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi in če 

šola študentu, ki izredno študira, ni skrajšala s študijskim programom določenega obsega 

praktičnega izobraţevanja. 

 

V kolikor je študent opravljal praktično izobraţevanje pri dveh različnih delodajalcih in je vsak 

delodajalec izvedel  praktično izobraţevanje v obsegu 400 ur oziroma toliko, kot je za posamezni 

letnik predpisano s programom (ne manj kot 320 ur) se lahko na razpis prijavita oba delodajalca, 

pri čemer se spodbuda sorazmerno razdeli. Delodajalec, ki je izvajal praktično izobraţevanje v 1. 

letniku, mora imeti sklenjeno pogodbo o praktičnem izobraţevanju za šolsko leto 2008/09. 

Delodajalec, ki izvaja oziroma je izvedel praktično izobraţevanje v 2. letniku, mora imeti 

sklenjeno pogodbo o praktičnem izobraţevanju za šolsko leto 2009/10.  

 

Prosimo, da s to izjavo dodatno potrdite navedeni pogoj. 

 

Dodatna izjava 

 

Naziv vlagatelja _______________________________________________ 

 

Odgovorna oseba ______________________________________________ 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da v celotnem času, ko smo na osnovi 

sklenjene pogodbe o praktičnem izobraţevanju izvajali praktično izobraţevanje z delom za spodaj 

navedenega(-e) izrednega(-e) študenta(-e), z njim(-i) nismo imeli sklenjene pogodbe o zaposlitvi. 

 

 

IME IN PRIIMEK IZREDNEGA / IZREDNIH ŠTUDENTOV: 

 

- 

- 

- 

… 

 

 

 

Kraj in datum: Ţig: Podpis odgovorne osebe: 

(zakonitega zastopnika) 
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VII. OPREMA OVOJNICE VLOGE 
  

 

Z obrazcem opremite ovojnico vloge tako, da tabelo, ki je na naslednji strani (ustrezno izpolnjeno), 

prilepite na sprednjo stran zaprte ovojnice. 

 

    

  

Vlagatelj: 

(naziv in naslov) 

Rok za oddajo: do  26.6.2010  

_____________________________________ 

(izpolni vloţišče) 

Datum prejema: 

 

 

Zaporedna številka: 

(vlagatelj ustrezno obkroţi) 

 

Vloga         Dopolnitev vloge 

Prejemnik: 

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 

Dunajska 22 

1000 Ljubljana 

 

 

 

NE ODPIRAJ - VLOGA ! 

 

Vloga za DODATNI javni razpis 

 

PUD 2009/2010 

 

 
 

 


