Obrazec št. 1
Ta obrazec št. 1 obvezno izpolnite elektronsko na www.zadelodajalce.si

PONUDBA ZA IZVEDBO PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA
UČNE DELAVNICE 2019
* podatki, označeni z zvezdico, ne vplivajo na popolnost ponudbe

PODATKI O PONUDNIKU / DELODAJALCU1
Naziv:
Naslov:
Matična številka (MŠO):
EMŠO delodajalca ali zaposlene osebe2

(le za ponudnike z enim zaposlenim ali za samozaposlene, ki nimajo drugih

zaposlenih in niso zavezani k oddaji REK obrazcev za zaposlene):

Ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca:
Ime in priimek kontaktne osebe, zadolžene za program:
*Telefonska številka kontaktne osebe:
*Pošto v zvezi z javnim povabilom želimo prejemati na e-naslov:
Številka transakcijskega računa poslovnega subjekta:

PODATKI O PONUDBI
Naziv delovnega mesta, na katerem se bo izvajala Učna delavnica
in/ali šifra po SKP-083

Predvideno
število oseb, ki se bodo
usposabljale

1.
2.
3.
…
Skupno število predlaganih programov:

1
2
3

Skupno št. oseb:

Zavod bo navedbe preverjal z vpogledom v uradno evidenco ZZZS in AJPESa.
Zavod podatek potrebuje za namen ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz točke 3 in 11 v 6. poglavju.
E-iskalnik je dostopen na spletni strani SURS: http://www.stat.si/skp/. Vpišete šifro (štirimestno kodo poklica) iz
standardne klasifikacije poklicev, ki najbolje pojasni vrsto delovnih opravil, ki se jih bo vključena oseba
priučevala v Učni delavnici.

PODATKI O POSAMEZNEM PROGRAMU UČNE DELAVNICE4
Delovno mesto, za katerega bo potekalo usposabljanje: ……………………………………………
Število oseb, ki se bodo usposabljale za to delovno mesto: …………
Vsebina Učne delavnice
Znanja, veščine, kompetence in/ali spretnosti oziroma delovne izkušnje, ki jih bo udeleženec
pridobil z vključitvijo v ta program:

Konkretne delovne zadolžitve udeleženca (po navedenih mesecih) bodo:
1. mesec:

2. in 3. mesec:

4., 5. in 6. mesec:

Kraj izvajanja Učne delavnice
Naslov:
a) na sedežu
Naziv in naslov poslovne enote oziroma enot:
b) v poslovni enoti

c) na terenu5

4

Kratek opis območja:

Posamezni program Učne delavnice se nanaša na eno delovno mesto. Če imate na voljo več enakih delovnih
mest in vam dovoljeno število oseb v Učni delavnici to dopušča, lahko za isti program predvidite več udeležencev.
Če znotraj te ponudbe predlagate več programov praktičnega usposabljanja na različnih delovnih mestih, morate
del ponudbe »Podatki o posameznem programu Učne delavnice« izpolniti za vsak program posebej.
5
Potni stroški morebitnega terenskega dela so breme delodajalca; Zavod izplačuje udeležencem dodatek za
prevoz v skladu s Pravilnikom o izvajanju ukrepov APZ (Ur. l. RS, št. 20/12, z vsemi spremembami) na podlagi
oddaljenosti od kraja prebivališča do kraja izvajanja aktivnosti.

Časovni potek Učne delavnice
Predvidena dnevna razporeditev dela v urah: od …….… do …….… ali od ….…… do …………
Dodatna obrazložitev za potek izven predvidnega časovnega okvira: ……..…………………………
Pomembno: Praktično usposabljanje se lahko izvaja največ 5 dni v tednu, praviloma od ponedeljka do petka. Učna
delavnica se sme izvajati med 6. in 22. uro, praviloma 8 ur na dan. Učna delavnica se ne sme izvajati ob nedeljah in
praznikih. Če je med tednom praznik, traja usposabljanje v tem tednu največ 4 dni.

Interno mentorstvo6
Ime in priimek mentorja:

Ime in priimek nadomestnega mentorja7:

Naziv delovnega mesta mentorja:

Naziv delovnega mesta nadomestnega mentorja:

*Podatki za napotovanje oseb
Usposabljanje je ustrezno za invalide oziroma druge
funkcionalno ovirane osebe:
Vsebina usposabljanja je ustrezna za ženske:
Želena raven izobrazbe - KLASIUS-SRV8
(lahko označite več možnosti; Zavod bo brezposelne osebe
napotoval tudi glede na vsebino programa):

DA

NE

DA

NE

1 2 3 4 5 6/1 6/2 7 8/1 8/2

Drugi potrebni pogoji, na osnovi katerih vam bo Zavod
napotil kandidate (opredelitev želenih predhodnih znanj
in veščin kandidatov) ali predlagana oseba:
Z oddajo te ponudbe:
 soglašamo in sprejemamo vse pogoje in določila, ki so navedena in zahtevana v
javnem povabilu;
 potrjujemo, da bomo program izvajali na področju Republike Slovenije;
 soglašamo s pridobitvijo in uporabo osebnih ter drugih podatkov za namene
dokazovanja in preverjanja upravičenih stroškov Učnih delavnic ter za evalvacijske in
raziskovalne namene;
 soglašamo, da Zavod v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih
pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na tem javnem povabilu;
 potrjujemo, da so vse navedbe v ponudbi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec delodajalca (ime in priimek):

6

Interni mentor mora za praktično usposabljanje udeleženca opraviti mesečno minimalno 60 ur mentorstva. En interni mentor
lahko hkrati usposablja največ 2 udeleženca.
7
Nadomestni mentor usposablja udeleženca v primeru odsotnosti internega mentorja, kar pomeni, da nadomestni mentor ni
somentor.
8
Navedite raven izobrazbe po KLASIUS-u (Ur. l. RS, št. 46/06), oziroma uporabite iskalnik, dosegljiv na spletni strani SURS-a
na naslovu http://www.stat.si/klasius

