Navodila za oddajo vsebinskega poročila za JAVNA DELA

Poročilo boste lahko oddali, če imate na računalniku digitalno potrdilo (AC NLB, SIGEN-CA,
Posta®ca ali HALCOM-CA) in nameščeno podpisno komponento
http://public.setcce.si/proxsign/update/SETCCE_proXSign_setup.exe, ki omogoča elektronsko
podpisovanje dokumentov.
Poročilo oddajate na Portalu za delodajalce, v isti storitvi (Programi zaposlovanja), kot ste oddajali
zahtevek za javna dela.
FINANČNEGA POROČILA NI VEČ POTREBNO ODDAJATI.
Postopek oddaje vsebinskega poročila:

1. Kliknete na

kliknete na

izberete

in nato

2. Na levi se vam odpre seznam pogodb, za katere je potrebno narediti vsebinska poročila, na
desni pa je prikazano stanje vsake pogodbe. Z miško izberite pogodbo, za katero želite delati
poročilo.

3. VSEBINSKO POROČILO je potrebno pripraviti za vsako vključeno osebo posebej. S klikom
na
dobite seznam vključenih oseb po izbrani pogodbi.
Vsebinska poročila lahko oddate 45 dni pred iztekom pogodbe z udeležencem javnih del. Ob
predčasni prekinitvi pogodbe z udeležencem, pa lahko vsebinsko poročilo oddate po
predložitvi vseh dokazil o prenehanju pogodbe zavodu.

4. S klikom na posamezno osebo ali

se vam odpre ekran za vnos poročila:

Poročilo ima osem točk in vsa polja so obvezna, navodila so na desni strani ekrana. Ko izpolnite
kliknete

.

Vsebinsko poročilo osebe je sedaj shranjeno in če ne nameravate takoj oddati poročila, ga boste
našli pod začasno številko na SEZNAMU POROČIL:

S klikom na začasno številko lahko še vedno urejate poročilo o tej osebi ali poročilo s klikom na
koš tudi izbrišete.

5. Na zadnji strani preverite vpisane podatke:

6. In kliknete

Izberete certifikat za podpisovanje in kliknite V redu.

Pojavi se vam okno s stanjem vašega digitalnega potrdila. Kliknite V redu.

Dokument je tako uspešno podpisan.
7. Aplikacija vas vrne na prvo stran

kjer lahko preverite pdf. oddanega poročila.

Prisotnost rumenega okenca dokazuje, da je dokument uspešno podpisan in tudi oddan.
8. Če imate na pogodbi več oseb, preprosto kliknete na isto številko pogodbe

in aplikacija vas postavi nazaj na seznam oseb, za katere je potrebno po tej pogodbi še
oddati poročila.
9. Ko zaključite vnos vsebinskih poročil za osebe na programu, je na prvi strani slika takšna:

S puščico lahko spodnja poročila skrijete.
Poročila za to pogodbo so oddana in te številke pogodbe ne boste več našli na seznamu pogodb, za
katere je potrebno pripraviti poročila.
Sedaj se lahko lotite izdelave poročil za naslednji program javnih del.
10. Zavrnjeno poročilo
Če ste po oddaji poročila ugotovili kakšno napako in bi želeli poročilo popraviti, se obrnite na skrbnika
pogodbe na območni službi. Poročila na Portalu ne morete popravljati.
V primeru, da vam skrbnik na območni službi poročilo zavrne, oziroma zahteva njegov popravek, vam
bo po elektronski pošti posredoval obrazec za novo poročilo.

