Priročnik za ODDAJO DOKUMENTACIJE (pogodbe, aneksov)
za subvencijo za skrajšani delovni čas

Ta priročnik vam bo v pomoč pri oddaji dokumentacije na Portalu za delodajalce
www.zadelodajalce.si (v nadaljevanju: portal), na podlagi katere boste prejeli pravico do
subvencije za skrajšan delovni čas.

I. Pregled dokumentacije
Delodajalcem, ki imate vlogo v statusu Izbrana, omogočamo pošiljanje dokumentov (pogodb,
aneksov) nazaj na Zavod preko portala.
POMEMBNO: Pri izbranih vlogah se nahaja Sklep o izbiri in Priloga k sklepu o izbiri za te
vloge. Dokumentacijo (podpisano pogodbo ali aneks) lahko oddate le na vlogi na kateri je
sklenjena pogodba ali aneks.

S klikom na oranžno mapo

, se vam odpre zaslonska slika s pregledom dokumentacije:

V primeru, da je vloga v statusu Poslano, V obravnavi, ali statusu, ki predstavlja negativno
odločitev, boste v dokumentaciji našli le vašo oddano vlogo, ki si jo lahko ogledate.
(Izjema je status V dopolnjevanju, kjer boste videli poziv za dopolnitev vloge, vendar
dopolnjevanje urejate preko zelenega gumba

+ na vstopni strani).

V kolikor kliknete na
dokumentacijo pri izbrani vlogi, se vam pokažejo dokumenti, ki
smo vam jih že posredovali na vaš e-naslov (Pogodba, Aneks, Sklep o izbiri, Priloga k sklepu
o izbiri) in dokumente, katere ste vi posredovali nam (Vloga, Vračilo pogodbe, Vračilo aneksa).

II. Prejeta dokumentacija

Dokumente smo vam poslali z namenom, da nam jih vrnete izpolnjene in podpisane. Na
portalu jih vidite s klikom na gumb

. Predlagamo, da si tukaj dokument:

–
–
–
–
–
–

pogledate,
natisnete,
izpolnite,
podpišete (pri pogodbi ali aneksu vpišite datum podpisa pogodbe ali aneksa),
skenirate,
in ga shranite na vaš računalnik.

Če ste nam dokumente že poslali po e-pošti in smo jih mi uspeli poknjižiti v naš sistem, jih
boste našli v seznamu poslane dokumentacije pod: Vrsta dokumenta – Vračilo pogodbe. V
tem primeru vam na portal ni potrebno ponovno pošiljati dokumentov.

III. Oddaja dokumentacije

S klikom na gumb
-

, boste lahko oddali dokument. Prosimo vas da:

podpisano pogodbo naložite v vrstico s pogodbo,
podpisan aneks pa naložite v vrstico z aneksom.

Za kateri dokument gre, vidite na zaslonski sliki:

Ko dokument s klikom na gumb Naloži dokument naložite, se vam pokaže v spodnji vrstici z
nazivom dokumenta.

Prosimo vas, da podpisan dokument (pogodbo, aneks), ki ima več strani, oddate v enem
dokumentu. Dokument naj bo v .pdf obliki in nikakor ne sme presegati 20 MB. Ne pozabite
pripisati datuma podpisa pogodbe/aneksa.

IV. Pregled dokumentacije
Na zaslonski sliki s pregledom dokumentacije vidite, katere dokumente ste nam že poslali:

Kadar bomo prejeli
pomanjkljiv
ali
nečitljiv dokument,
ali dokument, ki se
ne da odpreti, vas
bomo
o
tem
obvestili na vaš
kontaktni e-naslov
in vas zaprosili, da
ga
na
portalu
oddate ponovno.

