
Na  podlagi  določb  7.  člena  Statuta  Zavoda  za  izobraževanje  Severno
Primorske regije,  Ajdovščina je Svet zavoda na svoji  17.  redni  seji, dne
30.5.2017 sprejel  dopolnjen  Pravilnik  o  pogojih  vračanja  stroškov
izobraževanj, ki začne veljati s 1. junijem 2017. 

 

PRAVILNIK O POGOJIH VRAČANJA STROŠKOV
IZOBRAŽEVANJ

I. SPLOŠNI POGOJI VRAČIL

1. člen

Članom zavoda bo Zavod sofinanciral  (vračal)  stroške izobraževanja  na
podlagi:

-  sklepa Sveta zavoda, 

-  vloge plačnika za povračilo stroškov izobraževanja in potrdila,

-  fotokopije računa za izobraževanje,

-  dokazila o uspešno končanem izobraževanju, 

- plačanem prispevku za izobraževanje za obdobje zadnjih šest mesecev.

2. člen

V  koledarskem  letu  je  višina  vseh  vračil  stroškov  za  izobraževanja,
usposabljanja  in  izpopolnjevanja  največ  800,00  EUR  na  člana  zavoda.
Obravnavani bodo le tisti zahtevki za sofinanciranje izobraževanja, ki na
zavod prispejo do 30. decembra tekočega koledarskega leta. 

Do  31.  januarja  naslednjega  koledarskega  leta  so  do  sofinanciranja
upravičeni  zahtevki  za  izobraževanja  izvedena  v  mesecu  decembru.
Izplačila  za  sofinanciranje  izobraževanj  v  takih primerih  gredo v tekoče
koledarsko leto.

Zavod krije stroške izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja v višini,
kot  je  za  posamezen  program  določeno  v  tem  pravilniku.   V  primeru
zakonsko obveznih izobraževanj,  ki jih je potrebno obnavljati na določeno



obdobje,  je po predhodnem dogovoru in  odobritvi  Sveta zavoda možno
višje sofinanciranje izobraževanj, vendar ne več kot 100,00 EUR. Odobreno
višje  sofinanciranje  v  tem primeru  se  šteje  v  okvir  letnih  sofinanciranj
izobraževanj. 

Zavod  krije članom stroške izobraževanja praviloma le v primeru, če se
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja udeležijo preko  javnih oz.
odprtih  razpisov za odprte skupine.  Stroške individualnega ali  za znano
skupino organiziranega izobraževanja, krije Zavod le izjemoma – do višine,
ki velja za odprte skupine.

Zavod ne vrača stroškov nadomestila plače, literature, knjig, priročnikov.

Zavod vrača stroške prenočevanj, stroške vstopnin na sejme in potne 
stroške za določeno izobraževanje, le v primeru, ko je iz priložene 
dokumentacije v okviru vloge za povračilo stroškov izobraževanja 
razvidno, da so ti stroški dejansko nastali v okviru določenega 
izobraževanja, največ v višini kot je za posamezno izobraževanje določeno 
v tem pravilniku. 

Do sofinanciranja so upravičeni tisti vplačniki, ki vsaj šest mesecev 
vplačujejo prispevek za izobraževanje na  transakcijski račun zavoda. Novi 
člani zavoda so upravičeni do sofinanciranja takoj, če vplačajo  prispevek 
za izobraževanje za preteklih šest mesecev.  

Do sofinanciranja izobraževanja so upravičeni le člani zavoda, ki imajo 
poravnane vse obveznosti.

II. OSNOVNO KRITJE STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA

3. člen

Na  osnovi  izkazane  potrebe  delodajalca  bo  zavod  vračal  stroške
izobraževanja  za  pridobitev  stopnje  izobrazbe,  za  pridobitev
vozniškega  dovoljenja  kategorije C,  D,  E, za  prekvalifikacije  in
dokvalifikacije – NPK   in to največ do višine 200,00 EUR. Izplačilo se
izvede po uspešno zaključenem letniku oz. izobraževanju. 

4. člen

Stroške mojstrskih izpitov bo zavod sofinanciral največ do višine 200,00 
EUR na udeleženca. Refundacija bo izplačana ob predložitvi potrdila o 
opravljenem mojstrskem izpitu.



5. člen

Zavod bo sofinanciral  stroške strokovnih ekskurzij in ogledov  največ 
do višine 70,00 EUR na udeleženca enkrat letno. 

6. člen

Stroške usposabljanja HACCAP zavod vrne v višini največ 20,00 EUR.

7. člen

Do sofinanciranja usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu in 
požarnega varstva 
imajo člani pravico največ v višini do 20,00 EUR.

8. člen

Člani zavoda , ki se bodo izobraževali na tečajih, seminarjih, 
delavnicah in promocijskih dogodkih v tujini so letno  upravičeni 
največ do 240,00 EUR in sicer za: 

 tečaj/  seminar/  predavanje/delavnica   -  individualna  izbira
120,00 EUR 

           + tečaj/seminar/predavanje/delavnica – individualna izbira  
70,00 EUR   
             ali preventivni zdravstveni pregled
           + tečaj/seminar/predavanje/delavnica -  ki bo organizirano 
               s strani zavoda, sekcij, OOZ ali OZS   
50,00 EUR

9.člen

 Stroške opravljanja tečaja prve pomoči zavod svojim članom sofinancira
v višini 50,00 EUR.  

III. DODATNO KRITJE STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA

10.člen

Do dodatnega sofinanciranja stroškov izobraževanja so upravičeni  člani     
Zavoda oz. vplačniki, ki so v preteklem koledarskem letu plačevali in še
vedno plačujejo za določeno število oseb: 

-  za 3 – 4 osebe   50,00 EUR

-  za 5 do 9 oseb   100,00 EUR



-  10 in nad 10 oseb 200,00 EUR

-  20 in nad 20 oseb 400,00 EUR

Dodatno sofinanciranje izobraževanj lahko izkoristijo člani zavoda, ki so 
plačniki ali pri njih zaposleni  delavci, za katere se plačuje v zavod. 

Dodatno sofinanciranje izobraževanj lahko koristijo v tekočem koledarskem
letu in sicer v enkratnem znesku, za katerokoli izobraževanje 
posameznika/člana zavoda. 

Dodatno sofinanciranje izobraževanj lahko dopolnjuje osnovno kritje 
stroškov izobraževanj. 

11.člen

Do dodatnega sofinanciranja izobraževanja so upravičeni tudi novi člani 
zavoda. Pravico  imajo novi člani/vplačniki v zavod ob podpisu Pristopne 
izjave in šestmesečnem plačevanju v zavod. 

Vsakemu novemu članu zavoda pripada enkratna nagrada v višini 30,00 €.

Dodatno sofinanciranje izobraževanj lahko novi člani zavoda koristijo v 
tekočem koledarskem letu in sicer v enkratnem znesku, za katerokoli 
izobraževanje.

Dodatno sofinanciranje izobraževanj lahko dopolnjuje osnovno kritje 
stroškov izobraževanj. 

Novi člani zavoda lahko nagrado kot sofinanciranje določenih izobraževanj 
koristijo v času 12 mesecev  od  pristopa k Zavodu (šteje se datum 
naveden v Pristopni izjavi). 

12. člen

Do dodatnega sofinanciranja izobraževanja so upravičeni tudi člani 
zavoda/vplačniki, ki so člani zavoda  oz. vplačujejo v zavod že polnih  5 in 
več let. 

»Zvestim« članom zavoda pripada dodatno sofinanciranje  izobraževanja v
višini 100,00 €. 

Dodatno sofinanciranje izobraževanj lahko izkoristijo člani zavoda, ki so 
plačniki ali pri njih zaposleni  delavci, za katere se plačuje v zavod. 



Dodatno sofinanciranje izobraževanj lahko koristijo v tekočem koledarskem
letu in sicer v enkratnem znesku, za katerokoli  izobraževanje 
posameznika/člana zavoda. 

Dodatno sofinanciranje izobraževanj lahko dopolnjuje osnovno kritje 
stroškov izobraževanj. 

IV. KRITJE STROŠKOV V POSEBNIH POGOJIH

13. člen

Zavod krije stroške izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja tudi 
članom zavoda, ki trenutno prejemajo nadomestilo plače zaradi 
porodniškega dopusta oz. daljše bolniške odsotnosti, če v zavod redno 
vplačujejo prispevek za izobraževanje. 

14. člen

Članom zavoda, ki redno plačujejo prispevek za izobraževanje in delajo 
krajši delovni čas (vendar ne manj kot 4 ure), Zavod krije stroške 
izobraževanja v višini kot je za posamezen program določeno – v celoti. 

V. VRAČILO STROŠKOV IZOBRAŽEVANJ     

15. člen

 V  primeru, ko plača stroške izobraževanja delodajalec, ki je zavezanec za 
DDV in le tega   obračuna kot vstopni davek ,  se mu vrne samo od osnove 
brez DDV . 

VI. KONČNE DOLOČBE

16. člen



Pravilnik se spreminja in dopolnjuje s sklepom Sveta zavoda. S 1.6.2017 
preneha veljati dosedanji Pravilnik o pogojih vračanja stroškov 
izobraževanj.

Ajdovščina, 30. maj 2017

Predsednica Sveta zavoda,

Milena Ličen 


