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PRAVILNIK 

O POGOJIH VRAČANJA STROŠKOV IZOBRAŽEVANJ 
 
 
 

I. SPLOŠNI POGOJI VRAČIL 
 

1. člen 
 

Delodajalcem in njihovim delavcev - članom 
Sklada, bo Sklad vračal ali sofinanciral stroške 
izobraževanja na podlagi sklepa UO in:   
 

1. vloge za povrnitev stroškov 
izobraževanja 

2. fotokopije računa 
3. dokazila o uspešno končanem 

izobraževanju 
4. dokazila o zaposlitvi ob prvi vložitvi 

vloge oz. vsaki nadaljnji spremembi 
zaposlitve delavca 

5. plačanem prispevku za izobraževanje 
delodajalca za obdobje zadnjih 
dvanajst mesecev, razen za 
izobraževanje iz 8. člena tega 
pravilnika  

 
 

2. člen 
 

Sklad krije stroške izobraževanja, 
usposabljanja in izpopolnjevanja v višini, kot 
je za posamezen program določeno v tem 
pravilniku. 
 
Višina vračila stroškov izobraževanja, 
strokovnih ogledov, usposabljanja in 
izpolnjevanja, ne more presegati višine 
500,00 € na leto po članu, razen za mojstrske 
izpite in šolanje po individualnih pogodbah. 

 
Sklad ne vrača stroškov nadomestila plače, 
potnih stroškov, prenočevanj, literature, 
knjig, priročnikov, zdravniških pregledov ipd. 
 
 

II. KRITJE STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA 
 

3. člen 
 

Članom, ki se bodo v dogovoru s Skladom 
izobraževali po programih strokovnih sekcij 
v tečajih, seminarjih in delavnicah, bo Sklad 
povrnil stroške v višini do največ 80%, vendar 
ne več kot 150,00 € za posamezen tečaj, 
seminar ali delavnico za udeleženca. 
 
 

4. člen 
 

Članom, ki se bodo usposabljali za pridobitev 
vozniškega dovoljenja za kategorije C, D, E 
na zahtevo in izkazano potrebo delodajalca, 
bo Sklad po uspešno opravljenem vozniškem 
izpitu kril stroške tečaja CPP v višini 80%, 
vključno z izpitnimi vožnjami za posamezno 
kategorijo, vendar ne več kot 200 € na 
udeleženca. 
 
 

5. člen 
 

Stroške mojstrskih izpitov največ do višine 
1.000,00 € ter andragoško-pedagoških 
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tečajev za mentorje vajencev največ do 
višine 200,00 € na udeleženca. 

 
 
 

6. člen 
 

Na osnovi izkazane potrebe delodajalca 
bomo vračali stroške izobraževanja na 
višješolskih in visokošolskih izobraževalnih 
zavodih, največ do višine 500,00 €, za 
posamezen letnik oz. semester. Pred 
pričetkom izobraževanja je potrebno 
pridobiti sklep UO in skleniti individualno 
pogodbo. 
 
 

7. člen 
 

Stroške jezikovnega in računalniškega 
izobraževanja bomo vračali po izkazani 
potrebi in priporočilu delodajalca v višini do 
največ 80%, vendar ne več kot  150,00 € za 
posamezen program. 
 
Sklad bo vračal stroške izobraževanja po 
izkazani potrebi in priporočilu delodajalca za 
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije v 
višini do največ 80%, vendar ne več kot  
250,00 €. 

 
 

8. člen 
 

Stroške usposabljanja HACCAP v višini do 
50,00 €, varstva pri delu in požarne varnosti 
v višini do 20,00 € na posamezen izpit 
udeleženca, vračamo takoj. 
 

9. člen 
 

Sklad bo kril stroške strokovnih ogledov 
namenjene spremljanju razvoja stroke 
posamezne dejavnosti v skladu s sprejetim 

programom dela sekcij v višini do največ 80 
%, vendar ne več kot 150,00 € za posamezen 
program na udeleženca. 

 
 

III. VRAČILO STROŠKOV IZOBRAŽEVANJ 
 

10. člen 
 

V primeru, ko plača stroške izobraževanja 
samostojni podjetnik, ki je zavezanec za DDV, 
tega obračuna kot vstopni davek in mu ga pri 
vračilu odštejemo. 

 
 

IV. KONČNE DOLOČBE 
 

11. člen 
 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
pogojih vračanja stroškov izobraževanja 
pričnejo veljati z dnem sprejetja na seji UO 
Sklada, dne 31.01.2013. 
 
Z dnem sprejetja tega pravilnika preneha 
veljati dosedanji Pravilnik o pogojih vračanja 
stroškov izobraževanja z dne 13.09.2011. 
 
Spremembe in dopolnitve veljajo za vse 
vloge, ki so bile posredovane Skladu po 
pričetku veljavnosti teh sprememb in 
dopolnitev.  
 
 
Maribor, 1. februar 2013                                 
 
 

PREDSEDNIK UO SKLADA                                                                                  
 Danilo BRDNIK, l.r. 
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