
 
POVPRAŠEVANJE 

Sofinanciranje izobraževanja 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE SOS: 

 

Prejeli smo vprašanje občine članice SOS, ki prosijo za izkušnje drugih občin. 

 

Kratek opis: 

Obrtna zbornica bi za člane izvedla računalniški tečaj. Gre za nekoliko dražji tečaj in vedo, da 

bi bila zaradi cene slaba udeležba, čeprav so prav člani sami za takšno izobraževanje izrazili 

interes. Obrnili so se na občino s predlogom za morebitno sofinanciranje oz. informacijo o 

možnosti njihove prijave na kak državni razpis. Omenili so, da bi v primeru sofinanciranja 

tega izobraževanja s strani občine, poleg njihovih članov podali možnost izobraževanja tudi 

vsem drugim gospodarskim subjektom v občini in fizičnim osebam.  

 

Vprašanji: 

1. Ali katera ob občin sofinancirana takšna izobraževanja gospodarskim subjektom in na 

kakšen način (preko njihovih zahtevkov ali preko razpisov)? 

2. Ali katera od občin sofinancira obrtni zbornici izvedbe izobraževanj ali kakšne druge 

njihove naloge in na kakšen način to izvede (preko pogodbe ali preko razpisa)? 

 

ODGOVORE OBČIN ČLANIC SOS: 

 

OBČINA 1 

 

pošiljam vam odgovore na vprašanja glede sofinanciranja računalniških tečajev. 

1. Občina ne sofinancira takšnih izobraževanj gospodarskim subjektom. 

2. Občina ne sofinancira obrtni zbornici izvedbo izobraževanj ali kakšnih drugih nalog. 

 

OBČINA 2 

 

vezano na vaši vprašanji odgovarjamo, da Občina izvaja tudi tovrstno sofinanciranje oz. 

subvencioniranje, vendar preko javnega razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva.  

 

OBČINA 3 

 

Občina je v sodelovanju z obrtno zbornico organizirala izobraževanja za podjetnike in 

obrtnike. Naročnik in plačnik izvedbe izobraževanj je bila občina. Naročila so bila urejena z 

naročilnicami, na podlagi katerih so izvajalci izobraževanj izdali račune, ki jih je občina 

plačala. 

 



 

OBČINA 4 

 

V zvezi z vašo elektronsko pošto, ki ste jo poslali na Občino v zvezi s sofinanciranjem izvedbe 

računalniškega tečaja vam sporočamo, da smo v letošnjem letu zelo omejeni s finančnimi 

sredstvi za izobraževanje. Ker navedenih tovrstnih storitev ne potrebujemo, tudi ne bomo 

pristopili k sofinanciranju navedenega izobraževalnega programa. Prav tako vam sporočamo, 

da Obrtni zbornici ne sofinanciramo njihovih izobraževalnih programov. 

 

OBČINA 5 

 

po podatkih in poizvedovanjih  vam sporočam, da Občina ni v zadnjem času financirala 

takšnih oblik izobraževanj obrtni zbornici.  

 

OBČINA 6 

 

Glede vaših vprašanj za sofinanciranje izobraževanja vam sporočamo, da Občina ne 

sofinancira takšnih izobraževanj.  

 

OBČINA 7 

 

Občina v proračunu nameni del sredstev za sofinanciranje stroškov izobraževanj in 

usposabljanj na področju podjetništva. Za izvedbo izobraževanj sklenemo letno pogodbo z 

razvojni centrom x, ki sam ali v sodelovanju z drugimi institucijami organizira in izvaja 

različne oblike izobraževanja in usposabljanja za mikro in majhne družbe s sedežem v občini 

ter podjetnike začetnike in potencialne podjetnike, študente, dijake in ostale skupine mladih v 

regiji JV SLO. Občina zagotavlja sredstva za financiranje stroškov organizacije in izvajanja 

izobraževanja razvojnemu centru. Razvojni center pa organizira ter podeljuje upravičencem 

subvencije za različne oblike izobraževanj.  

Celotno pokritje stroškov organizacije in izvedbe RC in financiranje stroškov izobraževanja 

upravičencem, poteka na osnovi izstavljenega računa RC. Kadar RC podeljuje upravičencem 

subvencije za različne oblike izobraževanj (tuji jeziki, računalništvo..) izstavi občini zahtevek. 

 

OBČINA 8 

 

Mi takšnih oblik izobraževanja še nismo sofinancirali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


