
        
 

 VLOGA za povračilo stroškov izobraževanj in usposabljanj na OOZ Grosuplje v 2017 

(tudi Prijavnica za skupinska izobraževanja na OOZ Grosuplje v letu 2017)  

 
Naziv podjetja/s.p.:                                                                                                                               Ime in priimek zastopnika podjetja/s.p.:  

 
Naslov podjetja/s.p.: Pošta:   

 
Matična številka podjetja/s.p.: Davčna št. podjetja/s.p.: Davčni zavezanec (obkroži): DA NE  

 
Elektronski naslov:                                                  Št. TRR, Naziv banke (obvezno pri individ. izobraž.):                          Občina  podjetja/s.p.: 

 
Oblika izobr./uspos. (obkroži): individualno skupinsko                                          Član OOZ Grosuplje (obkroži):    Da   Ne                                   

IME in PRIIMEK udeleženca/ke Telefon/mobi 
udeleženca/ke 

Naziv oz. vsebina izobraževanja oziroma 
usposabljanja 

Termin izvajanja Cena izobr. (brez 

DDV za davčni 
zavezance) 

% oz. znesek 
povračila  
(izpolni OOZ Grosuplje) 

      

      

      

   Plačil SKUPAJ   

 

Vloge upravičencev se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si, najkasneje do 31.10.2017 oz. pri skupinskih 
izobraževanjih do porabe razpisanih sredstev. Pri skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani OOZ Grosuplje odobrene za celotne stroške 
izobraževanja, medtem ko bo pri individualnih izobraževanjih vsak upravičenec prejel povračilo zgolj sorazmernega dela stroškov izobraževanja glede na seštevek upravičenih stroškov 
vseh vlog oz. vlagateljev. Strošek kotizacije ni predmet povračila. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila za sofinanciranje skupinskih izobraževanj in usposabljanj enot 
malega gospodarstva na področju OOZ v letu 2017.  

 
Priloge:  
Pri skupinskih izobraževanjih: vloga se izpolni za vsako izobraževanje posebej. Izvajalec naknadno, po izvedenem izobraževanju, dostavi račun za izvedbo izobraževanja ter kopijo liste 
prisotnosti na izobraževanju (pogoj: vsaj 80% prisotnost udeleženca). 
Pri individualnih izobraževanjih: upravičenec naknadno, po izvedenem izobraževanju, dostavi kopijo računa izvajalca, dokazilo o plačilu računa (izpisek TRR) ter potrdilo o uspešno 
opravljenem izobraževanju. 

 
Podpisani zastopnik podjetja/s.p. I  Z  J  A  V  L J A M, 
 
da za iste storitve, ki jih koristim po tej vlogi, ne prejemam finančne pomoči po drugih predpisih in da skupaj s tokratno pomočjo in vrednostjo doslej prejetih pomoči v obdobju zadnjih treh (3) let ne presegam zneska 
100.000,00 € v sektorju transporta oz. 200.000,00 € bruto v drugih gospodarskih dejavnostih, skladno s pravilom »de minimis«. V primeru ugotovitve neresničnosti te izjave, se zavezujem prejeta sredstva iz te vloge 
vrniti. 

 
 

Datum Žig podpis zastopnika podjetja 

mailto:ooz.grosuplje@ozs.si

