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1 PREDSTAVITEV DOKUMENTA
1.1 Uvod
Z namenom, da se zadosti zahtevam ZŠtip-1 in zahtevam SURS-a, se je razvil nov
modul z ustreznimi povezavami na različne notranje in zunanje vire, ki omogoča
pregled nad podatki in poročanje:


Poročanje delodajalcev Skladu o potrebah po kadrovskih štipendijah v
naslednjem šolskem/študijskem letu.



Poročanje o dodeljenih štipendijah, ki jih dodeljujejo subjekti, ki dodeljujejo
štipendije po drugih predpisih (4. člen ZŠtip-1) Skladu: sofinancirane
kadrovske (posredne), kadrovske (tiste, ki jih delodajalci izplačajo sami v
celoti, torej vsi s.p., d.o.o. …)



Pregledovanje nad podatki in poročanje o štipendijah, ki jih dodeljuje Sklad.



Poročanje SURSu s strani Ministrstva o vseh dodeljenih štipendijah v
preteklem letu.

Dokument je namenjen uporabnikom Sklada, MDDSZ in subjektom iz 4 člena ZŠtip-za
poročanje o štipendistih, ki jih štipendirajo in štipendijah, ki jih podeljujejo.
Dokument je razdeljen na dva dela.
V prvem delu so opisani postopki, ki jih aplikacija podpira.
V drugem delu so prikazani vsi objekti, ki so vidni uporabniku pri sami
izvedbi postopka skozi celotno aplikacijo. Objekti so prikazani na podlagi
slik in tabel, kjer so navedeni podatki kot so ime, opis in funkcionalnost
tega okna. Ta del uporabnik uporabi za dodatno pojasnilo glede
uporabnosti in namena posameznih objektov pri izvajanju v prvem delu
opisanih postopkov.

1.2 Namen in cilj dokumenta
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Namen dokumenta je opisati ter predstaviti delovanje modula Poročanje, v okviru
katerega se izvaja postopek poročanja o kadrovskih štipendijah. Sledi opis
funkcionalnosti. Pri tem so upoštevana vsa pravila, ki so potrebna za nemoteno
delovanje okolja, v katerem bodo uporabniki poročali.

1.3 Obrazložitev kratic in terminologija



IS CSD



Informacijski sistem Centrov za socialno delo



ISCSD



IS Centrov za socialno delo za potrebe odločanja po ZSDP,
ZŠtip…



ZŠtip-1



Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), Ur. L. RS 56/2013



Sklad



Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij (tudi Sklad)



Ministrstvo



Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti



SURS



Statistični urad RS
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2 I. DEL - POSTOPKI ODLOČANJA

2.1 VSTOP V APLIKACIJO POROČANJE
Vstop v aplikacijo se nahaja na spletnem naslovu:
prod. okolje:https://emddsz.gov.si/iscsd_mp/app
testno okolje:https://emddsz-test.sigov.si/iscsd_mp/app

Ob vstopu v aplikacijo brskalnik ponudi seznam certifikatov, ki so nameščeni v
brskalniku. Uporabnik vstopi s certifikatom, ki je vezan na podjetje/organizacijo,
vstop z drugim certifikatom ni mogoč.

Ob vstopu se odpre aplikacija Poročanje, preko katere o podeljenih štipendijah
subjekti letno, do konca koledarskega leta, za tekoče šolsko/študijsko leto poročajo
Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov.
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Po vstopu v aplikacijo je vidna vstopna stran z obvestili.
Na desni strani zgoraj se nahaja naziv uporabnika, ime in priimek, naziv podjetja,
Spremeni štipenditorja in Izhod, ki so uporabniku na voljo za uporabo.

2.1.1 Uporabnik

Ob kliku na povezavo uporabniškega imena se odpre stran z osnovnimi podatki o
uporabniku, serijska številka certifikata, e-naslov, telefonska številka, nivo dostopa in
podatek, ali je uporabnik aktiven.
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Uporabnik na tej strani lahko ureja podatke o svoji elektronski pošti ali
telefonski številki, ostala polja so za vnos onemogočena, ker so pridobljena iz
šifranta.

Nivo dostopa
Vsak uporabnik ima določene uporabniške vloge in pravice:
Nivo

Uporabniki

Pravice

60

Poročevalec

Omogočen dostop do menijev: Poročanje, Pooblastila,
Pomoč. Vidi in ureja lahko samo svoje zapise

10

MDDSZ, Sklad

Omogočen dostop do menijev: Poročanje, Pooblastila,
Izpisi in statistike, Administracija, Pomoč. Vidi in ureja
lahko vse zapise.

00

Administrator

Enako kot MDDSZ in Sklad. Poleg tega lahko edini
ureja sistemske parametre.
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Posamezni nivoji imajo omogočen dostop do sledečih delov aplikacije:
OPIS

NIVO

Poročanje

60

FORMA

Štipendisti

60

porocanjeStipendisti

Kopiranje štipendistov

60

kopiranjeStipendisti

Uvoz podatkov

60

masovniVnos

Pooblastila

60

Zahtevek za urejanje pooblastila

60

pooblastilaZahtevek

Pregled pooblastil

60

pooblastilaPregled

Izpisi in statistike
Nezaključene zadeve
Administracija
Šifranti

10
10

izpisNezakljucene

10
10

Organizacije

10

sifrantiOrgani

Uporabniki

00

sifrantiUporabniki

Šolska leta

10

sifrantiSolskaLeta

Vrste štipendij

10

sifrantiVrsteStipendij

Statusi zapisov

00

sifrantiStatusiZapisov

AJPES - pridobitev podatkov

10

sifrantAjpesRefresh

Obvestila

10

obvestila

Parametri

00

parametri

Pomoč

60

Uporabniška navodila

60

pomocNavodila

Kontakt

60

pomocKontakt

2.1.2 Spremeni štipenditorja
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V kolikor je uporabnik pooblaščen za poročanje o štipendistih več organizacij, lahko
izbere podjetje/organizacijo, za katero želi poročati.



Uporabnik s klikom na »Spremeni štipenditorja« izbere podjetje/organizacijo,
svojo izbiro pa potrdi z gumbom "Potrdi".

2.1.3 Vstop v aplikacijo z osebnim certifikatom za samostojne podjetnike

V aplikacijo uporabnik vstopi s certifikatom, ki je vezan na fizično osebo. Fizična
oseba pa ima svojo S.P. dejavnost.
V kolikor certifikat vsebuje informacijo o davčni številki in takšna davčna številka
obstaja tudi v AJPES registru pod S.P. dejavnostjo, je uporabniku omogočen dostop
do aplikacije.
V kolikor certifikat ne nosi informacije o davčni številki se pojavi okno, ki uporabnika
pozove k vnosu davčne številke:
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Po kliku na gumb Preveri se odpre okno Zahtevka za dostop.



Po vnosu davčne številke se izvede preverjanje na DURS.



V kolikor na DURS ne obstaja pooblastilo, programska logika nadaljuje
preverjanje v AJPES registru.



V AJPES registru preveri ali je kakšna pravna oseba vezana na vneseno
davčno številko.



V kolikor takšna pravna oseba obstaja, je prikazana v naslednjem oknu.



Uporabnik je tudi pozvan k vnosu e-naslova (obvezen podatek) in telefonske
številke:
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Po vnosu e-naslova, se elektronsko sporočilo posreduje uporabniku in Skladu.

Ko sklad zahtevek potrdi z označitvijo zahtevka in klikom na gumb Potrdi zahtevek
(ali zavrne s klikom na gumb Zavrni/prekliči zahtevek) v seznamu pooblastil (slika
spodaj – tovrstni zahtevki so v rumeni barvi), je uporabnik o tem obveščen po
elektronski pošti in dostop do aplikacije mu je omogočen (nivo 60).
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V kolikor povezava med vneseno davčno številko in S. P. dejavnostjo ne obstaja, je
uporabnik o tem obveščen, vstop v aplikacijo pa mu je onemogočen:

2.1.4 Samodejna pridobitev podatkov iz AJPES

Samodejna pridobitev podatkov se izvede pri postopku prijave uporabnika
novoustanovljenega podjetja v aplikacijo.
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Najprej se preveri obstoj podjetja v ISCSD šifrantu na podlagi matične številke,
pridobljene iz certifikata uporabnika. Če matične številke ni, se uporabi davčna
številka (v primeru certifikata fizične osebe).
Če podjetje v šifrantu ne obstaja, se sproži postopek pridobitve podatkov iz AJPES-a.
Sproži se zahtevek in pridobljeni podatki se shranijo v ISCSD šifrant podjetij. Po
uspešni pridobitvi podatkov se postopek prijave v aplikacijo nadaljuje po običajnem
procesu.
Postopek v celoti poteka samodejno. Uporabniku (Skladu ali novoustanovljenemu
podjetju) ni treba izvajati nobenih dodatnih aktivnosti.

2.2 POROČANJE
Do konca poročevalnega obdobja je uporabnik / organ dolžan urediti vse zapise, da
so v statusu "Oddan". V nasprotnem se predvideva, da organ podatkov ni oddal v
zakonitem roku.
V meniju se nahajajo naslednje možnosti, ki so vidne uporabnikom z ustreznim
nivojem dostopa:


Poročanje (60, 10, 00)



Pooblastila (60, 10, 00)



Izpisi in statistike (10, 00)



Administracija (10, 00)



Pomoč (60, 10, 00)
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Z izbiro povezave se odpre možnost izbire štipendista in kopiranje že obstoječih
štipendistov.

2.2.1 Štipendisti

Po izbiri možnosti menija Poročanje -> Štipendisti se odpre seznam štipendistov.



Uporabnik izbere šolsko leto iz padajoče liste šolskih let.

Privzeto je nastavljeno tekoče šolsko leto.
Na seznamu se prikažejo podatki za vse štipendiste izbranega šolskega leta.
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Če ima prijavljen uporabnik pravice 00 ali 10, so na seznamu prikazani zapisi za vse
organe, v kolikor pa ima pravice 60, so prikazani zapisi LE za organ, za katerega se
urejajo podatki.
Omogočeno je iskanje zapisov po podatkih, ki so prikazana na seznamu.

Filtriranje glede na status
Na strani za pregled štipendistov je spustni meni za filtriranje seznama štipendistov
po statusu.
V ta namen je spustni meni z vsemi možnimi statusi in filter glede na izbran status.

2.2.1.1 Gumb Vnesi novega štipendista


Z izbiro gumba "Vnesi novega štipendista" uporabnik izvede vnos novega
štipendista.
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Odpre se stran za vnos novega zapisa.



Uporabnik vnese vse potrebne podatke.

Osebni podatke štipendista - sistem preverja ali je EMŠO pravilen na podlagi
kontrolne številke. Če je EMŠO pravilen potem preverja ali za ta EMŠO že obstaja
zapis za tekoče šolsko leto za tega štipenditorja. Če obstaja, se pojavi napaka.
Podatki o šolanju štipendistov :


polje Status vsebuje 4 možnosti: dijak, študent, udeleženec izobraževanja
odraslih in učenec.
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Polje Šolanje v Sloveniji ali v tujini vsebuje ti dve možnosti, ob izboru
šolanja v Sloveniji so polja za šolanje v tujini in polja za vrsto in področje
izobraževanja onemogočena za vnos.



Vnos države šolanja v primeru šolanja v tujini

Na strani za dodajanje štipendista je dodan spustni meni za državo šolanja.
Spustni meni vsebuje vse države razen državo Slovenijo. Je obvezen podatek v
primeru, da gre za šolanje v tujini. V primeru šolanja v Sloveniji se polje ne
prikaže.
Polje šolanje ni prikazano:

Polje Država šolanja je prikazano v primeru predhodne izbire - tujina:
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Izobraževalna ustanova v Sloveniji se izbere iz liste vrednosti, kjer so
prikazane ustanove iz šifranta, ki so aktivne za izbrano šolsko leto. Lista ima
možnost iskanja podatkov.



Osnovne šole se vnašajo ročno, ne izbirajo se iz šifranta.



Če ustanova ni akreditirana, se ne nahaja na listi vrednosti. V tem primeru
uporabnik poišče in izbere ustanovo "Neakreditirana ustanova".



Program se izbere iz liste vrednosti, kjer so prikazani programi iz šifranta, ki
pripadajo izbrani ustanovi. Če je izbrana neakreditirana ustanova potem so na
seznamu prikazani vsi programi iz šifranta aktivni za izbrano šolsko leto.
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Če program ni akreditiran, uporabnik poišče in izbere program "Neakreditiran
program".



Ob izbiri akreditiranega programa za šolanje v Sloveniji se samodejno izpolnita
polji vrste in področja izobraževanja, saj ta dva podatka vsebuje šifrant
programov. Če je izbran neakreditiran program, potem se vrsta in področje
izobraževanja vneseta ročno preko liste vrednosti.



Za šolanje v tujini sta polji ustanova in program odprti za vnos besedila.
Uporabnik vnese naziv ustanove in programa. V tem primeru sta polji za vrsto
in področje izobraževanja omogočeni za izbiro. Uporabnik opravi vnos ročno
preko liste vrednost.
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Polje letnik se vnaša preko liste vrednosti. Za šolanje v Sloveniji in akreditirane
programe so na izbiro vsi letniki izbranega programa in razredi OŠ. Za šolanje
v tujini so na izbiro vsi letniki in razredi OŠ.

Onemogočanje vnosa v polji Vrsta izobraževanja in Področje izobraževanja
V primeru šolanja v Sloveniji in statusa dijak, študent ali izobraževanje odraslih je
onemogočen ročni vnos podatka v polje Vrsta izobraževanja in področja
izobraževanja. Polji se avtomatsko izpolnita pri izbiri izobraževalnega programa. Prav
tako se polji avtomatsko izpolnita pri vnosu učenca v O. Š.
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V primeru šolanja v tujini in statusa dijak, študent ali izobraževanje odraslih je
omogočen ročni vnos podatka v polje Vrsta izobraževanja in področja izobraževanja.
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Zamenjava štipenditorja – polje namenjeno vnosu uporabnikom s pravicami 00 in
10. Ni vidno uporabnikom 60. V polju Sklad izbere štipenditorja, za katerega bo
izvedel poročanje:

Podatki o štipendiji - polje vrsta štipendije se vnaša preko liste vrednosti. Višino
štipendije pa uporabnik vnese ročno.
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S klikom na gumb "Shrani" in dodaj novega uporabnik shrani zapis v bazo in
nato se ponovno odpre prazna stranica za vnos novega štipendista.



Uporabnik po vnosu vseh štipendistov s klikom na gumb "Shrani" zaključi z
vnosom štipendistov.

2.2.1.2 Gumb Uredi
Gumb "Uredi" je namenjen urejanju podatkov o štipendistu. Urejanje je mogoče za
šolska leta, ki so v šifrantu Šolska leta določena kot omogočena.



Uporabnik z oznako izbranega štipendista in izbiro gumba "Uredi" odpre
obrazec s podatki štipendista.
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Ob zaključku urejanja podatkov spremembe shrani s klikom na gumb "Shrani".
Status spremenjenega zapisa se samodejno nastavi na "Ni oddan", v kolikor je
bil predhodno že v statusu »Oddan«.

2.2.1.3 Gumb Izbriši
Z gumbom "Izbriši" se briše zapis štipendista.



Uporabnik z oznako izbranega štipendista in izbiro gumba "Izbriši" odstrani
štipendista s seznama.
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2.2.1.4 Gumb Oddaj
Z izbiro gumba "Oddaj" se sproži oddajanje vseh štipendistov, ki še niso bili oddani,
so v statusu Ni oddan.



Uporabnik s klikom na gumb "Oddaj" sproži oddajanje podatkov.

Sistem ob oddaji uporabnika obvesti, da lahko preverjanje traja dalj časa.
Če so podatki zapisa pravilni, se spremeni status na "Oddan".
Če podatki niso pravilni se status spremeni na "Napaka".

Pri oddaji podatkov lahko pride do različnih situacij, ki jih sistem opredeli s statusi.
Statusi:


Ni oddan – štipendist še ni bil oddan in bo vključen v naslednjo oddajo paketa



Napaka pri oddaji – vneseni podatki (EMŠO, priimek, ime, občina, program,
zavod, letnik, štipenditor) niso enaki tistim v CRP, ISCSD, MIZŠ ali AJPES .
Potreben je popravek podatkov in ponovna oddaja
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Ob kliku na status Napaka se uporabniku pojavi opis napake. In v opisu je
omenjena tista evidenca, s katero se vneseni podatek ne ujema (CRP, ISCSD,
MIZŠ, AJPES).



Oddan – štipendist je bil uspešno preverjen in oddan.

Prenos podatkov iz CEUVIZ in eVŠ za Sklad
Oddajanje podatkov o štipendistu se lahko izvede kljub temu, da se podatki ne
ujemajo s centralnim registrom.
Pri urejanju štipendista se pri kliku na gumb shrani in oddaj prikaže obvestilo z
informacijo, da se podatki ne ujemajo. S klikom na gumb DA se podatki oddajo
medtem ko se s klikom na gumb NE podatki ne oddajo. Funkcionalnost je dostopna
samo uporabnikom sklada in administratorju.
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V kolikor izbereš odgovor – NE:

2.2.1.5 Potrdilo o uspešno oddanem poročanju
Izpis potrdila o uspešno oddanih štipendistih za študijsko leto in organizacijo.
Na strani za vnos štipendistov je funkcionalnost s katero lahko kreiramo in
prenesemo pdf dokument, ki vsebuje podatke iz predloge. Gre za funkcionalnost s
katero preverimo ali so za dano šolsko leto in organizacijo oddani vsi
štipendisti.
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Izpiše se potrdilo:

V kolikor niso vsi oddani, se prikaže opozorilo:

Prav tako je podprta spletna stran preko katere lahko sklad izpiše potrdila za
organizacijo. Spletna stran je dostopna preko menija samo uporabnikom sklada in
administratorju.
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Uporabnik sklada izbere potrdilo, organizacijo in šolsko leto izpisa.
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Izvedena prijava v aplikacijo kot uporabnik organa, ki ima dodeljenih več pooblastil.
Uporabnik izbere enega izmed organov za katerega bo poročal. Izpis zajame podatke
za izbrano šolsko leto ter zgolj za organ, ki je v tem trenutku izbran za poročanje.
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V kolikor so za organ vsi štipendisti uspešno oddani je možen izpis potrdila.

V kolikor za organ niso uspešno oddani vsi štipendisti se prikaže sporočilo, da izpis ni
mogoč.
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V kolikor za organ ne obstajajo podatki o štipendistih se prikaže sporočilo, da izpis
potrdila ni možno izvesti, ker ni nobenih oddanih štipendistov.
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2.2.2 Kopiranje štipendistov

Po izbiri možnosti menija Poročanje -> Kopiranje štipendistov se odpre možnost
kopiranja obstoječih štipendistov.



Uporabnik izbere šolsko leto, iz katerega želi kopirati podatke ter šolsko leto,
v katerega želi kopirati podatke.

Na spodnji preglednici so prikazani vsi štipendisti izbranega šolskega leta.


Uporabnik ima možnost spremeniti letnik.



Uporabnik odstrani kljukico iz polja Kopiraj, v kolikor ne želi kopirati
štipendista. Kopirajo se le štipendisti s kljukico.

Iskalnik po štipendistih
Na strani za kopiranje štipendistov je iskalnik, ki ima enako delovanje kot iskalnik na
strani za vnos štipendistov.
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Iskanje se izvede nad vsemi atributi štipendistov prikazanih v tabeli.

2.2.2.1 Gumb Kopiraj podatke
Z izbiro gumba "Kopiraj podatke" se kopirajo izbrani podatki.


S klikom na gumb se kopirajo zapisi v novo šolsko leto. Ko se izbere novo
šolsko leto, so na seznamu kopirani tisti uporabniki, ki so bili označeni za
kopiranje.



Uporabnik lahko letnik po potrebi spreminja, avtomatsko pa je določen višji
letnik od lanskega.

Če ni izbran noben štipendist, sistem uporabnika na to opozori.
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2.2.3 Uvoz podatkov

Do forme za masovni uvoz podatkov dostopajo uporabniki z nivojem dostopa 10 in
60.

Z gumbom Browse uporabnik naloži dokument:
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Polje Štipenditor - je prikazano uporabnikom z nivojem dostopa 00 ali 10 tipa
padajoče liste, v kateremu je možno izbrati štipenditorja, za katerega se podatki
uvažajo:

Z gumbom Prenesi

se podatki prenesejo v spodnjo tabelo:
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Vrstice so različno obarvane glede na resnost napake.
 0 - ni napake (neobarvan zapis)


1 - napake so, ampak je zapis možno uvažati v glavno tabelo štipendistov
(zeleno obarvan zapis)



2 - napake so in so takšne narave, da uvoza v glavno tabelo ni možno izvesti
(oranžno obarvan zapis)

V primeru resnosti napake 1 ali 2 je opis napake prikazan kot tooltip zapisa.

Napake, ki povzročajo resnost nivoja 2 so:
 manjka EMŠO ali je napačen (kontrola po modulu, preverja se EMŠO)


manjka priimek



manjka ime



manjka naslov



manjka občina ali je napačna šifra občine (preverja se šifrant občin)



manjka status štipendista ali je napačen (preverja se nabor možnih vrednosti)



manjka šolsko leto



manjka vrsta štipendije ali je napačna (preverjen se šifrantu vrst štipendij

Napake, ki povzročajo resnost nivoja 1 so:
 šifra zavoda je napačna (preverja se šifrant IZOBRAZEVALNIH ZAVODOV)


šifra programa je napačna (preverja se šifrant IZOBRAZEVALNIH
PROGRAMOV)
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izbran je status dijak, študent ali izobraževanje odraslih in je šolanje v
Sloveniji, manjka pa zavod ali program v Sloveniji



izbran je status dijak, študent ali izobraževanje odraslih in je šolanje v tujini,
manjka pa zavod ali program v tujini



ima status (ni izbran status "brez statusa") in manjka letnik ali je napačna šifra
(1-9 ali A)



ima status (ni izbran status "brez statusa") in manjka klasius P ali je napačna
šifra (preverja se šifrant KLASIUSOV P)



ima status (ni brez statusa) in manjka klasius SRV ali je napačna šifra
(preverjen bo obstoj v šifrantu CSI_KLASIUS_SRV)

!!!Pred uvozom podatkov mora uporabnik urediti podatke napake nivoja 2,
saj se v nasprotnem uvoz zapisa ne bo izvedel!!!
Z gumbom Uvozi se izvede uvoz podatkov v

Ob uvozu se pojavi obvestilo o številu uvoženih in/ali osveženih datotek:

Ko se opozorilo zapre, se prikaže forma s seznamom štipendistov.
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Pri pregledu podatkov za izbrano šolsko leto 16/17 je razvidno, da sta se prenesla 2
zapisa, ki nista imela napake nivoja 2.

2.2.3.1 Prenos predloge
Na formi za uvoz podatkov si uporabnik pred izvedbo uvoza podatkov pripravi
datoteko.



z gumbom Prenos predloge za uvoz uporabnik dostopi do Excelove
datoteke, ki si jo uredi za uvoz.



z gumbom Navodila za uvoz uporabnik dostopa do navodil za uvoz
Excelove datoteke.

S klikom na oba gumba se odpre možnost odpiranja in shranjevanja dokumentov.

2.2.3.2 Excel preglednica za pripravo tekstovne datoteke
Za pripravo tekstovne datoteke je narejen Excel dokument.
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Na prvemu zavihku se nahajajo navodila za vnos, na drugem pa je omogočen vnos
podatkov o štipendistu (naziv, naslov, davčna in matična številka).

Dokument je vnaprej pripravljen z maksimalnim številom vrstic 2001.
Uporabnik, ki vnese manj podatkov lahko preostale podatke pobriše znotraj
posameznih poljih, z zajemom podatkov po vseh poljih
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Ni pa dovoljeno brisanje z zajemom vrstic ali stolpcev.

Po vnosu vseh podatkov se na zavihku Štipenditor pripravi tekstovna datoteka:

S klikom na gumb Priprava tekstovne datoteke se sproži VBA makro, ki pripravi
datoteko in jo shrani v mapo, ki jo bo izbral uporabnik (SaveAs Dialog okno).
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V primeru napak se uporabniku prikaže obvestilo o konkretnem napačnem podatku.

Za polja, ki so vezana na šifrant, je narejena kontrola podatkov.
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V primeru napake (vrednost polja H je nepopolna) bo polje H (Zavod) obarvano
rdeče.
Ko so podatki ustrezni, se shranjevanje izvede in uporabniku prikaže obvestilo.

2.2.3.3 Dodano polje za državo v excel predlogi
Če se štipendist šola v tujini, je potrebno izbrati ustrezno državo. Podatek o
programu šolanja (Klasius P) se samodejno nastavi na »9999 - Neopredeljeno po
nacionalno specifičnem področju«.

V primeru ko imamo v stolpcu Slo/Tujina izbran S in pod stolpec Država izbrano
državo, bo sistem javil napako.
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Podatki o državi šolanja in področju izobraževanja se zapolnijo in po potrebi se lahko
spreminjajo.

2.2.4 Zunanje povezave
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Aplikacija ima naslednje zunanje povezave:


povezava s CRP



povezava z ISCSD



povezava z MIZŠ



povezava z AJPES

2.2.4.1 Povezava s CRP
Povezava s CRP se izvede zaradi preverjanja vnesenih podatkov o štipendistih pri
čemer se preverjajo podatki o: imenu, priimku in občini stalnega bivanja.
2.2.4.2 Povezava z ISCSD
Povezava z ISCSD se izvede neposredno za obstoječe šifrante v ISCSD sistemu:


šifrant zavodov



šifrant programov



šifrant letnikov



šifranta vrst in področij izobraževanja



tabela obvestil



šifrant občin

2.2.4.3 Povezava z MIZŠ
Povezava z MIZŠ za podan EMŠO in šolsko leto pridobi podatke iz MIZŠ, o vpisanem
zavodu, programu, letniku in statusu).
Podatki se na MIZŠ preverjajo:


Evidenca eVŠ; za šolsko leto za katerega se izvaja poročanje



Evidenca CEUVIZ;

48

o za datum 1.10. šolskega leta za katerega se izvaja poročanje v kolikor
štipendist ni vključen v izobraževanje odraslih
o za trenutni datum, ko se izvaja poročanje, v kolikor je štipendist
vključen v izobraževanje odraslih

2.2.4.4 Povezava z AJPES
Povezava z AJPES-om za podano davčno ali matično številko vrne naziv podjetja in
kontaktne podatke.
Replikacija podatkov se v ISCSD sistemu izvaja enkrat na mesec.

2.2.5 Vnos in zaklepanje obdobja za poročanje

Uporabnik Skladu ureja vnos in zaklepanje obdobja za poročanje. V aplikacijo na
letnem nivoju vnese šolsko leto, za katero je mogoče podatke oddajati. S tem je
šolsko leto odprto in omogočeno je oddajanje podatkov.
Podatki vneseni za predhodna šolska leta, za katera je vnos in spreminjanje podatkov
zaključeno, so zaklenjeni za spremembe.
Uporabnik zaklepanje izvede v šifrantu šolskih let, kje vrednost polja
ZAKLENJENO_DN nastavljena na D.
Onemogočeno bo dodajanje novih zapisov, sprememba ali brisanje obstoječih
zapisov in preverjanje zapisov.
Zaklepanje obdobja bo izvedel uporabnik na Skladu.
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2.3 POOBLASTILA
Če je en organ pooblastil drugega, da v njegovemu imenu ureja podatke o
štipendistih, se v aplikaciji uredi pooblastilo za urejanje teh podatkov.
Organ, ki je pooblaščen bo naredil zahtevek za urejanje pooblastila.

2.3.1 Zahtevek za urejanje pooblastila



Uporabnik na pooblastilih izbere možnost Zahtevek za urejanje pooblastila.

Podatki o pooblastitelju - so že vneseni.


Uporabnik po potrebi uredi naslov in telefonsko številko

Pooblaščenec – podatke vnaša uporabnik.


Uporabnik izpolni podatek o pooblaščencu. Z vnosom začetnih črk naziva
pooblaščenca se odpre lista vrednosti podjetij. Davčna in matična številka se
avtomatsko zapolnita, e-naslov in telefonsko številko pa uporabnik vnese
ročno.
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2.3.1.1 Gumb Naloži


Uporabnik s klikom na gumb "Browse" in nato na "Naloži" pripravi dokument
za oddajo.

2.3.1.2 Gumb Oddaj zahtevek


Uporabnik s klikom na gumb "Oddaj zahtevek" odda zahtevek za pooblastilo.
Uporabnik, ki je oddal zahtevek dobi e-pošto s potrdilom o oddanem zahtevku.
E-pošta se posreduje tudi na uradni naslov Sklada ali MDDSZ.
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2.3.2 Pregled pooblastil

Meni Pregled pooblastil je viden samo uporabnikom z ustreznimi pravicami (MDDSZ,
Sklad (10), Administrator (00)).

Na meniju se nahajajo trije gumbi: Preveri AJPES, Potrdi zahtevek in Zavrni/prekliči
zahtevek.

Na meniju se nahajajo trije gumbi:
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2.3.3 Preklic pooblastila

V primeru preklica pooblastila fizičnega uporabnika se preverja, ali ima uporabnik še
kakšno drugo izdano pooblastilo. V kolikor drugih pooblastil ni se uporabnika nastavi
na neaktivnega. Dodatno se pri aktivaciji uporabnika preverja, če ima uporabnik
kakšna pooblastila za fizične osebe, ki so bila preklicana. V kolikor takšna pooblastila
obstajajo se prikaže potrditveno okno, ki uporabnika obvesti o številu takšnih
pooblastil. Uporabnik s potrditvijo sproži aktivacijo vseh preklicanih pooblastil. Če
uporabnik izbere odgovor ne, uporabnika ni mogoče aktivirati.
Uporabnik dostopi do MP-ja in zaprosi za dostop:

S tem ko zaprosi za dostop se v MP-ju pojavi zahtevek za pooblastilo, ki ga potrdimo:

Potrjeno pooblastilo omogoča uporabniku dostop do aplikacije MP.
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Ker ima uporabnik lahko več pooblastil lahko prekličemo posamezni zahtevek za
pooblastilo. S tem uporabniku omogočimo zgolj delo v štipenditorja za katerega še
ima pooblastilo.
V kolikor uporabniku prekličemo vsa pooblastila se izvede tudi dekativacija
uporabnika. Takrat uporabnik ne more več dostopati do MP-ja pojavi se mu forma za
vnos davčne številke za katero želi dostop.

V kolikor sprožimo postopek ponovne aktivacije uporabnika, ki je že imel kdaj
potrjena pooblastila, se nam ob aktivaciji prikaže sporočilo, da ima v aplikaciji
dodeljenih več pooblastil, ki bodo aktivirana.
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V kolikor sporočilo potrdimo se uporabniku aktivirajo vsa pooblastila v nasprotnem pa
se postopek aktivacije prekine.

2.3.3.1 Gumb Preveri AJPES


Uporabnik s klikom na zapis pooblastila in z gumbom "Preveri AJPES"
informativno preveri podatke o pooblaščencu, ki jih je vnesel štipenditor
oziroma pooblastitelj. Preverjajo se davčna, matična številka in naziv.
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2.3.3.2 Gumb Potrdi Zahtevek


Uporabnik s klikom na zapis pooblastila in z gumbom "Potrdi zahtevek",
potrdi pooblastilo (dobi status potrjen).

2.3.3.3 Gumb Zavrni/prekliči zahtevek


Uporabnik s klikom na zapis pooblastila in z gumbom "Zavrni/prekliči
zahtevek", zavrne pooblastilo (dobi status zavrnjen).



S klikom na zapis pooblastila, ki je bilo predhodno potrjeno in z gumbom
"Zavrni/prekliči zahtevek", prekliče pooblastilo (dobi status preklican).

2.3.3.4 Gumb Prenesi


S klikom na gumb "Prenesi" uporabnik shrani priložen dokument na lokalni
računalnik.



Uporabnik lahko Izvede iskanje po pooblastilih. Z vnosom besedila v iskalnik
se na seznamu prikažejo zapisi, ki vsebujejo iskano besedilo.
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2.3.4 Ročni vnos pooblastil

Uporabnik z nivojem dostopa 00 ali 10 ima možnost vnosa pooblastila v imenu druge
pravne osebe.
V zavihku Pooblastila ima torej možnost vnesti tako pooblastitelja kot pooblaščenca.


Izbere Zahtevek za urejanje pooblastila:



Pri pooblastitelju najprej v polju Naziv izbere pravno osebo (AJPES register) in
dopolni podatke o elektronskem naslovu ter telefonski številki.



V kolikor gre za novoustanovljeno podjetje, ga pridobi na formi za vnos
zahtevka za urejanje pooblastila s klikom na gumb:
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Uporabnik z vnosom matične številke in s klikom na gumn Poizvedba pridobi
podatke:



Nadaljuje z vnosom podatkov o pooblaščencu.



Zahtevek odda s klikom na gumb Oddaj zahtevek ali odda in hkrati potrdi s
klikom na gumb Oddaj in potrdi zahtevek.

Takšni zahtevki so na seznamu prikazani v oranžni barvi:
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V aplikaciji je zato dopolnjena tudi forma za urejanje pooblastila. Dodani so gumbi za
odpiranje modalne forme za pridobitev podatkov iz AJPES-a.
Funkcionalnost je dostopna preko dodatnih gumbov na glavni formi za vnos zahtevka
za urejanje pooblastila. Gumbi so vidni samo uporabnikom z nivojem dostopa 00 in
10 (Sklad in MDDSZ).

2.4 IZPISI IN STATISTIKE
Meni je viden samo uporabnikom z ustreznimi pravicami (MDDSZ, Sklad (10);
Administrator (00)).
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2.4.1 Nezaključene zadeve

Z izbiro menija Izpisi in statistike -> Nezaključene zadeve, se odpre seznam
štipenditorjev.



Uporabnik izbere šolsko leto in na seznamu se prikažejo štipenditorji, ki še
nimajo zaključenih zadev izbranem šolskem letu.



Z gumbom Izvozi v Excel ali Izvozi v CSV izvede izvoz v ustrezen format in
shrani priložen dokument na lokalni računalnik.



Omogočeno je masovno pošiljanje e-pošte organom, ki se nahajajo na
seznamu nezaključenih zadev.

2.5 ADMINISTRACIJA
Meni je viden samo uporabnikom z ustreznimi pravicami (MDDSZ, Sklad (10);
Administrator (00)).
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2.5.1 Urejanje šifrantov

Z izbiro menija Administracija -> Šifranti se odpre seznam šifrantov.

Na voljo so sledeči šifranti:
Organizacija - v šifrantu so zabeleženi vsi organi, ki Skladu poročajo o svojih
štipendistih.
Uporabniki - v šifrantu so zabeleženi vsi uporabniki aplikacije.
Šolsko leto v šifrantu so zabeležena vsa šolska leta, za katera se izvaja poročanje.
Vrste štipendij - v šifrantu so zabeležene vrste štipendij (ERASMUS, občinske,
drugo in podobno).
Statusi zapisov- v šifrantu so zabeleženi statusi zapisa / štipendista ("Ni oddan",
"Oddan", "Napaka").
AJPES – pridobitev podatkov – forma za pridobitev podatkov podjetij


Uporabnik Izbere enega od šifrantov.



Z gumbi "Vnesi nov zapis" dodaja nove zapise



Z gumbi "Uredi" ureja obstoječe zapise.



Z gumbi "Izbriši" briše obstoječe zapise. .
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2.5.2 Iskanje po seznamih
Omogočeno je iskanje po šifrantu organizacij in šifrantu uporabnikov.
Na strani uporabnikov je iskanje omogočeno po imenu in priimku, nivoju dostopa in
elektronski pošti. Iskanje po številki certifikata in po aktivnosti ni možno.
Na strani za pregled organizacij je iskanje omogočeno po poljih naziv, matična in
davčna številka, kontaktni podatki ter elektronski naslov.
Organizacije:

Uporabniki:
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2.5.3 Pridobitev podatkov iz AJPES na zahtevek uporabnika Sklada

V primeru, ko uporabnik Sklada vnaša pooblastilo za novoustanovljeno podjetje ali
vnaša podatke o štipendistih podjetja, pridobi podatke iz AJPES-a za predmetno
podjetje.
Pridobitev poteka ročno na zahtevo uporabnika.
Zapis AJPES pridobitev podatkov se nahaja na zavihku Administracijo, pod
Šifranti.


Uporabnik s klikom na opcijo AJPES pridobitev podatkov odpre možnost za
poizvedbo po matični številki:
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Ob kliku na gumb "Poizvedba" se najprej preveri ali je uporabnik vnesel
(ustrezno) matično številko. Če jo ne, se prikaže opozorilo.



Z gumbom Poizvedba se sproži pridobitev podatkov iz AJPES-a za vneseno
matično številko.
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Če podjetje že obstaja v bazi, se pojavi obvestilo:



Pridobljeni podatki iz AJPES spletnih servisov se shranijo v sistemsko tabelo.
Naredi se en zapis za izbrano matično številko, če podjetje z vneseno matično
obstaja v AJPES registru. V nasprotnemu (podjetje ne obstaja) zapisa ne bo, o
čemer bo uporabnik obveščen (prikazano bo sporočilo).

Iz tabele so prikazani podatki na formi (polja POPOLNO_IME, ULICA, POSTNI_KRAJ
in ST_DAVCNA
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S klikom na gumb "Shrani" se podatki prenesejo v glavni šifrant podjetij, in
glavna osvežijo se podatki na ustreznih mestih (polje Naziv).
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Po izvedeni akciji uporabnik Sklada lahko za novoustanovljeno podjetje vnese
zahtevek za pooblastilo ali vnese podatke o štipendistih.

2.5.4 Vnos podatkov za osebe, ki niso v AJPES evidenci

Omogočen je vnos štipendistov tistih štipenditorjev, ki niso zavedeni v AJPES evidenci
(odvetniki, kmetje).
Uporabniki Sklada z nivojem dostopa 00 ali 10 opravijo vnos podatkov.


Uporabnik najprej vnese pravno osebo (organizacijo) v meniju Administracija -

> Šifranti -> Organizacije.



Z izbiro gumba Vnesi novo organizacijo vnese podatke o organizaciji in
podatke shrani:
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Ko je pravna oseba (štipenditor) vnesena v šifrant organizacij, lahko uporabnik
vnese podatke o njenih štipendistih v meniju Poročanje -> Štipendisti.



Vnese vse obvezne podatke o štipendistu.



Na voljo ima izbirno polje Izbira štipenditorja, ki je vidno samo uporabnikom z
nivojem dostopa 00 in 10.



V polju izbere štipenditorja za katerega bo izvedel poročanje:
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2.5.5 Urejanje obvestil

Z izbiro menija Administracija -> Obvestila se odpre seznam šifrantov.



Z gumbom "Vnesi novo obvestilo" uporabnik odpre formo za vnos obvestila.



Vpiše tekst, izbere datum, označi pomembnost obvestila in ga shrani.



Z gumbom "Uredi" ureja obstoječe obvestilo.



Z gumbom "Izbriši" briše obstoječe obvestilo.
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2.5.6 Urejanje parametrov

Z izbiro menija Administracija -> Parametri se odpre forma za urejanje parametrov.
Meni je viden samo uporabnikom z ustreznimi pravicami (Administrator (00)).
Urejanje parametrov je v domeni izvajalca. Parametri bodo dodani po potrebi.

2.6 POMOČ
V meniju Pomoč se nahaja Uporabniški priročnik v obliki PDF dokumenta.
In možnost "Kontakt", ki odpre okno, kje so prikazani kontaktni podatki za pomoč
uporabnikom. Na oknu je omogočeno tudi pošiljanje sporočila za pomoč
uporabnikom - vnosno polje za vsebino sporočila, polje za tekst sporočila in gumb za
pošiljanje sporočila.

2.6.1 Uporabniška navodila



Z izbiro menija Pomoč -> Uporabniška navodila uporabnik odpre uporabniška
navodila, ki si jih lahko shrani na lokalni računalnik.

2.6.2 Kontakt



Z izbiro menija Pomoč -> Kontakt uporabnik pošlje uporabniška
sporočila/vprašanja Skladu.
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Uporabnik vnese Naslov sporočila in opis vsebine. Z gumbom "Pošlji" ga
posreduje na Sklad.

71

3 II. DEL - PREDSTAVITEV OBJEKTOV (forme)

3.1 POROČANJE

3.1.1 Štipendisti

Na formi so vidna naslednja polja:
Polje

Tehnične lastnosti

Opis

Šolsko leto

Izbirno polje

Izbor šolskega leta

Priimek

Polje z besedilom

Priimek štipendista

Ime

Polje z besedilom

Ime štipendista

Vrsta

Polje z besedilom

Naziv vrste štipendije

Status

Polje z besedilom

Status štipendista

Letnik

Numerično polje

Letnik vpisanega programa

Štipenditor

Polje z besedilom

Naziv organa

Status

Polje z besedilom

Stanje oddaje podatkov

štipendije
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3.1.2 Gumb Vnesi novega štipendista

Na formi so vidna naslednja polja:
Polje

Tehnične lastnosti

Opis

EMŠO

Numerično polje

Za vnos EMŠA štipendista

Priimek

Polje z besedilom

Za vnos priimka štipendista

Ime

Polje z besedilom

Za vnos imena štipendista

Naslov

Polje z besedilom

Za

Osebni podatki
štipendista

vnos

naslova

stalnega

začasnega bivanja
Občina

Polje z besedilom

Za vnos občine bivanja štipendista

Status

Polje z besedilom

Za vnos statusa štipendista, tudi OŠ

Šolanje v RS ali

Izbirno polje

Za izbor šolanja v SLO ali tujina

Polje z besedilom

Za vnos ustanove, tudi OŠ

Podatki o šolanju

tujini
Izobraževalna
ustanova
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ali

Izobraževalni

Polje z besedilom

Za vnos programa, tudi OŠ

Polje z besedilom

Za vnos klasiusa

Polje z besedilom

Za vnos letnika vpisanega programa

Polje z besedilom

Za vnos štipenditorja, ki ni zaveden v

program
Področje
izobraževanja*
Letnik
Zamenjava
štipenditorja
Izbira štipenditorja

AJPES evidenci (odvetnik, kmet…).
Podatki o
štipendiji
Vrsta štipendije

Polje z besedilom

Za vnos naziva vrste štipendije

Višina mesečne

Numerično polje

Za vnos mesečne štipendije

štipendije

3.1.3 Kopiranje štipendistov

Na formi so vidna naslednja polja:
Polje

Tehnične lastnosti

Opis

Iz/v leto

Izbirno polje

Izbor šolskega leta za kopiranje

Priimek

Polje z besedilom

Priimek štipendista
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Ime

Polje z besedilom

Ime štipendista

Letnik

Polje z besedilom

Letnik vpisa

Kopiraj

Potrditveno polje

Označeni štipendisti se kopirajo

3.1.4 Uvoz podatkov

Do forme za masovni uvoz podatkov nahaja v glavnem meniju Poročanje, Uvoz
podatkov za uporabnike z nivojem dostopa 10 in 60.

Na formi so vidna naslednja polja:
Polje

Tehnične lastnosti

Opis

Zap_st

Numerično polje

Zaporedna številka

Ime datoteke

Polje z besedilom

Naziv uvožene datoteke

EMŠO

Numerično polje

Priimek

Polje z besedilom

Priimek štipendista

Ime

Polje z besedilom

Ime štipendista

Naslov

Polje z besedilom

Naslov štipendista

Občina

Polje z besedilom

Občina bivanja

Status

Polje z besedilom

Status štipendista

Slo Tujina

Polje z besedilom

Kraj izobraževanja
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Zavod MIZŠ

Polje z besedilom

Vpisan zavod

Program MIZŠ

Polje z besedilom

Vpisan program

Zavod ostalo

Polje z besedilom

Vpisan zavod v tujini

Program ostalo

Polje z besedilom

Vpisan program v tujini

Klasius SRV

Polje z besedilom

Segment, raven oz. podraven ter
vrsta izobraževanja

Klasius P

Polje z besedilom

Področja

izobraževanja

in

usposabljanja.
Letnik

Numerično polje

Letnik vpisanega programa

Vrsta

Polje z besedilom

Naziv vrste štipendije

Numerično polje

Znesek odobrene štipendije

Numerično polje

Šolsko leto vpisa

štipendije
Višina
štipendije
Šolsko leto

3.2 POOBLASTILA

3.2.1 Zahtevek za urejanje pooblastila
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Na formi so vidna naslednja polja:
Polje

Tehnične lastnosti

Opis

Ime_priimek

Polje z besedilom

Ime in priimek nosilca certifikata

Naziv

Polje z besedilom

Naziv organa

Davčna št.

Numerično polje

Davčna številka organa

Matična št.

Numerično polje

Matična številka organa

E-naslov

Polje z besedilom

Za vnos e-naslova uporabnika

Kontaktna številka

Numerično polje

Za vnos telefonske številke uporabnika

Naziv

Polje z besedilom

Za vnos naziva organa

Davčna

Numerično polje

Za vnos davčne številke

Matična

Numerično polje

Za vnos matične številke

E-naslov

Polje z besedilom

Za vnos E-naslova

Kontaktna številka

Polje z besedilom

Za vnos telefonske številke

Pooblastitelj

Pooblaščenec
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3.2.2 Pregled pooblastil

Na formi so vidna naslednja polja:
Polje

Tehnične lastnosti

Opis

Pooblaščevalec

Polje z besedilom

Ime in priimek osebe, ki je
pooblastila

Štipenditor

Polje z besedilom

Naziv štipenditorja

Pooblaščenec

Polje z besedilom

Naziv pooblaščenca

Tip

Polje z besedilom

Tip pooblastila, ki je lahko, N navadno, R - ročno in F - fizična
oseba. V primeru pooblastila fizične
osebe

(tip

je

F)

jo

polje

Pooblaščevalec prazno.
Status

Polje z besedilom

Status pooblastila

Dokument

Potrditveno polje

Za shranitev dokumenta
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3.3 IZPISI IN STATISTIKE

Na formi so vidna naslednja polja:
Polje

Tehnične lastnosti

Opis

Šolsko leto

Izbirno polje

Izbor šolskega leta

Štipenditor

Polje z besedilom

Naziv organa

Matična št.

Numerično polje

Matična številka organa

Davčna št.

Numerično polje

Davčna številka organa

Priimek

Polje z besedilom

Priimek štipendista

Ime

Polje z besedilom

Ime štipendista

EMŠO

Numerično polje

EMŠO štipendista

3.4 ADMINISTRACIJA
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3.4.1 Šifranti organizacije

Na formi so vidna naslednja polja:
Polje

Tehnične lastnosti

Opis

Naziv

Polje z besedilom

Naziv organa

Matična št.

Numerično polje

Matična številka organa

Davčna št.

Numerično polje

Davčna številka organa

Kontaktni podatki

Polje z besedilom

Kontaktna

telefonska

številka

organa
E-naslov

Polje z besedilom

E-naslov organa

3.4.2 Šifrant Uporabniki
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Na formi so vidna naslednja polja:
Polje

Tehnične lastnosti

Opis

Ime in priimek

Polje z besedilom

Ime in priimek nosilca certifikata

Serijska št.

Numerično polje

Serijska številka certifikata

Nivo dostopa

Numerično polje

Nivo dostopa uporabnika (00, 10, 60)

E-naslov

Polje z besedilom

E-naslov nosilca certifikata

Aktiven

Potrditveno polje

Certifikata

Označeno polje pomeni, da je uporabnik
aktiven
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3.4.3 Šifrant Šolsko leto

Na formi so vidna naslednja polja:
Polje

Tehnične lastnosti

Opis

Naziv

Polje z besedilom

Naziv vrste štipendije

Zaklenjen zapis

Potrditveno polje

Označeno polje pomeni, da je
zapis

odklenjen

za

vnos

sprememb
Tekoče leto

Potrditveno polje

Označeno polje pomeni, da je
šolsko leto še upoštevano

3.4.4 Šifrant Vrste štipendij

Na formi so vidna naslednja polja:
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Polje

Tehnične lastnosti

Opis

Naziv

Polje z besedilom

Naziv vrste štipendij

Aktiven

Potrditveno polje

Označeno polje pomeni, da je tip
štipendije še aktiven

3.4.5 Šifrant Statusi

Na formi so vidna naslednja polja:
Polje

Tehnične lastnosti

Opis

Naziv

Polje z besedilom

Naziv vrste štipendij

Aktiven

Potrditveno polje

Označeno polje pomeni, da je tip
štipendije še aktiven
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3.4.6 Obvestila

Na formi so vidna naslednja polja:
Polje

Tehnične lastnosti

Opis

Obvestilo

Polje z besedilom

Naziv vrste štipendij

Datum

Polje z besedilom

Datum obvestila

Pomembno

Izbirno polje

Označi se v primeru večje
pomembnosti obvestila

3.5 POMOČ

3.5.1 Kontakt

Na formi so vidna naslednja polja:
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Polje

Tehnične lastnosti

Opis

Ime in priimek

Polje z besedilom

Ime in priimek spraševalca

Kontaktna tel.

Numerično polje

Kontaktna telefonska številka

številka

uporabnika

E-naslov

Polje z besedilom

Za vnos E- naslova za vprašanje

Naziv

Polje z besedilom

Za vnos zadeve

Polje z besedilom

Za vnos besedila

sporočila
Sporočilo
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