SPLOŠNI POGOJI RAZPISA SKLADA ZA TALENTE ZDRUŽENJA MANAGER

1.) SPLOŠNO
Splošni pogoji določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank, to je Združenja Manager (v
nadaljevanju: ZM) in člana ZM, ki je bil izbran za prejemnika subvencije na podlagi razpisa Sklada za
talente ZM (v nadaljevanju prejemnik subvencije). Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o
subvencioniranju šolnine na poslovni šoli (v nadaljevanju pogodba).

2.) SUBVENCIJA
Subvencija je denarni prispevek, namenjen izključno za kritje dela šolnine na izbranem programu
poslovne šole, določene v pogodbi, ki se zagotavlja iz Sklada za talente Sekcije mladih managerjev
ZM.
Stroški nastanitve, prehrane in prevozov niso zajeti v šolnini in niso predmet subvencioniranja. Plačilo
omenjenih stroškov krije prejemnik subvencije sam.

3.) OBVEZNOSTI PREJEMNIKA SUBVENCIJE
Prejemnik subvencije se je dolžan vpisati v izbrani specializirani program v izbranem terminu.
Prejemnik subvencije je dolžan ZM predložiti potrdilo o vpisu v izbrani specializirani program v 15
dneh po vpisu.
V obdobju dveh let po zaključku izobraževanja na izbranem specializiranem programu se je prejemnik
subvencije na poziv ZM dolžan udeležiti srečanj, dogodkov in promocijskih aktivnosti Sekcije mladih
managerjev in ZM kot takega, povezanih s Skladom za talente.
Prejemnik subvencije je dolžan ZM najkasneje v roku 30 dni po zaključku izobraževanja na izbranem
specializiranem programu, predložil dokazilo o uspešno zaključenem izobraževanju in plačilu šolnine
izvajalcu izbranega specializiranega programa. V kolikor prejemnik subvencije ne zaključi
izobraževanja na izbranem specializiranem programu, izgubi pravico do subvencije. V primeru, da je
skladno z 2. odstavkom 5. člena teh splošnih pogojev sredstva subvencije prejel že pred začetkom
izobraževanja, je že prejeta sredstva subvencije dolžan vrniti.
V roku 12 mesecev po zaključku izobraževanja na izbranem specializiranem programu je prejemnik
subvencije na poziv ZM dolžan pridobljeno znanje deliti s člani ZM in partnerji projekta na način,
določen v dogovoru z ZM (predavanje/okrogla miza/prispevek/delovna skupina…). V primeru, da
prejemnik te svoje obveznosti ne izpolni, je dolžan prejeta sredstva subvencije vrniti.
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4.) IZPOLNJEVANJE POSEBNIH POGOJEV IN UKINITEV IZBRANEGA SPECIALIZIRANEGA PROGRAMA
Vključitev v izbrani specializirani program je lahko povezana z izpolnjevanjem določenih pogojev
izvajalca specializiranega programa. V kolikor prejemnik subvencije ne izpolnjuje pogojev izvajalca
specializiranega programa za vključitev v izbrani specializirani program, ne more izbrati drugega
programa izobraževanja in izgubi pravico do prejema subvencije.
V kolikor izvajalec izbranega specializiranega programa v času od sklenitve pogodbe do predvidenega
začetka izvajanja izobraževanja le-tega ukine, prejemnik subvencije ne more izbrati drugega
specializiranega programa in izgubi pravico do subvencije na podlagi zaključenega razpisa Sklada za
talente ZM v katerem je bil izbran za prejemnika subvencije.

5.) OBVEZNOSTI ZM
ZM je dolžan nakazati subvencijo na transakcijski račun prejemnika subvencije oziroma njegovega
delodajalca, če je ta plačnik izobraževanja prejemnika subvencije na izbranem specializiranem
programu, v 30 dneh po prejemu dokazila o uspešno zaključenem izobraževanju in plačilu šolnine
izvajalcu izbranega specializiranega programa. V primeru, da je plačnik izobraževanja delodajalec
prejemnika subvencije, bo ZM znesek odobrene subvencije povrnil delodajalcu prejemnika
subvencije v 30 dneh po prejemu računa, ki ga bo ZM izdal delodajalec.
V kolikor je prejemnik subvencije samoplačnik izobraževanja, se z upravljavcem Sklada lahko
dogovori za plačilo dela subvencije še pred pričetkom izobraževanja.
V kolikor se v času med izbranim terminom izbranega specializiranega programa in dnem, ko se
prejemnik subvencije začne izobraževati v izbranem specializiranem programu, poveča višina šolnine
za izbrani specializirani program, gre plačilo razlike v višini šolnine v breme prejemnika subvencije.
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