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Namen in predmet javnega razpisa Piloti 2020

• NAMEN: 
- spodbujanje podaljševanja delovnega življenja,
- ustvarjanje delovnih pogojev, ki bodo omogočali delavcem, da bodo pripravljeni delati dlje,
- zniževanje števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža.

Izvedeni projekti bodo služili tudi kot primeri dobre prakse za druge organizacije. 

• PREDMET: izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim 
zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest. 

• Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo med drugim vključevali naslednje aktivnosti:
- razvoj motivacijskih programov za starejše zaposlene, 
- razvoj in uvajanje managementa znanja (predvsem prenos znanj s starejših na mlajše), 
- razvoj in uvajanje programov managementa starostne raznolikosti zaposlenih, 
- razvoj in uvajanje programov spodbujanja dobrega počutja starejših na delovnem mestu, 
- aktivnosti spodbujanja sodelovanja zaposlenih v procesu izboljševanja delovnega okolja, 
- aktivnosti razvoja in uvedbe pogojev za fizično aktivnost zaposlenih. 



Cilji razpisa
Cilji javnega razpisa so:

V podjetjih:

• spodbuditi ohranjanje zavzetosti, produktivnosti, učinkovitosti starejših zaposlenih ter spodbuditi podaljševanje 
delovnega življenja;

• prispevati k razvoju in uvedbi starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest v podjetjih.

Kvantificirani cilji javnega razpisa so:

Kazalnik učinka: 12 uspešno izvedenih pilotnih projektov, oziroma 12 razvitih in pilotno preizkušenih inovativnih 
rešitev v 24 vključenih podjetjih (krovnih partnerjih). 

Kazalnik rezultata: 10 % znižanje števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža na 
ravni celotnega podjetja glede na izhodiščno stanje v vključenih podjetjih.

Ciljna skupina, ki jo naslavlja javni razpis, so:
• zaposleni, starejši od 45 let, zlasti starejši od 50 let;
• delodajalci.



Projekti se bodo izvajali v dveh programskih regijah v obsegu: 

- KRVS: 60 odstotkov razpoložljivih sredstev javnega razpisa in 

- KRZS: 40 odstotkov razpoložljivih sredstev javnega razpisa. 

Projektno partnerstvo bo upravičeno do sredstev tiste programske regije, kjer bodo vsi projektni partnerji imeli na 
dan objave javnega razpisa svoj sedež, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije/Sodni register. 

Regija izvajanja



Skupna razpoložljiva sredstva

• 480.000,00 EUR za 12 projektov, oziroma največ 40.000,00 EUR za posamezen 
projekt. 

• Zaprošeni znesek za posamezen projekt mora znašati najmanj 38.000,00 EUR in 
največ 40.000,00 EUR, vsak projektni partner pa mora zaprositi za znesek v višini vsaj 
2.000,00 EUR.



Projektno partnerstvo

• PARTNERSTVO: vsaj dva in največ trije projektni partnerji. 
• VLAGATELJ: 
- odda vlogo v imenu partnerstva,
- smatra se kot vodilni partner, 
- s skladom podpiše pogodbo o sofinanciranju. 

• PARTNERSKI SPORAZUM: Projektni partnerji podpišejo partnerski sporazum, v katerem 
podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerstva.

• Ob prijavi morajo vsi projektni partnerji skladno s svojo vlogo v partnerstvu (krovni 
partner/svetovalni partner) izpolnjevati navedene pogoje za kandidiranje na razpisu, sicer celotno 
partnerstvo ne ustreza pogojem in se vloga na razpis zavrne.

• S podpisom izjave v Vlogi (Priloga 1) vsak projektni partner, ki sodeluje v partnerstvu, pod 
materialno in kazensko odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev in 
potrdi, da se je seznanil s pogodbo o sofinanciranju projekta (Priloga 3).

• Oddaja vloge pomeni, da se vsi projektni partnerji strinjajo s pogoji razpisa in merili za 
ocenjevanje.



Projektno partnerstvo

Partnerstvo projekta je obvezno sestavljeno iz dveh krovnih projektnih partnerjev, ki izpolnjujeta vse 
naslednje pogoje:
• sta podjetji, v katerih bo vpeljana projektna rešitev in:
• sta registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji po Zakonu o gospodarskih družbah 

(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 
US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS);

• morata imeti na zadnji dan v mesecu pred datumom objave tega javnega razpisa v delovnem 
razmerju vsaj 10 oseb ter od tega vsaj 3 osebe, stare 45 let in več;

• ne smeta imeti kot osnovno dejavnost registriranih naslednjih dejavnosti (po šifrah SKD): 
• 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
• 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
• 78.200 Posredovanje začasne delovne sile
• 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
• 85 Izobraževanje, z vsemi pripadajočimi podrazredi šifre dejavnosti



Projektno partnerstvo

opcijsko je v partnerstvu lahko

• en dodaten svetovalni partner, ki:
 je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji 

(sprememba UL 119/2020 z dne 7.9.2020);
 razvite projektne rešitve ne vpeljuje v svoji organizaciji, ampak ima svetovalno in podporno 

vlogo v partnerstvu;
mora imeti na zadnji dan v mesecu pred datumom objave tega javnega razpisa v delovnem 

razmerju vsaj 2 osebi (ne glede na starost).



Nekaj ključnih pogojev

Vsak projektni partner mora izpolnjevati določene pogoje. Nekaj ključnih pogojev (za 
preostale glejte RD):

• sodeluje le pri enem (1) prijavljenem projektu v okviru razpisa, ne glede na 
svojo vlogo v projektu;

• ima na dan objave tega javnega razpisa sedež v tisti kohezijski regiji, v kateri se 
bodo izvajale projektne aktivnosti. Upošteval se bo sedež, ki je vpisan v 
sodni/poslovni register;

• vsi projektni partnerji so registrirani za opravljanje svoje dejavnosti v Republiki 
Sloveniji vsaj 12 mesecev pred datumom objave tega javnega razpisa; 

Ob prijavi morajo vsi projektni partnerji skladno s svojo vlogo v partnerstvu 
(krovni partner/svetovalni partner) izpolnjevati navedene pogoje za kandidiranje 
na razpisu, sicer celotno partnerstvo ne ustreza pogojem in se vloga na razpis 
zavrne.



• Strokovna komisija: ugotovi ali vlagatelj izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. 

• Posebni ocenjevalci: vsebinska ocena projektnega načrta na podlagi meril.

• Najvišje število točk, ki jih lahko prejme posamezen projekt je 50. Na seznam izbranih 
vlog za sofinanciranje se bodo lahko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 28 
točk. Prednost pri sofinanciranju, ločeno znotraj vsake kohezijske regije, bodo imeli 
projekti, ki bodo dosegli višje število točk. V KRVS bo izbranih največ 6 vlog, v KRZS 
prav tako 6 vlog. Ostale vloge bodo zavrnjene. Sredstva med kohezijskima regijama 
niso prenosljiva. 

Merila za izbor projektov



Merila za izbor projektov

MERILO OPIS

KONČNA 
OCENA (št. 

možnih točk z 
utežjo)

MERILO 1 -
USTREZNOST 

PROJEKTA

Ocenjuje se, kako je projekt skladen z nameni in cilji javnega razpisa, tj. se navezuje na
izhodiščno problematiko v širši družbi, ki se tiče demografskih sprememb, spopadanja z
izzivi dolgožive družbe, ustvarjanja ustreznih delovnih pogojev, razvoja in skrbi za
(starejše) zaposlene, medgeneracijskega sodelovanja, motiviranja in vodenja starejših
zaposlenih. Ocenjuje se, koliko konkretno projekt odkriva omenjene izzive pri krovnih
partnerjih in kako celovito se jih bo lotil ter kakšen potencial ima projekt za dejansko
izboljšanje splošne problematike demografskih sprememb in izhodiščne problematike pri
krovnih partnerjih.

17,5

MERILO 2 -
KAKOVOST 

PARTNERSTVA

Ocenjuje se sestava projektnega partnerstva. Projektni partnerji imajo jasno vlogo v
partnerstvu, naloge med njimi so smiselno razdeljene in se nadgrajujejo, nabor
partnerjev bo omogočal sinergije pri vpeljavi rešitve.

15

MERILO 3 -
NAČRTOVANJE 

IZVEDBE

Ocenjuje se kakovost projektnega načrta. Kako konkretno so posamezne aktivnosti
časovno in finančno opredeljene, ali so projektne rešitve v celoti uresničljive in je
projektni načrt izvedljiv.

17,5

50



Nekaj ključnih obveznosti

Izbrani vlagatelj (vodilni partner) ima določene obveznosti. Nekaj ključnih obveznosti (za preostale glejte RD):
• v osmih (8) dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, vrniti skladu podpisano pogodbo 

(sicer se šteje, da je partnerstvo vlogo umaknilo); 
• bo partnerje zavezal k izpolnjevanju določb pogodbe o sofinanciranju in v petnajstih (15) dneh od prejema 

poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju priložil s strani vseh projektnih partnerjev podpisan partnerski 
sporazum. Projektni partnerji so dolžni uporabiti vzorec partnerskega sporazuma (Priloga 2);

• bo moral ustrezni del prejetih namenskih sredstev najkasneje v 3 delovnih dneh po dnevu, ko jih bo prejel, 
prenakazati drugim projektnim partnerjem v partnerstvu ter v roku 15 dni po prejemu sredstev s strani sklada, 
skladu posredovati dokazilo o prenakazilu (svetujemo, da to storite že prej!). 

• pri prvi oddaji Zahtevka za sofinanciranje (ZzS) skladu za oba krovna partnerja podal podatek z navedbo 
števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža v letu 2019 in 2020 ter ob 
oddaji zadnjega ZzS podal podatek z navedbo števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi 
bolniškega staleža za tekoče leto, ko se pilotni projekt zaključi ter v januarju leta 2022 tudi podatek z navedbo 
števila dni povprečnega trajanja odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža za celotno leto 2021;

• v kolikor tekom izvajanja projekta pride do odstopa oziroma prekinitve pogodbe pri svetovalnem partnerju, 
projektno partnerstvo lahko nadaljuje brez tega partnerja ali pa svetovalnega partnerja zamenja z drugim 
svetovalnim partnerjem, ki izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa, določene za svetovalnega partnerja. V 
primeru, da bi prišlo do odstopa krovnega partnerja, le-tega ni mogoče zamenjati in sklad odstopi od pogodbe 
o sofinanciranju. V primeru menjave svetovalnega partnerja, se po predhodnem soglasju sklada, sklene aneks 
k partnerskemu sporazumu in pogodbi o sofinanciranju. 



Obdobje poročanja

• Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa 
pogodbe o sofinanciranju ter najpozneje do 31. 12. 2021. 

• Minimalno obdobje trajanja izvajanja projektnih aktivnosti je 
najmanj 3 mesece od datuma podpisa pogodbe o 
sofinanciranju.



Način sofinanciranja

A) Stroški plač zaposlenih na projektu, do 28.571,43 EUR za posamezen projekt. 
B) Pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih 
kategorij stroškov - posredni stroški v višini 40 % neposredno potrjenega stroška plač 
in povračil v zvezi z delom, v najvišjem znesku do 11.428,57 EUR za posamezen 
projekt.

Vsak projektni partner lahko skozi celotno obdobje projekta uveljavlja: 
- ali 1 zaposlitev za polovični delovni čas, 
- ali 2 zaposlitvi za polovični delovni čas, 
- ali 1 zaposlitev za polni delovni čas.



Projektne aktivnosti

Sofinancirane bodo aktivnosti, ki bodo usmerjene v vpeljavo ukrepov (npr. programi, 
pripomočki, orodja, aktivnosti, vpeljava strokovnjaka za upravljanje starejših zaposlenih 
ipd.), z namenom ohranjanja zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših 
zaposlenih v podjetjih in:

• načrtovanje in izvedba aktivnosti in dejavnosti, ki so potrebne za vpeljavo 
predvidenih ukrepov (npr. reorganizacija delovnih procesov ipd.);

• sestanki projektnih partnerjev, preučitev ustreznih dobrih praks doma in v tujini, 
morebitni obiski v podjetjih, ki so vpeljali sorodne rešitve ipd.;

• priprava in razvoj ukrepov;
• pilotna vpeljava ukrepov in spremljanje učinkov vpeljave ukrepov ipd. 



Leto dodelitve 2020
Ne presega 200.000 € v 2018, 2019 in 2020
Pravilo enotnega podjetja
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: 

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; 

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;

c) podjetje ima pravico izvajati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali 
določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; 

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega 
podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 

e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno 
podjetje.

SHEMA IN POMOČ PO PRAVILU »DE MINIMIS«



VLOGA IN ODDAJA VLOGE

Formalno popolno vlogo sestavlja Priloga 1 Vloga (Prijavnica), ki mora biti oddana v
papirni obliki in mora vsebovati vse zahtevane podatke. Vloga mora biti pravilno
izpolnjena, žigosana in podpisana s strani vseh partnerjev (vloga ne sme biti
posredovana v skenirani obliki). Če pravni subjekt ne posluje z žigom, je potrebno na
mestu, kjer je predviden žig, navesti »Ne poslujemo z žigom«.

K tiskani obliki vloge je treba priložiti tudi vlogo na podatkovnem nosilcu (USB-ključu), v
obliki pdf.

Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z vidno
oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga na JR Piloti 2020«. Vloga mora biti označena s polnim
nazivom in naslovom vlagatelja. Neustrezno označena vloga se s sklepom zavrže.



Rok in način predložitve vloge

• Vlagatelj odda vlogo v imenu partnerstva. 

• Posamezno projektno partnerstvo lahko predloži le eno (1) vlogo. 

• V kolikor bo partnerstvo predložilo več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki bo na skladu evidentirana 
kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene ter vrnjene 
vlagatelju. 

• Vloge morajo biti oddane osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, do 28. 9. 2020 
do 23.59 ure.



Odpiranje vlog in izbor projektov

• Odpiranje vlog se bo začelo 2.10.2020 ob 9.00 na sedežu sklada, Dunajska cesta 20, 
1000 Ljubljana. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 
označene ovojnice z vlogami. 

• Postopek odpiranja in obravnave bo vodila strokovna komisija.
• Pri izboru bo strokovna komisija ugotavljala izpolnjevanje pogojev in meril (navedena 

v 5., 9. in 10. poglavju tega javnega razpisa). Prednost pri sofinanciranju bodo imeli 
projekti, ki bodo, v posamezni kohezijski regiji, dosegli višje število točk. 

• Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od odprtja 
vlog. 



Vloga 

- dostopna na spletni strani:
www.sklad-kadri.si in www.zavzeti.si

- prikaz, kako izpolniti vlogo 



Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Hvala za pozornost!
Zoran Keser in mag. Andraž Banfi

asi@sklad-kadri.si  
01 434 5878

www.zavzeti.si; www.sklad-kadri.si


