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UVOD 

Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih 
in krepitvi njihovih kompetenc 2021 v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno 
staranje delovne sile« (v nadaljevanju JR ASI 2021) je bil objavljen dne 16.4.2021 v Uradnem listu RS in 
na spletni strani www.sklad-kadri.si (v nadaljevanju spletna stran) skupaj z razpisno dokumentacijo – 
vsemi prilogami k JR ASI 2021. 

Vlagateljem svetujemo, da preučijo celotno dokumentacijo JR ASI 2021, saj ta navodila vsebujejo le 
informacije o izpolnjevanju in oddaji vloge na JR ASI 2021. 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju sklad) 
vlagateljem omogoča, da na spletni strani uporabljajo aplikacijo e-Portal za elektronsko poslovanje s 
skladom (v nadaljevanju e-Portal) z namenom prijave na JR ASI 2021 in izvedbo celotnega postopka 
javnega razpisa do vključno sklenitve pogodbe o sofinanciranju (v primeru izbora). 

Zaradi enostavnejše oddaje in hitrejše obravnave vloge svetujemo, da se vlagatelji pri oddaji vlog 
poslužujejo oddaje e-vloge preko e-Portala. 
 
Možna je tudi oddaja po pošti, posledično temu tudi nadaljnji postopki potekajo po klasični pošti. 

I. NAVODILA ZA ODDAJO E-VLOGE PREKO E-PORTALA1 

1. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO E-PORTALA 

Za nemoteno uporabo E-Portala potrebujete: 

- Operacijski sistem Windows 7, 8.1, 10 ali macOS High Sierra/Mojave/Catalina ali Linux 

Ubuntu 16.04 LTS/18.04 LTS/20.04 

- Nameščen spletni brskalnik novejših različic Google Chrome (vsaj verzija 85.x.) ali Mozilla 

Firefox (vsaj verzija 80.x.) ali Microsoft Edge (vsaj verzija 85.x.)  

- Nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo za pravne osebe izdajateljev SIGEN-CA ali Halcom 

ali PoštarCA 

- Nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe izdajateljev Halcom ali PoštarCA 

(obvezen podatek z davčno številko) 

- Nameščeno podpisno programsko opremo SETCCE proXSign 

PRIPOROČA SE UPORABA GOOGLE CHROME! 

Uporabe Internet Explorer ne priporočamo, ker se lahko pojavijo težave pri izpolnjevanju e-vloge. 

 
1 Navodila so dostopna tudi v ePortalu na vrhu strani pod oznako »i«. 
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Kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat) 

Izdajatelji za pravno osebo: SIGEN-CA, Halcom, PoštarCA 

Izdajatelji za fizično osebo: Halcom, PoštarCA 

Digitalno potrdilo se mora glasiti na ime uporabnika, z vsaj naslednjimi njegovimi podatki: ime in 
priimek, elektronski naslov, izdan mora biti za pravno osebo ali fizično osebo v primeru samostojnega 
podjetnika posameznika, ki oddaja vlogo na razpis, z vsaj naslednjimi podatki: naziv, davčna številka. 
 
Certifikat mora biti namenjen za identifikacijo uporabnika in za varno elektronsko podpisovanje 
dokumentov. 

Primer certifikata: 
 
CN = TESTNA OSEBA 
G = TESTNA 
SERIALNUMBER = 254110 
SN = OSEBA 
O = TESTNO PODJETJE D.O.O. 
2.5.4.97 = VATSI-12345679 
C = SI 
RFC822 ime=ime.priimek@testno-podjetje.si 

2. REGISTRACIJA v ePORTAL 

Za dostop do ePortala in pred izpolnjevanjem e-vloge mora vsak vlagatelj opraviti postopek registracije. 
 
Potek registracije: 

- v spletnem brskalniku odprite povezavo: 

https://eportal.srips-rs.si/registration pokaže se 

vam digitalno potrdilo (ali več njih) 

izberite digitalno potrdilo, 

- vpišite manjkajoče  zahtevane podatke 

registracijskega obrazca in si določite geslo2, s 

katerim boste vsakokrat vstopali v ePortal, 

- preberite Pogoje uporabe in jih potrdite3, 

- pritisnite gumb »Registriraj se«. 

 

 
 
Po opravljeni registraciji boste na elektronski naslov naveden ob registraciji prejeli sporočilo za 
aktivacijo vašega računa. Z gumbom »Potrdi račun« boste potrdili svoj novo ustvarjeni račun in vam 
bo omogočena prijava v spletni ePortal. V kolikor sporočila za aktivacijo vašega računa ne prejmete v 

 
2 Geslo mora biti dolgo najmanj 6 znakov, priporočena so daljša gesla, sestavljena iz besed in pojmov, ki jih ni mogoče enostavno povezati z 
uporabnikom. 
 
3 Če se z njimi ne strinjate, nadaljevanje ni mogoče. 
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roku 15 minut od potrditve računa (poglejte tudi pod »spam« oz. nezaželeno, vsiljeno pošto), se 
obrnite na tel. št.: 01/43 45 879 oziroma na elektronski naslov asi@sklad-kadri.si. 

3. PRIJAVA v ePORTAL 

Po opravljeni registraciji, v ePortal (vsakokratno) dostopate na sledeči način: 
 

- Odprete povezavo: https://eportal.srips-

rs.si/login 

- Vpišete geslo, ki ste ga nastavili ob 

registraciji. 

 
 

 

 
Po uspešni prijavi vas aplikacija preusmeri na stran “Moje zadeve”. 

MOJE ZADEVE 

 
 
S klikom na javni razpis ali na gumb »Odpri zadevo« se vam odpre nova stran, kjer je predstavljen 
namen javnega razpisa, za katerega želite izpolniti vlogo. 
 
Z klikom na gumb “Dodaj v Moje zadeve” se vam odpre obrazec e-vloge. 

4. OBRAZEC E-VLOGA 

Vaša vloga se avtomatsko shranjuje. 
 
Podatke na vlogi izpolnjujte po vrsti kot si sledijo v obrazcu, saj so polja med seboj povezana in se 
nekatera izpolnjujejo avtomatsko na podlagi predhodno vpisanih podatkov. 
 
V kolikor želite še kaj spremeniti, preveriti, se do oddaje vedno lahko vrnete na predhodne korake s 
klikom na številko 1 ali 2. 
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Premikate se lahko tudi s pritiskom na gumbom Nazaj oz. Naprej. 
 
IZPOLNJEVANJE: 

 

4.1 Podatki o vlagatelju: 

E-Portal na osnovi davčne številke navedene na certifikatu izpiše podatke vlagatelja iz uradne evidence 
Ajpes. Prenesejo se osnovni podatki podjetja, ki jih ni možno spreminjati. Izbirna možnost je samo 
izbira in dodajanje zastopnika, v kolikor podjetje zastopa več zakonitih zastopnikov, in izbira TRR, v 
kolikor ima podjetje odprtih več TRR. Podatki za izbiro so že predloženi v spustnem seznamu. 
 
Zastopnika dodajte v primeru, da imate skupno zastopstvo dveh ali več zastopnikov. V primeru, da iz 
uradnih evidenc izhaja, da podjetje skupno zastopata dva ali več zakonitih zastopnikov, vlogo odda 
zakoniti zastopnik, ki je za to pooblaščen s strani ostalih zakonitih zastopnikov. 
 
V kolikor imate več TRR, iz spustnega seznama izberete tistega, na katerega želite povračila stroškov v 
primeru izbora. Podatki o Banki vlagatelja se avtomatsko izpolnijo po izbiri TRR. 

4.2 Sedež vlagatelja: 

Naslov za obvestila:  
V kolikor se naslov za prejemanje obvestil ne razlikuje od naslova sedeža podjetja, pustite kot je. 
 
V kolikor želite prejemati obvestila (v primeru izbora morebitne anekse, zahtevke, pozive…, po podpisu 
pogodbe se dokumenti ne bodo več pošiljali preko e-Portala) na drug naslov, odznačite kot kaže slika 
in vpišite naslov za prejemanje obvestil.  
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4.3 Kontaktni podatki: 

Vpišite ime in priimek, telefonsko številko in elektronski naslov kontaktne osebe, ki bo v kontaktu s 
skladom glede JR ASI 2021 in bo obenem tudi skrbnik pogodbe. Kontaktna oseba mora biti iz podjetja 
vlagatelja. Na elektronski naslov, ki ga boste navedli, boste prejemali tudi vse pomembne informacije, 
kot so sprememba statusa vaše vloge, obvestilo o morebitnem pozivu k dopolnitvi, obvestilo o 
prevzemu sklepa v ePortalu in v primeru izbora tudi obvestilo o podpisu pogodbe o sofinanciranju. Prav 
tako boste na isti elektronski naslov po podpisu pogodbe o sofinanciranju prejemali tudi informacije o 
kakšnih kolih spremembah. V kolikor se registrirate z več  elektronskimi naslovi (in več certifikati), boste 
prejemali obvestila na vse elektronske naslove. 

4.4 Enotna podjetja: 

Vpišite matično številko za vsako vaše enotno podjetje, naziv podjetja se izpiše avtomatsko. Kaj se 
smatra kot enotno podjejte, je definirano v JR ASI 2021 in sicer v opombi v poglavju Shema in pomoč 
po pravilu »de minimis«. 

4.5 Podatki o vlogi: 
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Polja izpolnjujte po vrsti, saj so na njih vezane formule za preračun deležev in velikosti podjetja. 
 
Vpišite število vseh zaposlenih na dan objave JR ASI 2021 t.j. 16. 4. 2021. Najmanjše število zaposlenih 
skladno s pogojem b) v poglavju 8 JR ASI 2021, je pet zaposlenih na dan objave razpisa. Dobro preverite 
dejansko stanje na ta dan, saj se bo naknadno iz uradnih evidenc preverjalo število zaposlenih v 
podjetju na dan objave. Na število zaposlenih in velikost podjetja je tudi vezana višina sredstev, ki so 
vlagatelju lahko odobrena, zato je še toliko bolj pomembno, da so podatki točni, obenem naj 
poudarimo, da se z oddajo vloge tudi zavežete k resničnosti podatkov. 
 
Velikost podjetja se izpolni avtomatsko, po vnosu podatka o  številu vseh zaposlenih v podjetju in je ne 
morete spreminjati, saj je vezana na v JR ASI 2021 opredeljeno velikost4. 
 
Vpišite skupno število vseh starejših zaposlenih, ki jih boste vključili v usposabljanja oz. aktivnosti 
sklopa B. Ko boste vpisovali število starejših zaposlenih dobro premislite, kateri zaposleni se bodo 
dejansko lahko tekom projekta vključili v usposabljanja, saj vas bo to število zavezovalo tekom 
celotnega projekta. Izjemoma je sicer dovoljeno 10% odstopanje, vendar je to bolj namenjeno 
nepredvidljivim situacijam (kar običajno upokojitev v naslednjih nekaj mesecih ni) - več v JR ASI 2021 
in Navodilih za izvajanje. 
 
Starejši zaposleni, ki jih boste v vlogi predvideli za vključitev v sklop B, morajo biti na dan objave JR ASI 
2021 t.j. 16.4.2021 stari 50 let ali več, morajo biti seznanjeni s projektom, na katerega kandidirate in 
morajo se strinjati z vključitvijo v usposabljanja v okviru  JR ASI 2021, kar odgovorna oseba podjetja 
potrdi s podpisom in oddajo vloge. 
 
Delež starejši zaposlenih, ki jih boste vključili v sklop B glede na število vseh zaposlenih v podjetju, se 
izračuna avtomatsko zaokroženo na dve decimalni mesti. Pri presoji meril v nadaljnjem izboru se 
upošteva zaokrožena številka.5 
 
Vpišite število starejših žensk, ki jih boste vključili v usposabljanja oz. aktivnosti sklopa B. 
 
Delež starejši zaposlenih žensk, ki jih boste vključili v sklop B glede na število vseh vključenih starejših 
zaposlenih, se izračuna avtomatsko zaokroženo na dve decimalni mesti. Pri presoji meril se upošteva 
zaokrožena številka. (glej opombo 5) 
 
 

 
4 veliko podjetje več kot 250 zaposlenih, srednje podjetje od 50 do 250 zaposlenih, malo podjetje od 10 do 49 zaposlenih, mikro podjetje od 
5 do 9 zaposlenih. 
 
5 Npr. vlagatelj ima 49,25% delež starejših zaposlenih, ki jih bo vključil v aktivnosti sklopa B glede na vse zaposlene, za kar prejme po merilih 
za ocenjevanje 49 točk, v kolikor doseže 49,50% prejme 50 točk. 
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Vpišite ime in priimek ter EMŠO treh izmed starejših zaposlenih, ki jih boste vključili v usposabljanja, 
datum rojstva se izpolni avtomatsko na osnovi vpisane EMŠO. S tem potrdite pogoj, da imate na dan 
objave najmanj tri starejše zaposlene v podjetju, ki ustrezajo pogojem razpisa. Pri navedbi treh 
zaposlenih pazite, da so na dan objave JR ASI 2021 t.j. 16. 4. 2021, res zaposleni pri vas, saj se bo 
izpolnjevanje tega pogoja naknadno preverjalo iz uradnih evidenc. V kolikor na dan objave kateri izmed 
vpisanih starejših zaposlenih ni zaposlen v vašem podjetju, bo vloga zavržena oz. zavrnjena. Bodite 
pazljivi pri vpisu EMŠO, v kolikor bo napačen, boste pozvani k dopolnitvi. V kolikor se vam datum rojstva 
ne bo izpisal avtomatsko, zapis lahko ni pravilen. Pogoj starosti 50 let na dan objave JR ASI 2021 t.j. 
16. 4. 2021 sistem preveri sam in vas opozori, v kolikor bi vpisali zaposlenega, ki ne izpolnjuje tega 
pogoja. V kolikor ne vpišete drugega zaposlenega, ki izpolnjuje ta pogoj, nadaljevanje na naslednji 
korak ni možno. 

4.6 Sredstva sklopa A in sklopa B: 

Sklopa A 
V kolikor ste podjetje, ki si zna samo izdelati strategijo in boste (ali ste pri preteklih dveh JP ASI) 
svetovali drugim podjetjem, izbranim na JR ASI 2021, pri pripravi njihove strategije, vam sredstva za 
sklop A ne pripadajo. V tem primeru označite »Vlagatelj si bo strategijo izdelal sam« in sistem vam bo 
avtomatsko izpisal znesek 0,00 € za sklop A. 
 

 
V kolikor imate 9 ali manj zaposlenih, vam sredstva za sklop A prav tako ne pripadajo in se vam bo za 
sklop A avtomatsko izpisal znesek 0,00 € ob vnosu števila zaposlenih v podjetju. 
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V primeru, da vam sredstva za sklop A pripadajo, sistem avtomatsko izpolni število svetovalnih dni in 
skupni znesek iz podatka o velikost podjetja. 
 
Sklop B: 
V polju število ur usposabljanja na zaposlenega vpišite maksimalno število ur na zaposlenega. V kolikor 
bo omejitev najvišjega možnega zneska sofinanciranja glede na velikost podjetja dopuščala, je možno 
zaprositi za maksimalno 60 ur, v kolikor ne, vpišite povprečje. Minimalno število ur na zaposlenega je 
5 ur. Število ur usposabljanja na zaposlenega je lahko samo polno število, decimalnih števil ni možno 
vpisati. Lahko se zgodi, da potem ne boste mogli izkoristiti maksimalnega zneska na posameznega 
zaposlenega, ker povprečje ur ne bo celo število in boste morali decimalno število zaokrožiti navzdol. 
Po vnosu ur se skupni znesek izpolni avtomatsko oz. se pojavi obvestilo, v kolikor ste vpisali preveliko 
število ur. 

 
Imate tudi možnost, da sistem sam izračuna najvišje možno število ur usposabljanja oz. skupni znesek 
in to s pritiskom na gumb »Pridobi najvišji znesek«. V tem primeru se število ur usposabljanja na 
zaposlenega, kakor tudi skupni znesek, izpolnita avtomatsko. 
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Zaprošena sredstva: 

 
Za oba sklopa se vrednost zaprošenih sredstev izpiše avtomatsko. 
 
Podpisnik vloge: 
V kolikor bo vlogo podpisala oseba iz podjetja, ki ni zakoniti zastopnik razviden iz uradnih evidenc, mora 
biti obvezno priloženo tudi pooblastilo zakonitega zastopnika. Pooblastilo mora biti obvezno v pdf 
obliki, sicer pooblastila ne boste mogli priložiti. Velikost je omejena na 2MB. 
 
V primeru, da želite priložiti pooblastilo, odznačite pri »Oseba, ki bo podpisala vlogo je zakoniti 
zastopnik« in naložite prilogo: 
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Zadnji korak: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogled dokumenta: 
Pred oddajo dobro preverite vse podatke, ki ste jih vpisali. Ko odprete dokument je  je na zadnji strani 
vloge izpisana tudi IZJAVA VLAGATELJA, ki zajema dikcije iz JR ASI 2021. Natančno jo preberite, saj z 
oddajo in podpisom vloge podpišete tudi izjavo. 
 
Kasneje boste imeli možnost shraniti tudi podpisano vlogo, tako da vam jo v tej fazi ni potrebno 
shranjevati, saj ne vsebuje še vašega podpisa. 
 
Podpiši vlogo: 
Vlogo podpiše zakoniti zastopnik vlagatelja oziroma z njegove strani pooblaščena oseba. V primeru, da 
iz uradnih evidenc izhaja, da podjetje skupno zastopata dva ali več zakonitih zastopnikov, vlogo odda 
zakoniti zastopnik, ki je za to pooblaščen s strani ostalih zakonitih zastopnikov. Pooblastilo naj ima 
podjetje shranjeno v svojih evidencah, saj sklad lahko to dokazilo zahteva naknadno. 
 
Vlogo je potrebno podpisati dvakrat – »Podpiši pdf« in »Podpiši XML«. 
 
Ko kliknete na »Podpiši pdf«, Izberite digitalno potrdilo v proXSign programu in ga potrdite. V kolikor 
je zavarovano z geslom, vpišite geslo. Odpre se vam okno:  
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Potrdite in nič ne spreminjajte. 
 
Vloga mora biti podpisana tudi v XML obliki, kar storite s klikom na »Podpiši XML«. 
Po obeh podpisih, kliknite »Oddaj vlogo«. 
 

 

4.7 Oddaj vlogo: 

Ko vlogo oddate, vam bo prikazan status oddane vloge: 
 

 
 
Podpisano vlogo odprete s klikom na »Odpri vlogo« in si jo lahko nato shranite. Priporočamo, da si jo 
shranite tudi na svoj računalnik, saj po določenem času ne bo več dostopna na ePortalu. 
 
Na elektronski naslov prejmete obvestilo o statusu vaše vloge – VLOGA ODDANA. 
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Ob vpisu v e-Portalu je vidno takole:  

 
 
Po prevzemu vloge s strani informacijskega sistema sklada, se v ePortalu status vloge spremeni v 
»Prejeto v pregled«. To ne pomeni, da je vloga odprta in da bo sklad začel s pregledovanjem vloge. 
Začetek pregledovanja vlog se začne z datumom odpiranja vlog t.j. 30. 4. 2021 po vrstnem redu 
prispetja. 

 
 
Na elektronski naslov obenem prejmete tudi obvestilo – VLOGA PREVZETA. 

5. UMIK VLOGE 

Vlagatelj lahko odda samo eno vlogo na javni razpis, ne glede na način oddaje vloge. V kolikor želi 
vlagatelj vlogo iz kakršnegakoli razloga umakniti, to stori: 
 
- če želi vlogo umakniti v roku za oddajo vloge: vlogo umakne preko ePortala po spodaj opisanem 
postopku; 
 
- če želi vlogo umakniti po roku za oddajo vloge: vlogo umakne pisno po  elektronski pošti tako, da s 
strani zakonitega zastopnika podpisan umik pošlje na elektronski naslov asi@sklad-kadri.si. 
 
V kolikor vlagatelj oddano vlogo na predpisan način umakne znotraj roka za oddajo vloge, lahko do 
konca roka za oddajo vloge vloži novo vlogo. 
 
Vloga se lahko umakne šele, ko je vloga v statusu »Prejeto v pregled«. 
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Za umik vloge, se prijavite v ePortal preko povezave https://eportal.srips-rs.si/login in kliknite »Prejeto 
v pregled«: 
 

 
 
Odpre se vam: 
 

 
 
V desnem zgornjem kotu imate možnost »Umik vloge«. Kliknite nanj in potrdite s klikom na gumb »Da, 
umakni vlogo«. 
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Prikaže se vam status vloge »Preklicano«, na elektronski naslov pa prejmete obvestilo, da je vaša vloga 
preklicana. 

 

 

6. POZIV ZA DOPOLNITEV 

Ko bo vaša vloga pregledana in v kolikor bo sklad ugotovil, da ni formalno popolna, vam bo preko 
ePortala poslal poziv za dopolnitev. O prispetju Poziva boste obveščeni z elektronskim sporočilom na 
elektronski naslov, vpisan ob registraciji. 

Poziv boste lahko prevzeli v roku 15 dni, rok začne teči z naslednjim dnem od prejema obvestila. Če v 
roku Poziva ne boste prevzeli, se bo, v skladu s 86. členom ZUP, z dnem preteka tega roka vročitev štela 
za opravljeno. Vlogo boste morali dopolniti v skladu z vsebino poziva za dopolnitev vloge v osmih (8) 
dneh po prevzemu Poziva. Če vloge ne dopolnite v roku, bo zavržena. 

 

Z vstopom v ePortal prevzamete poziv, tako da najprej kliknite na gumb »Poziv čaka na prevzem«: 
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Nato kliknete na desni gumb »Prevzemi poziv za dopolnitev«: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Status v »Pregledu aktivnosti« se spremeni v »Poziv vročen«: 
 

 
 
Vlogo dopolnite tako, da kliknete »Dopolni vlogo«, odpre se vam enak obrazec kot ob oddaji vloge. 
Vlogo dopolnite v skladu s pozivom in ponovno oddajte v ePortal, na enak način kot prvotno vlogo (glej 
navodila zgoraj). Popravljate lahko izključno tiste podatke, na katere se poziv nanaša.  
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Ko oddate dopolnjeno vlogo, ponovno prejmete odzivno elektronsko sporočilo: VLOGA ODDANA IN 
VLOGA PREVZETA, v ePortalu pod pregledom aktivnosti pa ta status izgleda tako: 
 

 
 

7. SKLEP IN POGODBA 

Vsem vlagateljem bo sklad po pregledu in preverbi vseh vlog posredoval sklepe. Izbrani vlagatelji takoj 
po prevzemu sklepa (o izboru) prejmejo še pogodbo o sofinanciranju. Neizbrani vlagatelji prejmejo 
samo sklep (o neizboru). 
 
Vlagatelj prejme na elektronski naslov za obveščanje, obvestilo, da ga čaka sklep za prevzem. 
 
Ob prijavi v ePortal, v rubriki »Moje zadeve« se prikaže sledeče: 

 
 



 

18 18 

 
 
S klikom na gumb »Sklep čaka na prevzem«, se vam odpre pregled aktivnosti, kjer sklep prevzamete: 
 

 
 

Prevzem sklepa začnete s klikom na desni 
gumb “Prevzemi sklep”. 
 
Nato se vam odpre okno za prevzem, 
kliknete gumb za prevzem  
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Odpre se sledeče obvestilo: 

 
 
S klikom na gumb »V redu« je sklep prevzet. Ko sklep prevzamete se status vloge spremeni v »Sklep 
vročen«: 

 
 
Po prevzemu sklepa o izboru bo v ePortal-u mogoče prevzeti tudi pogodbo o sofinanciranju. Ko je 
pogodba pripravljena za prevzem, prejmete obvestilo na elektronski naslov, vpisan ob registraciji. Rok 
za prevzem pogodbe začne teči z dnem prejetja pogodbe v ePortal (15 dni). V kolikor v 15-ih dneh 
pogodbe ne prevzamete, se s 16. dnem pogodba smatra za vročeno.   
 
Ob prijavi v ePortal, v rubriki »Moje zadeve« se prikaže sledeče: 
 

 
 



 

20 20 

 
S klikom na »Pogodba čaka na prevzem« se prikaže stanje: 
 

 
 
Pogodbo prevzamete na enak način kot sklep. 
 
Prevzem pogodbe začnete s klikom na desni gumb “Prevzemi pogodbo” 
 
Nato se vam odpre okno za prevzem in pogodbo prevzamete s klikom na »Prevzemi pogodbo«. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpre se sledeče obvestilo:  
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S klikom na gumb »V redu« je pogodba prevzeta (vročena). Ko pogodbo prevzamete, se status vloge 
spremeni v »Pogodba vročena«. Z datumom prevzema (vročitve) pogodbe, začne teči 8 dnevni rok za 
odziv na podpis pogodbe. 
 

 
 
Ko pogodbo prevzamete, jo natančno preglejte (načeloma je enaka vzorcu, ki je objavljen ob objavi 
javnega razpisa), preglejte pravilnost svojih podatkov in jo podpišite, s klikom na gumb » Podpiši 
pogodbo«. S klikom na gumb »V redu« je pogodba podpisana. 
 

 
 
 
Po podpisu se status spremeni v »Pogodba podpisana«: 
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Vlagatelj bo na svoj elektronski naslov prejel obvestilo, da je sklad prejel z vaše strani podpisano 
pogodbo. 

8. SHRANJEVANJE DOKUMENTOV 

Svetujemo, da si vse dokumente, tako oddane, kot tudi prevzete, shranite na svoj računalnik. Vsi 
dokumenti so dostopni tukaj: 
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II. NAVODILA ZA ODDAJO PO POŠTI 

V kolikor se vlagatelj odloči za oddajo vloge po pošti, mora biti vloga oddana na obrazcu Vloga JR ASI 
2021, ki je dostopen na spletni strani sklada (www.srips.si) v sklopu razpisne dokumentacije. 

V primeru oddaje vloge na ta način, se vam podatki ne izpišejo avtomatsko kot pri e-vlogi. 

Obrazec odprete iz spletne strani in vanj vpisujete podatke. 

1. OBRAZEC VLOGE ZA ODDAJO PO POŠTI 

1.1. Podatki o vlagatelju: 

 
 
V primeru pravnoorganizacijske oblike izberite obliko iz seznama. V kolikor je ni na seznamu, kliknite 
»drugo« in dopišite obliko, vendar preverite, če ob tem izpolnjujete razpisni pogoj c) v poglavju 8 JR 
ASI 2021. 
 
V kolikor imate več zakonitih zastopnikov in to izhaja iz uradnih evidenc, dopišite vse samo v primeru, 
če imate skupno zastopstvo dveh ali več zastopnikov. Vlogo odda zakoniti zastopnik, ki je za to 
pooblaščen s strani ostalih zakonitih zastopnikov. 
 
Številko TRR vpišite brez predpone SI56, ker se izpiše avtomatsko. 
 
Datum prve registracije vnesite s pomočjo koledarčka s klikom na puščico ali datum napišite v obliki 
01. 01. 2013 (obvezni presledki), saj vam v primeru napačnega zapisa datuma sistem ne bo dovolil 
formirati vloge v XML obliki.  
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V primeru, da nimate računa v Sloveniji in imate račun v tujini, izberite na spustnem seznamu Banka 
vlagatelja »Drugo« in označite okvirček »Banka ima sedež v tujini«, ob tem se vam odpre dodatno 
okence, kamor vpišete številko TRR te tuje banke v IBAN obliki, kamor bi želeli v primeru izbora 
prejemati nakazila. 

 

1.2 Sedež vlagatelja: 

 

 

Naslov za obvestila: vpišite izključno, če se razlikuje od sedeža podjetja.  V tem primeru vam bomo vso 
dokumentacijo s strani sklada (npr. poziv za dopolnitev, sklep,…) pošiljali na ta naslov in ne na sedež 
podjetja.  

1.3 Kontaktni podatki: 
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Vpišite ime in priimek, telefonsko številko in elektronski naslov kontaktne osebe, ki bo v kontaktu s 
skladom glede JR ASI 2021 in bo obenem tudi skrbnik pogodbe. Kontaktna oseba mora biti iz podjetja 
vlagatelja. Na elektronski naslov, ki ga boste navedli, boste prejemali tudi vse pomembne informacije 
v zvezi z razpisom. V primeru izbora bo tudi nadaljnje komuniciranje in obveščanje med skladom in 
podjetjem potekalo po tej poti, zato navedite aktualen in ažurno spremljan elektronski naslov in 
direktno telefonsko številko kontaktne osebe. 

1.4 Enotna podjetja: 

 
Vpišite naziv in matično številko za vsako vaše enotno podjetje. Kaj se smatra kot enotno podjetje, je 
definirano v JR ASI 2021 in sicer v opombi v poglavju Shema in pomoč po pravilu »de minimis«.  

1.5 Podatki o vlogi: 

Polja izpolnjujte po vrsti, saj so na njih vezane formule za preračun deležev in velikosti podjetja. 

Vpišite število vseh zaposlenih na dan objave JR ASI 2021 t.j. 16. 4. 2021. Najmanjše število zaposlenih 
skladno s pogojem b) v poglavju 8 JR ASI 2021, je pet zaposlenih na dan objave razpisa. Dobro preverite 
dejansko stanje na ta dan, saj se bo naknadno iz uradnih evidenc preverjalo število zaposlenih v 
podjetju na dan objave. Na število zaposlenih in velikost podjetja je tudi vezana višina sredstev, ki so 
vlagatelju lahko odobrena, zato je še toliko bolj pomembno, da so podatki točni, obenem naj 
poudarimo, da se z oddajo vlogo tudi zavežete k resničnosti podatkov. 
 
Velikost podjetja se izpolni avtomatsko, po vnosu podatka o  številu vseh zaposlenih v podjetju in je ne 
morete spreminjati, saj je vezana na v JR ASI 2021 opredeljeno velikost (glej opombo 4). 
 
Vpišite skupno število vseh starejših zaposlenih, ki jih boste vključili v usposabljanja oz. aktivnosti 
sklopa B. Ko boste vpisovali število starejših zaposlenih dobro premislite, kateri zaposleni se bodo 
dejansko lahko tekom projekta vključili v usposabljanja, saj vas bo to število zavezovalo tekom 
celotnega projekta. Izjemoma je sicer dovoljeno 10% odstopanje, vendar je to bolj namenjeno 
nepredvidljivim situacijam (kar običajno upokojitev v naslednjih nekaj mesecih ni) – več v JR ASI 2021 
in Navodilih za izvajanje. 
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Starejši zaposleni, ki jih boste v vlogi predvideli za vključitev v sklop B, morajo biti na dan objave JR ASI 
2021 t.j. 16.4.2021 stari 50 let ali več, seznanjeni s projektom, na katerega kandidirate in se strinjajo z 
vključitvijo v usposabljanja v okviru  JR ASI 2021, kar odgovorna oseba podjetja potrdi s podpisom in 
oddajo vloge. 
 
Delež starejši zaposlenih, ki jih boste vključili v sklop B glede na število vseh zaposlenih v podjetju se 
izračuna avtomatsko, zaokroženo na dve decimalni mesti. Pri presoji meril se upošteva zaokrožena 
številka. (glej opombo 5) 
 
Vpišite število starejših žensk, ki jih boste vključili v usposabljanja oz. aktivnosti sklopa B. 
 
Delež starejši zaposlenih žensk, ki jih boste vključili v sklop B glede na število vseh vključenih starejših 
zaposlenih, se izračuna avtomatsko, zaokroženo na dve decimalni mesti. Pri presoji meril se upoštevajo 
zaokrožena številka. (glej opombo 5) 

 

 

Vpišite ime in priimek ter EMŠO treh izmed starejših zaposlenih, ki jih boste vključili v usposabljanja, 
datum rojstva se izpolni avtomatsko na osnovi EMŠO. S tem potrdite pogoj, da imate na dan objave 
najmanj tri starejše zaposlene v podjetju, ki ustrezajo pogojem razpisa. Pri navedbi treh zaposlenih 
pazite, da so na dan objave JR ASI 2021 t.j. 16. 4. 2021 res zaposleni pri vas, saj se bo izpolnjevanje tega 
pogoja naknadno preverjalo iz uradnih evidenc. V kolikor na dan objave starejši zaposleni ni zaposlen 
v vašem podjetju, bo vloga zavržena oz. zavrnjena. Bodite pazljivi pri vpisu EMŠO, v kolikor bo napačen, 
boste pozvani k dopolnitvi. V kolikor se iz EMŠO ne izpiše pravi datum rojstva, preverite če ste pravilno 
zapisali EMŠO, v primeru EMŠO, ki ne izhajajo iz datuma rojstva (nekateri tujci) pa rojstni datum 
popravite sami s klikom na datum na koledarčku (kot prikazano na sliki zgoraj pri vpisu »datum prve 
registracije« – poglavje 1.1. poglavja II) ali v obliki 01. 01. 1950 – obvezno s presledki (če zapis ne bo 
pravilen, vloge ne boste mogli oddat). Pogoj starosti 50 let na dan objave JR ASI 2021 t.j. 16. 4. 2021 
sistem preveri sam in vas opozori, v kolikor bi vpisali zaposlenega, ki ne izpolnjuje tega pogoja. V kolikor 
ne vpišete drugega zaposlenega, ki izpolnjuje ta pogoj, nadaljevanje na naslednji korak ni možno. 

1.6 Sredstva sklopa A in sklopa B: 

V kolikor ste podjetje, ki si zna samo izdelati strategijo in boste (ali ste pri preteklih dveh JP ASI) 
svetovali drugim podjetjem, izbranim na JR ASI 2021, pri pripravi njihove strategije, vam sredstva za 
sklop A ne pripadajo. V tem primeru označite »Vlagatelj si bo strategijo izdelal sam« in sistem vam bo 
avtomatsko izpisal znesek 0,00 € za sklop A. 
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V kolikor imate 9 ali manj zaposlenih, vam sredstva za sklop A prav tako ne pripadajo in se vam bo za 
sklop A avtomatsko izpisal znesek 0,00 € ob vnosu števila zaposlenih v podjetju. 
 

 
 
V primeru, da vam sredstva za sklop A pripadajo, sistem avtomatsko izpolni število svetovalnih dni in 
skupni znesek iz podatka o velikost podjetja in se jih ne da spreminjat. 
 
 

 
V polju število ur usposabljanja na zaposlenega vpišite maksimalno število ur na zaposlenega. V kolikor 
bo omejitev najvišjega možnega zneska sofinanciranja glede na velikost podjetja dopuščala, je možno 
zaprositi za maksimalno 60 ur, v kolikor ne, vpišite povprečje. Minimalno število ur na zaposlenega je 
5 ur. Število ur usposabljanja na zaposlenega je lahko samo polno število, decimalnih števil ni možno 
vpisati. Lahko se zgodi, da potem ne boste mogli izkoristiti maksimalnega zneska na posameznega 
zaposlenega, ker povprečje ur ne bo celo število in boste morali decimalno število zaokrožiti navzdol. 
Po vnosu ur se skupni znesek izpolni avtomatsko oz. se pojavi obvestilo, v kolikor ste vpisali preveliko 
število ur. V kolikor boste vpisali preveliko število ur glede na omejitev iz JR ASI 2021, vam bo sistem 
avtomatsko zmanjšal na najvišji možni znesek glede na predhodno vnesene podatke in velikost 
podjetja. 
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Zaprošena sredstva: 

 
 
Za oba sklopa se vrednost zaprošenih sredstev izpiše avtomatsko. 

1.7 Oddaja vloge: 

Ko zaključite z izpolnjevanjem, natančno preverite vse vnesene podatke. Vloge ni mogoče shraniti, tako 
da v primeru, da boste želeli kaj popraviti, spremeniti, boste morali vlogo ponovno izpolnjevati. 
 

 
 
Preden vlogo natisnete jo OBVEZNO prvo shranite v XML obliki prvo na svoj računalnik in potem na 
USB ključek, ki ga priložite v ovojnico skupaj s tiskano vlogo, kar storite s klikom na »Shrani XML« in 
odpre se vam: 
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Ko stisnete gumb »dovoli«, se vam odpre: 
 

 
 
kjer XML shranite na izbrano mesto.  
 
Šele ko vlogo shranite v XML obliki, jo lahko natisnete. 
 
Natisnjena vloga mora biti original lastnoročno podpisana s strani zakonitega zastopnika vlagatelja ter 
žigosana, v kolikor uporabljate pri poslovanju žig, sicer označite, da ne poslujete z žigom. Istočasno z 
vlogo v fizični obliki posredujte vlogo tudi v elektronskem zapisu in sicer se v ovojnico priloži XML 
vloge shranjeno na podatkovnem nosilcu (USB-ključ) skladno z zgornjimi navodilih.  
 
Ob morebitni neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski različici (priloženi na USB-ključu) se šteje, 
da se upošteva tiskana različica vloge.  
 
Skupaj z vlogo in izjavo se natisne tudi z vsemi v JR ASI 2021 zahtevanimi podatki izpolnjena »Oprema 
ovojnice«, ki jo nalepite na naslovno stran zaprte ovojnice. Ovojnico lahko pripravite tudi sami, 
vsebovati pa mora vse na zgoraj omenjenem obrazcu navedene podatke, obvezna je tudi navedba »NE 
ODPIRAJ – Vloga na JR ASI 2021«. Vloga naj bo označena s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.  
 
Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice se vrnejo pošiljatelju. Sklad ne prevzema odgovornosti za 
poškodovane in odprte ovojnice poslane po pošti. 
Neustrezno označena vloga se zavrže s sklepom. 
 
V primeru oddaje po pošti, bo vsa nadaljnja pisna korespondenca med vlagateljem in skladom 
potekala na enak način (morebitni poziv za dopolnitev, sklep in pogodba v primeru izbora). 
 
Ob morebitni dopolnitvi vloge naj vlagatelj na ovojnico označi »Vloga na JR ASI 2021 – Dopolnitev 
vloge«. 
 
Sklad bo odpiral le vloge, ki bodo pravočasne in predložene v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici.  
 
Pazite, da ne oddate vloge pred odprtjem razpisa, to je pred 19. 4. 2021 pred 8. uro, saj bo vloga v 
tem primeru zavržena. Enako velja, če bo oddana po zaprtju, to je po 23. 4. 2021 po 16. uri. Več si 
lahko preberete v samem razpisu. 
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2. UMIK VLOGE 

Vlagatelj lahko odda samo eno vlogo, ne glede na način oddaje vloge. V kolikor bi želeli vlogo, poslano 
po pošti, iz kakršnegakoli razloga umakniti, jo lahko umaknete tako, da po pošti ali po elektronski poti 
na elektronski naslov asi@sklad-kadri.si pošljete s strani zakonitega zastopnika lastnoročno podpisan 
umik. 
 
V kolikor vlagatelj oddano vlogo na predpisan način umakne znotraj roka za oddajo vloge, lahko do 
konca roka za oddajo vloge vloži novo vlogo na enega od predpisanih načinov. 
 
Če vlagatelj odda več vlog, ne glede na način oddaje vloge, bodo vse naslednje, razen prve oddane 
zavržene, razen v primeru, če prvo na predpisan način umakne. V tem primeru bo sklad upošteval prvo 
naslednjo vlogo po vrstnem redu vložitve.  
 
 
 
 


