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Na podlagi 16. in 39. elena Zakona 0 d~zavni upravi (Uradni list RS, st. 113/05-UPB4, 89/07-
odloeba US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 17/13-odloeba US,
21/13-ZVRS-G, 47/13,12/14 in 65/12-ZVRS-H), prvega odstavka 186. elena v povezavi s sesto
alinejo drugega odstavka 183. elena in drugega odstavka 184. elena Zakona za uravnotezenje
javnih financ (Uradni list RS, st. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12,25/13-
odloeba US, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13-Z0PRZUJF, 56/13-ZStip-1, 63/13-Z0sn-l, 63/13-
ZJAKRS-A, 63/13-ZI UPTDSV, 99/13-ZUPSJ-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415,
101/13-Z0avNepr, 107/13-odloeba US, 32/14-ZW-D in 55/14), 4. elena Uredbe 0 izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sioveniji v programskem
obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, st. 17/09,40/09,3/10,31/10,79/10 in 4/13) in
Operativnega programa razvoja eloveskih virov za obdobje 2007-2013, st. CCI
2007SI051 P0001, z dne 21. 11. 2007, Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport v vlogi
posredniskega telesa izdaja

5 0 G LAS J E za zaposlitve
v okviru programov »Popestrimo 5010« 2014/2015

1.
Operativni program za razvoj eloveskih virov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: OPRCV)
je skupni program ski dokument Siovenije in EU, ki je sprejet na predlog drzave elanice, po
uskladitvi z Evropsko komisijo, ko slednja sprejme odloeitev 0 potrditvi ter ga obe partnerici tudi
skupaj izvajata in financirata. OPRCV predstavlja pravno-formalno podlago za erpanje sredstev
Evropskega socialnega skiada in ga je Evropska komisija potrdila z odloebo (st. CCI
2007SI051 P0001, z dne 21. 11.2007). OPRCV namree preko skladnega niza razvojnih prioritet
doloea razvojno strategijo in cilje razvoja, ki jih zeli drzava elanica EU na posameznem podroeju
doseei s finaneno pomoejo evropskih skladov. Operativni programi drzav elanic EU imajo
osnovo v Strateskih smernicah Skupnosti ° gospodarski, socialni in teritorialni koheziji 2007-
2013, ki jih je Svet EU sprejel na podlagi predloga Evropske komisije (UL L st. 291, z dne
21. 10. 2006, str. 11, v nadaljevanju: strateske smernice Skupnosti). Strateske smernice
Skupnosti je treba upostevati skupaj z uredbami, ki sta jih sprejela Svet EU in Evropski
parlament, in ki doloeajo namen, podroeje pomoei posameznega sklada in za vsak cilj v okviru
strukturnih skladov uveljavljajo prednostne naloge Skupnosti z namenom spodbujanja
usklajenega, uravnotezenega in trajnostnega razvoja.

Skupni cilj OPRCV je doseganje veeje zaposlenosti, socialne vkljueenosti, visjega zivljenjskega
standarda Ijudi in zmanjsanje regionalnih razlik, kar je moe doseei s poveeanim vlaganjem v
Ijudi, katerih eloveski kapital zagotavlja veejo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske
rasti. Glavni namen Evropskega socialnega sklada tudi po uveljavitvi Zakona za uravnotezenje
javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF) ostaja spodbujanje zaposlovanja. Trenutno se veliko
delavcev sooea z novimi izzivi - zahtevami po novih znanjih in spretnostih, poveeano uporabo
informacijske tehnologije v delovnih procesih, globalizacijo, s tezavami mladih pri iskanju prve
zaposlitve, staranjem prebivalstva ipd. Evropski socialni sklad predstavlja glavni element
Strategije EU za rast in delovna mesta, ki je usmerjena k izboljsevanju kakovosti zivljenja
drzavljanov EU, tako da jim nudi boljse znanje skozi izobrazevanja in usposabljanja ter
posledieno tudi boljse moznosti za zaposlitev.

2.
Instrument neposredno potrditev operacije je potrdila Sluzbe vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko, ki na podlagi Uredbe 0 izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske



kohezijske politike v Republiki Sioveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, st.
17/09, 40109, 3/10, 31/10, 79/10 in 4113) nastopa v vlogi organa upravljanja, z Odlocbo st. OP
RCV/3/1/30-0-MIZS 0 dodelitvi sredstev za program »Spodbujanje izvajanja programov
Popestrimo solo v letih 2014,2015« z dne 28.8.2014, stevilka 3032-7/2014/51.

Visina sredstev, ki je na razpolago za neposredno potrditev operacije, je 1.400.000,00 EUR.
Operacijo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v visini 85% ter Ministrstvo
za izobrazevanje, znanost in sport v visini 15%. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja cloveskih virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj cloveskih
virov in vsezivljenjskega ucenja« ter prednostne usmeritve 3.1. »Izboljsanje kakovosti in
ucinkovitosti sistemov izobrazevanja in usposabljanja«.

3.
Program »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo solo v letih 2014 in 2015« kot
neposredno potrditev operacije izvaja Javni sklad RS za razvoj kadrov in stipendije, na podlagi
sklepa ministra za izobrazevanje, znanost in sport, st. 54450-135/2014/14, z dne 29.7.2014.

4.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in stipendije je objavil Javni razpis za dodelitev sredstev za
izvajanje programov Popestrimo solo 2014/2015 (pOS 2014/2015) (Uradni list RS, st. 76/14 z
dne 24. 10. 2014). Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za izvajanje tistih vrst
aktivnosti, ki prispevajo k visjemu standardu vzgojno-izobrazevalnega dela v osnovni soli, niso
del rednega izobrazevalnega programa ter se ne financirajo iz javnih sredstev. Do sredstev za
izvajanje programov Popestrimo solo so upraviceni zavodi, ki izvajajo javnoveljavni program
osnovne sole oziroma javnoveljavni prilagojeni program osnovne sole in so za ta program
vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobrazevanja, ter bodo izbrani
na navedenem javnem razpisu.

5.
Za izvajanje aktivnosti programov »Popestrimo 5010«se predvidevajo nove zaposlitve, in sicer
zaposlitve za polni delovni cas, za delovni cas, krajsi od polnega, ali za polni delovni cas za
zaposlenega, ki ze ima sklenjeno pogodbo 0 zaposlitvi s krajsim delovnim casom od polnega.
Kot nova zaposlitev ne steje dopolnilno delo po 147. clenu Zakona 0 delovnih razmerjih (Uradni
list RS, st. 21/13 in 78/13).

6.
Ker so za izvajanje programa »Popestrimo 5010« zagotovljena tudi sredstva za place novo
zaposlenih, in sicer v okviru stroskov izvedbe programov Popestrimo solo (standardni strosek
na enoto), se v skladu s prvim odstavkom 186. elena v povezavi s sesto alinejo drugega
odstavka 183. elena ZUJF izdaja soglasje za zaposlitve pri izvajalcih, izbranih na javnem
razpisu iz 4. toeke tega sklepa, in sicer za cas izvajanja programa.
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