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USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH



Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije izvaja program Usposabljanje in 
izobraževanje zaposlenih že od leta 2011. Objavljena so bila 4 javna povabila.

5. Javno povabilo je objavljeno na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in 
štipendije: www.sklad-kadri.si

ROK za oddajo ponudb: od 5. 5. 2014 do porabe razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 31. 10. 2014.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV: 1.246.641,52 EUR

Na javno povabilo lahko oddajo ponudbo subjekti zasebnega prava, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih 
družbah oziroma opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki ali so zadruge, ustanovljene skladno z Zakonom o 
zadrugah (ostali pogoji so opisani v javnem povabilu).

PONUDNIKI

zaposleni pri ponudniku, ki so:
starejši od 50 let
ženske z največ dokončano osnovno šolo
invalidi

CILJNA SKUPINA

od 60% do 80% za splošna usposabljanja 
in javno veljavne programe (delež 
sofinanciranja je odvisen od velikosti podjetja)
od 25% do 55% za posebna usposabljanja 

(delež sofinanciranja je odvisen od 
velikosti podjetja)

VIŠINA SOFINANCIRANJA

splošna usposabljanja (npr: tuji jeziki, računalništvo, 
komunikacija, CNC operater, usposabljanje varilcev …)
posebna usposabljanja (npr: konference, simpoziji, specifična 
strokovna usposabljanja, prilagojena posameznemu podjetju)
Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU – MI, 
UŽU – MDM) in Računalniška pismenost za odrasle (RPO)*
* Za javno veljavne programe ne velja omejitev po ciljnih skupinah; ponudnik lahko prijavi 
  vse svoje zaposlene.

PREDMET SOFINANCIRANJA

Javno povabilo delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada. Javno povabilo se izvaja 

v okviru Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete; 

»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 
1.2 prednostne usmeritve: »Usposabljanje 

in izobraževanje za konkurenčnost in 
zaposljivost«, v okviru potrjene operacije 

»Usposabljanje in izobraževanje 
zaposlenih 2011«.

največ 700 EUR po osebi za splošna in posebna 
usposabljanja (1.500 EUR za javno veljavne programe)
glede na velikost podjetja:

OMEJITVE SOFINANCIRANJA

VElIKOST DElODAJAlcA NAJVIŠJI ZNESEK SOfINANcIRANJA V EUR

Veliko podjetje

Srednje podjetje

Malo podjetje

Mikro podjetje

30.000,00 

20.000,00 

10.000,00 

4.000,00 
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