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Na kratko o skladu

• predhodnica sklada je bila Ad futura [2001]

mednarodna mobilnost domačih in tujih dijakov, študentov in raziskovalcev v 

tujino in v RS (do 2006: 31 razpisov)

• ustanovitev Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije [2006] 

za povezovanje vsebin na področju razvoja kadrov med posameznimi 

ministrstvi in drugimi institucijami



SKLAD

DIJAKI in 

ŠTUDENTJE

ZAPOSLENI in 

POSAMEZNIKI

DELODAJALCI

RAZVOJNE 

AGENCIJE

ZNANSTVENE 

INSTITUCIJE

PRORAČUN (MŠŠ, MDDSZ, MVZT, MZZ)

- Ad futura - za drţavljane RS in tuje drţavljane

- Zoisove štipendije

- nagrade za trajnostni razvoj

- štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

PRORAČUN (ESS):

- kadrovske štipendije (posredno sofinanciranje)

- usposabljanje za večjo zaposljivost

- praktično usposabljanje z delom za 

vajence/dijake/študente

- zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja

- kompetenčni centri za razvoj kadrov

-vseţivljenjska karierna orientacija

- standard kakovosti vlaganj v človeške vire

- informatizacija sklada in IKP

KONCESIJE:

- Ad futura - mednarodna mobilnost slovenskih in tujih 

drţavljanov

- kadrovske štipendije (neposredno sofinanciranje)

SREDSTVA BANKE: krediti

Vir financiranja in ključne ciljne skupine



Praktično usposabljanje z delom za vajence, 

dijake in višješolske študente [PUD]
3. razvojna prioriteta »Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja«

Cilj Cilj razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom 

na ustrezno opremljenih učnih mestih za vajence/dijake/študente višjih 

strokovnih šol, za katere delodajalci uveljavljajo spodbude in morajo biti 

vpisani v zaključni letnik.

Predmet JR sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma 

višješolskega študenta

Sredstva v okviru dveh javnih razpisov je bilo razpisanih skupaj 5.444.107 EUR, 

spodbude na posameznika od 350 € - 1000 €

Objava (rok) Novi rok v 2010 ali začetek 2011

Izvajalcev Okoli 1000 dosedaj

Nadaljnji rok Predvidena objava novega razpisa

Kontakt Nataša Kunčič, natasa.kuncic@sklad-kadri.si, 01/ 43 45 887

mailto:natasa.kuncic@sklad-kadri.si
mailto:natasa.kuncic@sklad-kadri.si
mailto:natasa.kuncic@sklad-kadri.si


Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja
3. razvojna prioriteta »Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja«

Cilj Cilj javnega povabila je s sofinanciranjem šolnin spodbuditi osebe k 

dokončanju programov formalnega  izobraţevanja do 5. stopnje 

izobrazbe in s tem dvigniti njihovo izobrazbeno raven.

Predmet JR Povračilo stroškov izobraţevanja za udeleţence v starosti od 25 do 64 let za 

sofinanciranje izobraţevanja odraslih v obdobju šolskih let 2007/2008, 

2008/2009 in 2009/2010, in sicer za: 

zaključen en ali več letnikov po programih srednješolskega izobraţevanja

sofinanciranje v celoti opravljenega delovodskega, poslovodskega ali 

mojstrskega izpita.

Sredstva razpisanih sredstev je 3.172.950 EUR

Objava (rok) javno povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma do 31.8.2010.

Izvajalci Posamezniki, 598 (maj)

Nadaljni rok Predvidoma oktober 2010

Kontakt Bojan Ivajnšič, bojan.ivajnsic@sklad-kadri.si, 01/ 43 41 092

mailto:bojan.ivajnsic@sklad-kadri.si
mailto:bojan.ivajnsic@sklad-kadri.si
mailto:bojan.ivajnsic@sklad-kadri.si


Vseţivljenjska karierna orientacija za podjetja in zaposlene
1. razvojna prioriteta »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«

Cilj Cilj projekta je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim zlasti v mikro, 

majhnih in srednjih podjetjih ter večjo dostopnost in kvaliteto razvoja 

njihovih karier. Podpirati kadrovsko funkcijo.

Predmet JR 1. javni razpis za izbor izvajalcev, ki bodo izvajali karierno orientacijo za 

zaposlene pri zainteresiranih delodajalcih

2. javni poziv za izbor delodajalcev, ki bodo omogočili izvedbo karierne 

orientacije svojim zaposlenim

Sredstva 6.400.000 EUR

Objava (rok) 2011

Kontakt Sabina Rajšelj, sabina.rajselj@sklad-kadri.si, 01/ 43 45 886

mailto:sabina.rajselj@sklad-kadri.si
mailto:sabina.rajselj@sklad-kadri.si
mailto:sabina.rajselj@sklad-kadri.si


Program »Usposabljanje za večjo zaposljivost 2010«
1. razvojna prioriteta »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«

Namen JR dvig ravni izobrazbe in usposobljenosti zaposlenih

povečanje zaposljivosti in ohranjanje zaposlitve

dvig konkurenčnosti podjetij

Vključitev 30.500 zaposlenih v programe usposabljanja.

Predmet JR Sofinanciranje po shemi drţavnih pomoči za programe usposabljanja.

sofinancirala se bodo zunanja usposabljanja 

- splošna usposabljanja – do  60% brez DDV in 

- posebna usposabljanja– do 25% brez DDV

Sredstva razpisanih sredstev bo 12.250.000 EUR  za obdobje 2010-2013,  program 

se bo izvajal  na podlagi letnih javnih razpisov za šolsko leto 2010/2011,

2011/2012 in 2012/2013

Objava (rok) Predvidoma september 2010

Izvajalci Samostojni podjetniki, podjetja, zasebni zavodi in društva 

Kontakt Terezija Krajcer, terezija.krajcer@sklad-kadri.si, 01/ 43 45 891

Karmen Bailat, karmen.bailat@sklad-kadri.si,  01/ 43 41 095

mailto:terezija.krajcer@sklad-kadri.si
mailto:terezija.krajcer@sklad-kadri.si
mailto:terezija.krajcer@sklad-kadri.si
mailto:karmen.bailat@sklad-kadri.si
mailto:karmen.bailat@sklad-kadri.si
mailto:karmen.bailat@sklad-kadri.si


• Preko 1000 delodajalcev, 4500 štipendij na voljo

• sofinanciranje v višini 50% dodeljene štipendije, vendar največ 30% 
minimalne plače

• neposredne kadrovske štipendije preko Sklada in

• posredne kadrovske štipendije preko nosilcev pooblastil (12 regij)

Kadrovske štipendije



Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2010-2013

Cilj zdruţevanje panoţnega interesa na področju razvoja kadrov

doseganje večje konkurenčnosti podjetij

definiranje kompetenčnih profilov za poklice in delovna mesta v 

panogi

razvoj in usklajeno izvajanje panoţnega modela kompetenc

izvedba usposabljanj na podlagi modela kompetenc

Predmet JR skupno 1500 vključitev v usposabljanja (notranja in zunanja)

Sredstva razpisanih bo 2.750.000 EUR  za obdobje 2010 - 2013

Znesek za posamezni projekt: 100.000 - 500.000  EUR

Objava (rok) 6. avgust  2010 (30. september 2010)

Status Objavljen

Izvajalci izbor največ 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. 

partnerstev

Kontakt Aleš Vidmar, ales.vidmar@sklad-kadri.si, 01 43 45 887

mailto:ales.vidmar@sklad-kadri.si
mailto:ales.vidmar@sklad-kadri.si
mailto:ales.vidmar@sklad-kadri.si


Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2010-2013

Izvajalska struktura

Vir financiranja:         Evropski socialni sklad

Posredniško telo: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve

Organ upravljanja: Sluţba vlade za lokalno samoupravo in   

regionalni razvoj

Izvajalec razpisa: Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije



KoC - Predstavitev predstavitve

I. Vsebinsko ozadje in cilji

II. Pogoji za sodelovanje

III. Pregled upravičenih aktivnosti

IV. Upravičeni stroški

V. Postopek izbora in merila

VI. Rok oddaje in obrazci 

- Prijavni

- Finančni

Bolj praktični vidiki bodo predstavljeni v naslednjem 

terminu 31.8.2010 (tudi GZS)



Predstavitev nosilcev ali interesentov za KoC

• Spletna stran sklada 

– na prostovoljni osnovi

• Še danes pred odmorom/v sklepnem delu srečanja

– “odprti mikrofon” - posamezniki bodo lahko napovedali tematiko, ki 

bi jo radi pokrivali

• Objava seznama udeleţencev?



Zakaj kompetenčni centri za razvoj kadrov

• Instrument se izvaja v okviru prve razvojne prioritete 

»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in prednostne 

usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraţevanje za 

konkurenčnost in zaposljivost« Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013.

• Ciljna skupina so v skladu z OP RČV podjetja in njihovi 

zaposleni

• Izhodišča za izvedbo projekta: potrebe podjetij, 

intenzivnejše panoţno povezovanje na področju razvoja 

kadrov, prenosa znanja in dobrih praks – sinergijski učinki



Zakaj kompetenčni centri v taki obliki? 

• Strokovne podlage za izvedbo JR za vzpostavitev kompetenčnih 

centrov za razvoj kadrov – januar 2009:

- Konzorcijska oblika povezovanja – panoţni pristop,

- Povezovanje podjetij z ostalimi institucijami (nosilci znanja, 

metodologij…) - povezovanje različnih področij

- Omogočanje razvoja kritične mase specializiranega znanja,

- Partnerstvo: laţji in učinkovitejši pretok informacij in znanja med 

akterji – generiranje novih pristopov in znanja,

- Razvoj kadrov in pristopov k razvoju kadrov v podjetjih. 



MDDSZ =

POSREDNIŠKO TELO

PARTNERSTVO – prijavitelj 

= upravičenec

JAVNI SKLAD =AGENT

INSTRUMENT:

“JR za vzpostavitev 

kompetenčnih 

Centrov za razvoj kadrov 

2010 – 2013”

Na razpisu izbrano 

partnerstvo =

OPERACIJA



Model kompetenc, panoţni profil

• model kompetenc je študija, ki jo partnerstva izvedejo v 

roku treh mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju in 

vsebuje vsaj:
– izdelane panoţne kompetenčne profile (nabor kompetenc, lastnosti in 

drugih specifičnih znanj) za ključne poklice oz. delovna mesta v podjetjih 

partnerstva:

– na podlagi analize trenutnega stanja kompetenc pri zaposlenih v podjetjih 

opredeljene cilje in področja kadrovskega razvoja podjetij ter

– izdelan natančen načrt razvoja kadrov/usposabljanj za zaposlene v 

podjetjih partnerstva, ki ustrezajo določenim panoţnim kompetenčnim

profilom (oz. poklicem, delovnim mestom), 



Model kompetenc, panoţni profil

• v dokumentu mora biti opredeljena tudi metodologija oz. sistem 

merjenja napredka pri razvoju definiranih kompetenčnih profilov, kot 

tudi kazalniki napredka na področju usposobljenosti podjetja in 

posameznika v okviru projekta.



Ovrednotenje panoge

• Ovrednotenje perspektivnosti panoge.

• Dodatno točkovanje partnerstev znotraj panog, katerih 

ključna dejavnost predstavlja eno od oţjih prioritetnih 

razvojnih tem.

• prioritetne razvojne teme so rezultat širšega konsenza, 

strokovnega in analitičnega pristopa.



Oţje razvojne prioritetne teme

• SeRS1  ŢIVLJENJE IN ZDRAVJE

• Tema št. 1: BIOTEHNOLOGIJA in GENOMIKA

• Tema št. 2:VARNA (PRE)HRANA 

• SeRS INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

• Tema št. 3: STORITVENA ZNANOST TER INFRASTRUKTURE ZA 

POVEZOVANJE, E-POSLOVANJE IN E-VSEBINE 

• SeRS NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE, NOVI MATERIALI

• Tema št. 4: FUNKCIONALNI MATERIALI 

• SeRS OPTIKA IN ELEKTRONIKA

• Tema št. 5: DIODNO ČRPANI SVETLOBNI IZVORI



Oţje razvojne prioritetne teme 2

• SeRS OKOLJSKE TEHNOLOGIJE IN TRAJNOSTNO GRADBENIŠTVO

• Tema št. 6: TRAJNOSTNE STAVBE

• Tema št. 7:TEHNOLOGIJE ZAGOTAVLJANJA IN RACIONALNE RABE 

VODE

• Tema št. 8: RECIKLIRANJE INDUSTRIJSKIH IN KOMUNALNIH ODPADKOV 

• SeRS ENERGETIKA IN ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE

• Tema št. 9: SONČNA ENERGIJA

• Tema št. 10:BIOMASA IN BIORAFINERIJE

• Tema št. 11: VODIKOVE TEHNOLOGIJE 

• Tema št. 12: INTELIGENTNO ELEKTROENERGETSKO OMREŢJE 

• SeRS ZA TRANSPORT IN INTELIGENTNE TRANSPORTNE SISTEME

• Tema št. 13: LOGISTIKA, AVTOMATIZACIJA IN SISTEMI VODENJA

• SeRS ZA PROCESNO TEHNOLOGIJO IN NOVE PROIZVODNE 

TEHNOLOGIJE

• Tema št. 14: TEHNOLOŠKI RAZVOJ INTEGRIRANIH NAPREDNIH 

PRODUKTOV



Namen razpisa

Namen aktivnosti je ustvariti pogoje za vzpostavitev 

kompetenčnih centrov za razvoj kadrov:

– po principu partnerskega povezovanja, 

– za izkoriščanje sinergijskih učinkov med podjetji oz. sodelovalna 

tekmovalnost (t.i. coopetition)

– za zdruţevanje znanja in izkušenj gospodarskih subjektov, 

– in posredovanja le-tega nazaj v posamezno panogo - dvigu ravni 

kompetenc zaposlenih

– Izvesti 1500 vključitev v usposabljanja



• doseganje večje konkurenčnosti posameznih podjetij in panoţnih 

gospodarskih dejavnosti preko izmenjave znanj in veščin med partnerji in 

višjo usposobljenostjo zaposlenih,

• zdruţevanje panoţnega interesa na področju kompetenčnega razvoja kadrov,

• zagotavljanje enotnih pristopov k razvoju kadrov, razvoj in kroţenje znanja in 

kompetenc, prenos dobrih praks,

• definiranje kompetenčnih profilov za poklice in delovna mesta v panogi,

• razvoj in usklajeno izvajanje panoţnega kompetenčnega modela,  

• pridobivanje specifičnih znanj, veščin in kompetenc zaposlenih v posamezni 

panoţni gospodarski dejavnosti in zmanjševanja primanjkljajev kompetenc 

zaposlenih v posameznih panoţnih gospodarskih dejavnostih, 

• spodbujanje izvedbe usposabljanj, predvsem notranjih v panogi, za 

panoţno specifična znanja ter posledično zmanjševanje strukturnega 

neskladja potrebnih kompetenc in znanj za definirane deficitarne 

kompetenčne profile panoge.

Cilji



Zaţelen output / pilotna izvedba

- definiranje kompetenčnih profilov za poklice in delovna mesta v panogi

za 10 različnih panog;

- razvoj in usklajeno izvajanje panoţnega kompetenčnega modela v 10

panogah;

- Ohranjanje delovanja kompetenčnega centra zaradi pozitivnih učinkov

še vsaj 1 leto po zaključku sofinanciranja.

- Usposobljeni zaposleni v podjetjih partnerstva glede na potrebe

podjetja / panoge in v skladu z definiranimi kompetenčnimi profili,

- Večje vlaganje v razvoj kadrov v podjetjih.



Kazalniki

• Število vzpostavljenih kompetenčnih centrov,

• Število delujočih kompetenčnih centrov 1 leto po zaključku

projekta,

• Število podprtih podjetij (na partnerstvo in skupaj),

• Število zaposlenih, ki so vključeni v vseţivljenjsko učenje,

• Število vključenih ţensk,

• Povprečno število ur usposabljanja/zaposlenega v podprtih 

podjetjih po zaključku projekta.



Podatki na ravni posameznega projekta

• Podatki o udeleţencih glede na:

– spol,

- status na trgu delovne sile,

- starost,

- ranljive skupine,

- izobrazbo.



Sredstva

Znesek razpisanih sredstev: 2.750.000 €

– Namenska sredstva EU (85%) 2.337.500 €

– Namenska sredstva slovenska udeleţba (15%) 412.500 €

Višina zaprošenih sredstev projekta mora biti med 100.000 in 500.000 

EUR.

Vsaj 50% sredstev namenjenih za stroške usposabljanja



Upravičena obdobja

• Upravičenost nastanka stroškov za upravičence: od 

izdanega sklepa (predvidoma december 2010) do 

31.12.2012 (zaključek vsebinskih aktivnosti),

• upravičeno obdobje izdatkov za upravičence (izplačila za 

izvajalce) najkasneje do 28.2.2013.

• Upravičenost izplačil iz proračuna za nastale izdatke: do 

30.6.2013.

Vsi postopki in potrebni roki bodo podrobneje opredeljeni v 

navodilih za izvajanje operacij.



Preden začnemo / Priprava projekta

• Razumevanje ciljev/absorpcija dokumentacije in podatkov

• Aktivacija partnerstva – iskanje in usklajevanje interesov 

v podjetjih iz panoge, aktivacija mreţ in novih partnerstev

• Določitev protagonista – nosilca kompetenčnega centra

• Določitev panoţnih profilov – na podlagi interesa podjetij

• Priprava projekta in dokumentacije

• Oddaja vloge z vsemi zahtevanimi prilogami

• Po odobritvi v roku 1 meseca podpisan partnerski 

sporazum in v roku 3 mesecev izdelan kompetenčni model

• Izvedba usposabljanj in drugih aktivnosti KoC-a

• POUDAREK: RAZVOJ KADROV IN INTERESU PODJETIJ



Preden začnemo / Priprava projekta

• Prebrati razpisno dokumentacijo, včasih zaradi podrobnosti 

dobre ideje padejo – “ne odpiraj …”

• Projekte in prijave po ZKP

- Kaj hočete?

- Kaj lahko doseţete?

- Stimulacija in ne nadomestilo trţnih dejavnosti

- Obvladovati projektne cilje/aktivnosti IN administracijo

- Predvsem pa …

kakovostno delo, mirni ţivci in potrpljenje



II. POGOJI ZA PRIJAVO

• vsaj 5 mikro, malih ali srednjih podjetij – v skladu z ZGD (65/2009) - 55. 

člen (zavezanci za konsolidirano poročilo  velike druţbe)

• sodelujejo lahko tudi velika podjetja in druge organizacije

• vlogo na javni razpis vloţi nosilni partner, ki

– mora biti podjetje ali organizacija zasebnega prava 

– kot nosilni partner predloţi samo eno vlogo za sofinanciranje. 

• posamezno podjetje lahko sodeluje samo v enem partnerstvu

• partnerji, ki niso podjetja (npr. zbornice) 

– lahko sodelujejo v več partnerstvih

– ne morejo pa uveljavljati stroškov za usposabljanje

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200965&stevilka=3036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200965&stevilka=3036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200965&stevilka=3036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200965&stevilka=3036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200965&stevilka=3036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200965&stevilka=3036


Pogoj: izbor panoge

• Panoţni pristop: partnerstvo mora sodelovati v okviru 

panoge, ki jo določi v prijavi  in sicer na drugi ravni 

Standardne klasifikacije dejavnosti 2009 (SKD, na primer: 

C.30). 

– Podjetja, ki se poveţejo v partnerstvo, morajo imeti skupno 

področje dela ali področje skupnega interesa v okviru panoge.

– To v prijavi prikaţejo in obrazloţijo:

• registrirano za opravljanje te dejavnosti

• delno deluje tudi v tej dejavnosti

• delovanje podjetja je povezano z dejavnostjo - npr. kot dobavitelj, 

posrednik

• drugo

http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=4978


Pogoj: izbor panoge

• Dilema:

– Skupina (lastniška) ali panoga?

– Ključna panoga ali ena od registriranih dejavnosti?

– Panoţni profil, poklici (izobrazba in delo) skupni podjetjem



Splošni pogoji – posamezen partner/nosilec

• je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje 

dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki kontinuirano opravlja 

svojo dejavnost najmanj 2 koledarski leti; 

• opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji;

• ima ustrezno poslovno in finančno sposobnost, 

vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja 

projekta, ter razpolaga z ustreznimi tehničnimi 

zmogljivostmi za izvedbo projekta;
– za vlagatelja pomeni to – zmoţnost vodenja projektne pisarne oz. 

projekta



Splošni pogoji – posamezen partner/nosilec

• ni presegel dovoljenega zneska za dodelitev pomoči po 

pravilu »de minimis«:

Posamezen prejemnik pomoči lahko v obdobju treh let 

pridobi največ 200.000 EUR oz. 100.000 EUR v 

cestnoprometnem sektorju. Sredstva pomoči ne smejo biti 

neposredno povezana z izvoznimi dejavnostmi 

prejemnikov.



• ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne 

poravnave ali likvidaciji;

• ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z 

nacionalno zakonodajo;

• ni kršil določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih 

sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev;

• partner ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi 

kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem 

zakoniku Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08);

• za projekt, za katerega podaja vlogo, ni prejel pomoči iz drugih 

javnih virov (dvojno financiranje).

Splošni pogoji – posamezen partner



Izvzete dejavnosti 1

• ne opravlja dejavnosti, objavljene v 1. členu Uredbe 

Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o 

uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« 

(OJ L 379/2005), 

– sektor ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje 

kmetijskih proizvodov iz seznama, navedenega v prilogi I k Pogodbi 

o ustanovitvi Evropske skupnosti in 

– podjetja v teţavah ter 

– podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ki bi sredstva 

pomoči namenila za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:sl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:sl:PDF


Izvzete dejavnosti 2

• ne opravlja dejavnosti v sektorju S.13 - drţava (v skladu 

s standardno klasifikacijo dejavnosti institucionalnih 

sektorjev (SKIS));

http://www.stat.si/doc/vsebina/03/skis/SKIS_z_metodologijo.pdf
http://www.stat.si/doc/vsebina/03/skis/SKIS_z_metodologijo.pdf


III. PREGLED UPRAVIČENIH AKTIVNOSTI

1. vodenje projekta (projektna pisarna), ki zagotavlja

• izvedbo projekta,

• aktivno sodelovanje podjetij v partnerstvu na področju razvoja kadrov,

• promocijo kompetenčnega centra, panoge, zaposlitvenih priloţnosti ali 

potreb po usposobljeni delovni sili in 

• opremljanje Kompetenčnega centra za razvoj kadrov  stroji, oprema, 

pohištvo, neopredmetene investicije,

• izdelavo panoţnega modela kompetenc (na ravni panoge, konzorcija, 

podjetij, profila, delovnega mesta,  …), ki je podlaga za/vsebuje

• načrt razvoja kompetenc oz. usposabljanj, ki je podlaga za

2. usposabljanja s posebnim poudarkom na notranjih usposabljanjih 

med podjetji (namenjenih 50% sredstev projekta).



JAVNI RAZPIS

OBDOBJE 

PRIJAVE

KLJUČNI SISTEMSKI POGOJI:

-5 MMS podjetij vključenih v KOC

Podjetja lahko kandidirajo samo v enem KOC

Ostali partnerji lahko kandidirajo v več KOC (gre 

za moţnost dodane vrednosti strokovnih ustanov –

zbornice, univerze, zdruţenja, inštituti…)

Prijavitelj je lahko kdorkoli a samo enkrat

Partnerski sporazum mora 

biti sklenjen v obdobju 30 dni 

po sklenitvi pogodbe

OBDOBJE 

IZBORA
Izbranih največ do 10 KOC 

(100.000-500.000 €/projekt)

OBDOBJE 

IZVAJANJA
UPR STR:Od novembra 2010 do decembra 2012

UPR J. IZD.:januar 2011 do junija 2013

Model kompetenc mora biti

posredovan v roku  3 mesecev

od podpisa pogodbe



SISTEM IZVAJANJA

Aktivnost 1:

Izvajanje projekta

KOC

Aktivnost 2:

usposabljanje

Izvedba 1:

Izdelava kompetenčnega 

modela

Je osnova za določitev kompetenčnih profilov in  

za določitev načrta usposabljanja za zaposlene

v podjetjih partnerstva.

Izdelana študija – v roku 3 mes. po podpisu 

Partnerski sporazum– v roku 1 mes. po podpisu 

Namenjeno izključno 

zaposlenim v

panoţnih podjetjih

partnerstva 

NOTRANJAZUNANJA

-V okviru aktivnosti 1 lahko stroške 

uveljavljajo tudi partnerji, ki niso podjetja.

(gre za stroške strokovnega sodelovanja

glede na zgradbo KOC – in dogovor med

Partnerji)

Vzpostavitev projektne 

pisarne (do 2 polni zaposlitvi +

ostali stroški)-

vodilni partner za namen

UPRAVLJANJA PROJEKTA

Izvajajo se lahko kjerkoli, 

glede na komp. model in

potrjen načrt usposabljanja

v skladu s pogoji

Izvajajo se lahko zgolj v

podjetjih partnerstva  

predvsem s strani 

panoţnih podjetij 

v konzorciju.



UPRAVIČENEC

Zbere vsa dokazila + vnos v ISARR 

= priprava skupnega ZZI

Priprava zahtevka za izplačilo (ZZI)

Posredovanje 

ZZI na Sklad

Partner 4

(posreduje vsa dokazila)

Partner 3

(posreduje vsa dokazila)

Partner 2

(posreduje vsa dokazila)

Partner 1

(posreduje vsa dokazila)



Izvaja vsebinski 

in 

finančni pregled 

ter vzorčno 

kontrolo ZZI

Potrdi ZZI
Izplača sredstva

upravičencu

MDDSZ

Izvaja 100 % 

kontrolo ZZI
SKLAD

UPRAVIČENEC

pripravi in  posreduje ZZI

UPRAVIČENEC NAKAŢE 

SREDSTVA 

PARTNERJEM PO 

PREJEMU SREDSTEV

Finančni tok



Vodenje projekta – projektna pisarna

• Centralizirano pri nosilcu partnerstva oz. prijavitelju

– Podjetje oz. tudi druga organizacija zasebnega prava

• Zakaj?

– povezovalna funkcija - deluje kot stičišče, vodstveni organ KoC-a, ki 

zagotavlja kakovostno izvedbo z vsebinskega in tehničnega vidika 

krepitev kadrovske funkcije v podjetjih/panoţnih organizacijah

– pridobivanje izkušenj v projektnem vodenju in sodelovanje v 

prihodnjih projektih

– en sogovornik, nosilec pogodbe, jasna odgovornost



Naloge projektne pisarne

– Projektno vodenje (vsebinsko in administrativno),

– koordinacija aktivnosti in usposabljanj, 

– nadzira izvedbo in implementacijo modela kompetenc,

– poroča, zbira dokazila, vnaša v ISARR

– prevzame odgovornost

– kontaktira s skladom

– izvaja podporo partnerstvu



Kdo naj bo nosilec projekta?

• Pravna oseba zasebnega prava, ki naj ima:

– podporo partnerstva, 

– ugled v panogi in na strokovnem področju,

– vsebinsko, tehnično in administrativno kompetenco.

Stroški dela?

– lahko zaposli ustrezen kader za trajanje projekta, z ustreznimi 

referencami (do 3.200 €/zaposlenega*), moţna delna zaposlitev

– do 2 zaposlitve skupno + ostali stroški (oprema, neopredmetene 

investicije, posredni stroški)

– vodenja projekta se ne more izvajati kot zunanjo storitev

* velja za vse zaposlene na projektu, tudi v drugih podjetjih partnerstva



IV. UPRAVIČENI STROŠKI

– EU projekti nikoli ne pokrijejo 100% vseh stroškov

• (ne)upravičenost stroškov

• sofinanciranje deleţa vseh stroškov

– Gospodarnost in učinkovitost 

• maksimalni izkoristek sredstev

• maksimalni izkoristek, časa, dela  in priloţnosti projekta



• izvajati aktivnosti projekta strokovno, vestno in kakovostno, s 

skrbnostjo dobrega gospodarja;

• odgovorno izvajati aktivnosti v skladu s pogodbo o sofinanciranju, z 

vlogo in veljavnimi predpisi ter po pravilih stroke;

• dodeljena sredstva uporabiti strogo namensko, izključno za izvajanje 

upravičenih aktivnosti operacije; 

• izbirati zunanje izvajalce za izvedbo storitev in dobavo blaga po načelih 

gospodarnosti, transparentnosti, zagotavljanja konkurenčnosti in 

enakopravne obravnave ponudnikov

Upravičeni stroški - Glavna načela



Stroški in izdatki so upravičeni, če:

• so neposredno povezani z operacijo, so potrebni za njeno izvajanje 

in so v skladu s cilji operacije;

• so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo 

dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene in je upravičenec 

dostavil dokazilo o njihovem plačilu; 

• so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja; 

• so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti;

• temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in

• so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi 

predpisi.



Vsebinske – v razpisu Upravičeni stroški

Aktivnosti

Aktivnost 1

»Izvajanje projekta in 

delovanje kompetenčnega 

centra«

Aktivnost 2 

»Izvedba usposabljanj«, 

so upravičeni stroški: 

Delovanje projektne 

pisarne in ustrezne 

infrastrukture oz. 

sodelovanja partnerjev

Stroški dela, dnevnice, 

posredni stroški, investicije 

(neopredmetene, oprema), 

storitve

Razvoj modela 

kompetenc
storitve ali partner

Priprava in/ali izvedba 

usposabljanj 

Notranje (partner) in 

zunanje (storitev) 

usposabljanje, kotizacije, 

potni stroški, organizacija in 

izvedba usposabljanj, …

Promocija, informiranje 

in obveščanje 
storitve, posredni stroški

do 50 % vsaj 50 %



V okviru aktivnosti 1 - »Izvajanje projekta in delovanje 

kompetenčnega centra« so upravičeni stroški (1)

- plač in drugih povračil stroškov dela zaposlenih na operaciji, 

• dnevnic, namestitev in potnih stroškov,

• zunanjih storitev (izgradnja kompetenčnega modela, in drugo),

• aktivnosti informiranja in obveščanja, 

• nematerialnih investicij oz. neopredmetenih dolgoročnih sredstev

• nakupa strojev, opreme in pohištva (na podlagi dopolnilnega 

sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj)  do10% vseh 

upr. stroškov), ter 

• posredni stroški v pavšalnem znesku do višine 15% neposrednih 

upravičenih a) stroškov dela, b) dnevnic, namestitev in potnih stroškov 

c) informiranja in .obveščanja javnosti

do 50 % stroškov projekta



Stroški plač in drugih povračil stroškov dela 

zaposlenih na operaciji – [aktivnost 1]

• Vodilni partner lahko v okviru projekta za delo na projektu zaposli 

največ do dve osebi za polni delovni čas,  oziroma več oseb do 

skupnega obsega dveh zaposlitev za polni delovni čas za posamezni 

mesec – za namen izvajanja projekta.

• Vsi stroški do 3.200 €/osebo/mesec

• Finančna učinkovitost

• Izvajanje projektne pisarne se ne more izvajati kot zunanja storitev

• Del stroškov neupravičen (stimulacije, bonitete, nagrade, …)

• stroški dela zaposlenih na projektu, ki presegajo vrednosti iz 

točke 3.1.1 RD so neupravičeni



Stroški plač in drugih povračil stroškov dela 

zaposlenih na operaciji – [aktivnost 1]

• Ostali partnerji lahko v okviru aktivnosti 1 pridobijo povračilo stroškov 

dela za aktivnosti projekta. 

• Načelo gospodarnosti (npr. neuveljavljanje direktorskih plač za delo 

tajnice)

• V okviru omejitev do 50 % za aktivnost 1

• Upoštevanje omejitev: čas/stroški vs. korist (posredovanje časovni in 

drugih dokazil – vključenost v preverjanje ESS)

• stroški dela zaposlenih na projektu, ki presegajo vrednosti iz 

točke 3.1.1 RD so neupravičeni



Dnevnice, namestitve in potni stroški [aktivnost 1]

• Za projektno pisarno in izvajanje projekta

• namenskost, varčnost (npr. ***)

• potni stroški udeleţencev usposabljanj se bodo vodili pod aktivnost 

2, saj spadajo med stroške usposabljanj



Stroški zunanjih storitev [aktivnost 1]

• izgradnjo, razvoj in uporabo modela kompetenc, 

• zunanja svetovanja v neposredni povezavi z razvojem kadrov v partnerskih 

podjetij in storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci (npr. prevajalske storitve, 

administrativno tehnične storitve, izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, 

strokovnih mnenj in poročil). 

• Upravičeni so tudi stroški računalniških storitev neposredno povezanih z 

delovanjem kompetenčnega centra in lahko vključujejo razvoj storitev 

(aplikacij), vzdrţevanje razvite aplikativne programske opreme in delovanja 

sistema, nameščanje aplikativne programske opreme in pomoč uporabnikom in 

svetovanje. (spletna stran KoC spada pod obveščanje in informiranje!)

• Storitve morajo imeti konkretne rezultate v obliki raziskav, študij, strokovnih 

mnenj, evalvacij, analiz in metodologij. 

• Aktivnosti povezane z navedenimi stroški morajo biti izvedene v skladu s 

pravili javnega naročanja.



Pragovi po ZJN za javne ustanove

blago in storitve       gradnje

do 20.000 40.000 zgolj evidenca

do 40.000 80.000 naročila malih vrednosti

do 125.000 274.000 zbiranje ponudb z objavo

nad 125.000/193.000 274.000 objava v EU



Stroški informiranja in obveščanja [aktivnost 1]

• skladno z Navodili organa upravljanja o informiranju in obveščanju 

javnosti 

• Upravičeni so stroški promocije, informiranja in obveščanja strokovne in 

ostale javnosti o 

– delovanju kompetenčnih centrov,

– moţnostih zaposlovanja v panogi in

– promocijo vključevanja v izobraţevanje ali usposabljanje za 

ključne panoţne poklice oz. delovna mesta, kjer so primanjkljaji 

kompetenc. 



Stroški informiranja in obveščanja [aktivnost 1]

izvedbe dogodkov, delavnic in seminarjev, 

stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani, 

stroški oglasov in objave oddaj v medijih, 

stroški svetovanja na področju informiranja in obveščanja javnosti, 

stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv, 

stroški obdelave člankov v medijih in analize klipingov, 

stroški javnih objav, stroški nastopov na sejmih in razstavah ter 

drugi stroški informiranja in obveščanja javnosti.

Aktivnosti povezane z navedenimi stroški morajo biti izvedene v skladu s pravili 

javnega naročanja



Nematerialne investicije oziroma neopredmetena 

dolgoročna sredstva [aktivnost 1]

• le nujno potrebna za vzpostavljanje pogojev za 

kontinuirano izvajanje dela kompetenčnega centra, oz. za 

izgradnjo in razvoj panoţnega modela kompetenc za 

specifična znanja panoge in so v skladu z nameni razpisa 

in projekta. 

• nakup in vzdrţevanje neopredmetenih dolgoročnih 

sredstev, ki vključujejo programsko opremo, patente, 

licence, licenčne programske opreme, know-how ali 

nepatentirano tehnično znanje in podobne pravice ter 

vzdrţevanje licenčne in druge programske opreme.



Nakup strojev, opreme in pohištva [aktivnost 1] 

Skladno s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 in 7. odstavkom 3. člena Uredbe 1081/2006/ES 

sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj.

• Upravičeni so stroški nakupa strojev, pohištva in opreme, ki so 

povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta predvsem za namen 

izvajanja usposabljanj, v skupni vrednosti največ do 10% od vseh 

upravičenih stroškov projekta. 

• za razvoj infrastrukture kompetenčnega centra (predvsem) za 

izvajanje usposabljanj v okviru kompetenčnega centra (točkovanje 

pri merilih). 

• Sredstva za nakup investicij bodo zagotovljena postopoma tekom 

Zahtevka za izplačilo (ZZI) zahteva povrnitev največ 10% stroškov

dopolnilnega financiranja glede na vse upravičene stroške vključene v 

dotedanje ZZI. 



Posredni (operativni) stroški [aktivnost 1]

• Stroški morajo temeljiti na resničnih, dejansko plačanih stroških, ki se lahko 

po ustrezno utemeljeni, pošteni in nepristranski metodi pripišejo izvajanju 

projekta. 

• npr. telekomunikacijski stroški, stroški za potrošni material, drobni inventar in material, 

katerega ţivljenjska doba ne presega veljavnosti pogodbe o sofinanciranju (papir, 

baterije, kartuše, ipd.), čistilni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, 

stroški najema poslovnih prostorov, stroški za uporabo vozil, posredne stroške priprave 

in izvedbe usposabljanj (npr. tiskanje in kopiranje gradiv) in druge s tem povezane 

stroške, vendar samo v primeru jasne in nedvoumne povezanosti z izvedbo projekta. 

• Posredne stroške lahko uveljavljajo vsi partnerji, ki jih imajo.

• Posredni stroški so upravičeni v pavšalu do 15 % (izkazanih in potrjenih) 

neposrednih upravičenih stroškov operacije (stroški plač in drugih povračil 

stroškov dela zaposlenih na operaciji, dnevnic, namestitev in potnih 

stroškov  ter stroškov informiranja in obveščanja  v okviru  aktivnosti 1).



V okviru aktivnosti 2 - »Izvedba usposabljanj«, so upravičeni stroški: 

• izobraţevanja in usposabljanja 

– za notranje usposabljanje se povrne stroške dela delodajalcu, 

– za zunanje usposabljanje pa se povrnejo stroški zunanjih storitev

• kotizacij, 

• organizacije in izvedbe dogodkov, delavnic, seminarjev,  

• dnevnic, namestitev in potnih stroškov.

Upravičeni stroški [aktivnost 2]



Notranja usposabljanja [aktivnost 2]

• Med partnerji v partnerstvu za podjetja

• Če je partner šola se enako obračunava po pravilih

• V okviru aktivnosti Usposabljanja zaposlenih so upravičeni stroški 

– priprave in izvedbe notranjih usposabljanj oziroma 

– stroški udeleţbe na zunanjih usposabljanj 

– oboje le za zaposlene v podjetjih partnerstva. 

• Podlaga za upravičenost stroškov in poročanje je posredovan okvirni 

načrt usposabljanj (lahko kot del modela kompetenc ali kot priloga oz. 

ločen dokument) in 

• vsebinska skladnost usposabljanj s cilji razpisa, projekta, odobreno 

vlogo in izdelanim modelom  kompetenc. 

• Pri merilih – se upošteva notranja usposabljanja med podjetji



Notranja usposabljanja [aktivnost 2]

• izvajajo zaposleni pri kateremkoli partnerju partnerstva, vendar 

izključno za zaposlene v podjetjih partnerstva.

• stroški notranjega usposabljanja se priznajo kot upravičeni, če se ga 

udeleţijo najmanj štirje (4) zaposleni iz podjetij, vključenih v 

partnerstvo (zaţeleno iz več podjetij partnerstva). 

• na vsako uro izvedbe notranjega usposabljanja – predavanja, 

seminarske ure, delavnice ipd. se prizna ure za pripravo, in sicer do 3 

ure priprave za izvedbo 1 pedagoške ure (45 min) ob prvi izvedbi ter 

do 3 uri priprave za vse nadaljnje ponovitve notranjih usposabljanj 

(ne glede na trajanje usposabljanja). 

• posameznik ne more uveljavljati več ur dela kot je dejansko število 

opravljenih delovnih ur mesečno, oziroma dnevno v skladu z veljavno 

zakonodajo.  



• Urna postavka se izračuna na podlagi dejanske neto plače predavatelja 

po formuli: 

• Stroški priprave in izvedbe notranjega usposabljanja se sofinancirajo 

delodajalcu, zato se notranje usposabljanje v partnerstvu pripravlja in 

izvaja znotraj rednega delovnega časa (lahko tudi nadure). 

Notranja usposabljanja [aktivnost 2]

Neto plača v mesecu 
X= 

Številu ur v mesecu 
X število dejansko opravljenih ur  

 



Zunanja usposabljanja [aktivnost 2]

• Stroški formalnega izobraţevanja so neupravičeni!

• Za vsako usposabljanje - podlaga v modelu kompetenc in 

načrtu razvoja kadrov/usposabljanj ter vlogi!

• Za potrebe zaposlenih v panogi (panoţno specifična, lahko 

tudi iz drugih področij vendar za zaposlene v panogi in v 

poklicih)

• Pri izbiri izvajalca zunanjih usposabljanj mora partnerstvo 

upoštevati načelo gospodarnosti uporabe sredstev. 

• Uspešno opravljena!



Stroški dnevnic, namestitev in poti [aktivnost 2]

• Stroški sluţbenih poti se povrnejo zaposlenim v podjetjih 

partnerstva in so povezani z aktivnostmi usposabljanja 

predvidenimi v terminskem načrtu usposabljanja 

zaposlenih. Upravičeni so stroški udeleţbe usposabljanj 

doma in tujini za zaposlene v podjetjih partnerstva ter 

stroški poti v Sloveniji za izvajalce usposabljanj. Veljajo ista 

načela in pravila kot so določena za stroške sluţbenih poti 

(v točki 3.1.2.). 



Stroški kotizacije [aktivnost 2]

• Upravičeni so predvsem stroški kotizacije oz. prijavnine 

za udeleţbo na strokovnih seminarjih za zaposlene v 

podjetjih partnerstva (predvsem iz panoţnih profilov 

določenih v prijavi in opredeljenih v modelu kompetenc), ki 

se vsebinsko navezujejo na opravljanje gospodarske 

dejavnosti in v okviru katere deluje partnerstvo in razvijajo 

delovno-specifične kompetence v skladu z namenom 

usposabljanj določenim v točki 3.2 ter so uvrščeni v načrt 

usposabljanj.



Organizacija in izvedba usposabljanj, delavnic, seminarjev in 

ostalih izobraţevalnih dogodkov [aktivnost 2] 

• Upravičenec ima v primeru organizacije dogodkov pravico do povračila 

stroškov:

– gostujočih predavateljev (stroški poti se vračunajo v avtorsko pogodbo)

– najema prostora in opreme,

– tolmačenja in prevajanja na dogodkih.

• Stroški se nanašajo izključno na organizacijo in izvedbo dogodkov, delavnic in 

seminarjev, katerih tematika se nanaša na cilje projekta, odobreno vlogo ter 

načrt usposabljanj, ki je pripravljen na podlagi izdelanega modela kompetenc. 

• Praviloma naj se usposabljanja izvajajo v prostorih, ki jih ima partnerstvo ţe na 

razpolago oziroma v prostorih, ki so  bili opremljeni s sofinanciranjem s strani 

projektnih sredstev. 



Neupravičeni stroški

– davek na dodano vrednost;

– stroški udeleţbe na (zunanjem ali notranjem) usposabljanju za 

zaposlene partnerskih organizacij, ki niso podjetja;

– stroški formalnega izobraţevanja (šolnine, vpisnine, …);

– stroški nakupa rabljene opreme;

– stroški dela zaposlenih na projektu, ki presegajo vrednosti iz točke 

3.1.1;



V. POSTOPEK IZBORA IN PREDSTAVITEV MERIL

• Formalni pregled

• Vsebinski pregled in ocenjevanje

– … z vidika prednostne usmeritve OPRČV

– … z vidika meril javnega razpisa:
– Kakovost vsebine 1.1 – 1.5 mora prejeti več kot 0 točk na vsakem merilu

– Zbrati vsaj 55 točk

– Če isto število točk upošteva večje število točki pri naslednjih kriterijih: 

• deleţ vključitev v notranja usposabljanja med podjetji, najprej 

• deleţ mikro in malih podjetij v partnerstvu, potem, in če še vedno enako točk, še 

• deleţ vključenih v usposabljanja od vseh zaposlenih.

– če 2 prijavi iz panoge, se izbere višje uvrščena (razen, če ostajajo 

sredstva)



Splošna merila OP RČV

• Projekt bo prispeval k dvigu usposobljenosti in kvalifikacijske 

ravni v panogi in k razvoju ključnih panoţnih kompetenc:

– projekt bo izdelal enega ali več kompetenčnih modelov za panoţne profile, poklice 

oz. delovna mesta, ki bodo omogočali zmanjševanje primanjkljajev kompetenc med 

zaposlenimi v panogi.

• Z vlaganjem v usposabljanje bo projekt vplival na trajno 

uporabnost in pretok znanj v panogi ter tako prispeval k večanju 

prilagodljivosti, učinkovitosti ter konkurenčnosti panoţnih podjetij 

in zaposlenih:  

– projekt načrtuje izdelavo konkretne strategije za doseganje ciljev razvoja definiranih 

panoţnih profilov poklicev oz. delovnih mest. Projekt bo prispeval pri pretoku znanj 

med podjetji v panogi.



Merila javnega razpisa

Razčlenitev meril na ravni javnega razpisa Št. točk

Kakovost vsebine 40

Sestava partnerstva 28

Finančni vidik 17

Razvojna naravnanost 15

Skupaj 100



Posebej se spodbuja 1

• Dodana vrednost za podjetja - razvoj in usposabljanje kadrov lahko 
prispeva k doseganju strateških ciljev podjetij (deleţ) 5 točk

• Deleţ vključitev v notranja usposabljanja, ki vključujejo izmenjavo 
izkušenj, praks in znanj med podjetji v obliki usposabljanj, ki jih 
izvajajo zaposleni v podjetjih partnerstva. 8 točk

• Deleţ vključenih v usposabljanja od vseh zaposlenih v podjetjih 
partnerstva. 4 točke

• Ciljne skupine so predvsem panoţno specifični profili, poklici ali 
delovna mesta, ki so skupni več kot 90% podjetij 2+2 točke



Posebej se spodbuja 2 

• Lastno sofinanciranje s strani partnerstva do 10 točk

• Število mikro in malih podjetij v partnerstvu: 1 dodatna točka za 

vsako podjetje, ki ustreza temu kriteriju. do 10 točk

• Število podjetij v partnerstvu nad 5 podjetji. do 5 točk 

• Predviden izvajalec za izdelavo modela kompetenc do 3 točke



Rok prijave in način oddaje

• ROK PRIJAVE: 30.9.2010

• Obrazec št. 1: Prijavnica 

• Obrazec št. 2: Finančni načrt

• Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in 

sprejemanju razpisnih pogojev ter  izjava o partnerstvu

posredovati v elektronski obliki 

na podatkovnem nosilcu (CD 

ROM ali USB ključ) v Wordovi oz. 

Excelovi obliki.

http://www.sklad-kadri.si/datoteke/Razpisi/95-javni-razpis/Priloga_KOC_obr01_prijavnica.doc
http://www.sklad-kadri.si/datoteke/Razpisi/95-javni-razpis/Priloga_KOC_obr02_financni na%C4%8Drt.xls


Par napotkov

• Prijavni obrazec in merila kot vodilo oz. podpora pri pripravi

– vprašanja na ravni posameznega podjetja posredovati kot vprašalnik  

zainteresiranim podjetjem

– Zbrati in obdelati informacije

• Finančni načrt – razdelitev sredstev – izvesti simulacijo 

proračuna (test)

• Razčistiti nejasnosti glede na specifično situacijo iz RD



Priloga št. 3: Označba vloge

NAVODILO ZA OPREMO PISEMSKE OVOJNICE

Levo zgoraj napišete svoj naziv in naslov kot sledi:
Pošiljatelj: 

___________________________________

(Naziv vlagatelja)

__________________________________

(Naslov vlagatelja)

__________________________________

(poštna številka in kraj) 

Levo spodaj napišete naziv javnega razpisa, 
na katerega se prijavljate, kot sledi:

NE ODPIRAJ, VLOGA

» JR - Kompetenčni center za razvoj kadrov « 

Desno spodaj napišete naslov, 
kamor je potrebno vlogo poslati, kot sledi:

Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije

Dunajska 22
1000 Ljubljana



Za več informacij

Obiščite našo spletno stran www.sklad-kadri.si

Včlanite se v naš spletni klub (desno pod osnovnim menijem)  in vsak 
teden boste prejemali novice o vseh razpisih, pozivih in druge pomembne 

informacije

Pišete ali kličete lahko na: 

koc@sklad-kadri.si, 

ales.vidmar@sklad-kadri.si

ali 

01 43 45 887

Hvala za pozornost!
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