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(JR SPIN) 

Ljubljana, 17.01.2019



PREDMET

• spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih
zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela

• prepoznavanje potreb po dodatnih znanjih in kompetencah oseb iz ciljne skupine z
namenom povečanja njihove zaposljivosti;

• izboljšanje pogojev oseb iz ciljne skupine za uspešen nastop na trgu dela;

• boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno vodenje kariere zaposlenih;

• ustreznejša ponudba delovne sile glede na povpraševanje na trgu dela;

• bolj varna fleksibilnost na trgu dela.

Namen in predmet javnega razpisa JR SPIN 

NAMEN

• je sofinanciranje dveh projektov za izvajanje programa: nudenje celovite podpore
osebam iz ciljne skupine;

• informiranje, motiviranje, karierno svetovanje, različna usposabljanja in izobraževanja.



• osebe v skladu s 5. točko 5. člena ZUTD, ki so:
• osebe v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi o zaposlitvi s strani

delodajalca ali

• osebe, v zvezi s katerimi je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo
delo postalo nepotrebno ali

• osebe, ki so zaposlene za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje
čez tri mesece;

• osebe, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi organizacijskih/tehnoloških sprememb
poslovnega procesa in potrebujejo dodatna znanja/kompetence, karierni razvoj za
ohranitev zaposlitve ali bolj učinkovit nastop na trgu dela.

Ciljna skupina

Ciljna skupina so zaposlene osebe, katerih zaposlitev je ogrožena, in sicer: 



RAZVOJ KARIERE – SSE A
• v obliki informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj,

spremljanja, mentorstva oz. pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci,
mreženja ipd.;

• informativna srečanja (2 uri); motivacijske delavnice (6 ur); individualna obravnava (6
ur)

Upravičene projektne aktivnosti javnega razpisa

RAZVOJ KOMPETENC – SSE B

• v obliki izvedbe usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami
na trgu dela;

• usposabljanje v trajanju vsaj 16 ur ali več na osebo (največ do 100 ur na osebo v okviru
razpoložljivih sredstev)

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI



• PARTNERSTVO: sestavlja najmanj 3 in največ 5 pravnih oseb

• PRIJAVITELJ:

• odda prijavo v imenu partnerstva

• 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
izpolnjevati navedene pogoje za kandidiranje na razpisu, sicer celotno projektno
partnerstvo ne ustreza pogojem in se prijava na razpis zavrne;

• s podpisom Izjave (Obrazec št. 2.) vsak projektni partner, ki sodeluje v projektnem
partnerstvu, pod materialno in kazensko odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in
sprejemanje razpisnih pogojev;

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

Projektno partnerstvo 



Prijavitelj in vsak projektni partner mora izpolnjevati določene pogoje. Nekaj ključnih pogojev (za 
preostale glejte RD)

• je na razpis prijavil oz. sodeluje le pri enem (1) prijavljenem projektnem partnerstvu, ne glede na svojo vlogo v projektu;

• ima na dan objave tega JR sedež v isti kohezijski regiji, kot ostali partnerji v projektnem partnerstvu ter v tisti kohezijski
regiji, v kateri se bodo izvajale projektne aktivnosti;

• vsi projektni partnerji so registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji vsaj 12 mesecev pred datumom objave
tega JR in sicer za opravljanje vsaj ene od naslednjih dejavnosti:

• SKD 85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje;

• SKD 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;

• SKD 94.200 – Dejavnosti sindikatov;

• SKD 94.110 – Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj, SKD 94.120 Dejavnost strokovnih združenj; 

• SKD 70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje;

• SKD 84.130 – Urejanje gospodarskih področij za učinkovito poslovanje;

• delovanje na področju nudenja storitev vseživljenjske karierne orientacije (npr. informiranje s področja izobraževanja in 
trga dela, storitve za spoznavanje poklicev in trga dela, karierno svetovanje, storitve učenja veščin), določeno v okviru 
ustanovitvenega ali drugega temeljnega akta organizacije; 

• ima poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do 
vključno zadnjega dne v mesecu pred datumom, določenim za oddajo prijav na tem javnem razpisu.

Nekaj ključnih splošnih pogojev (točka 8.1.)

Projektno partnerstvo (prijavitelj in vsak projektni partner), ki kandidira na javnem razpisu, mora izpolnjevati
splošne pogoje (točka 8.1.), sicer celotno partnerstvo ne ustreza pogojem in se prijava na razpis zavrne.



Projektno partnerstvo (skupaj prijavitelj in projektni partnerji) mora za uvrstitev v izbor za dodelitev
sredstev zagotoviti:

• aktivnosti bodo izvajale ustrezno usposobljene osebe- STROKOVNA SKUPINA – 1 projektni
vodja in najmanj 3 strokovni sodelavci (ki so zaposleni pri prijavitelju ali projektnem
partnerju), vsi člani strokovne skupine morajo izpolnjevati pogoje navedene v razpisni
dokumentaciji;

• ustrezne tehnične zmogljivosti;

• vse aktivnosti za osebe iz ciljne skupine bodo brezplačne;

• da je partnerstvo sestavljeno iz vsaj treh partnerjev;

• da je partnerstvo seznanjeno z Medresorskimi smernicami kakovosti vseživljenjske karierne
orientacije (VKO).

Posebni pogoji za projektno partnerstvo (točka 8.2.)

Projektno partnerstvo (skupaj prijavitelj in projektni partnerji), ki kandidira na javnem razpisu, mora izpolnjevati
posebne pogoje (točka 8.2.), sicer celotno partnerstvo ne ustreza pogojem in se prijava na razpis zavrne.



Kazalniki operacije so sledeči: 

• specifični kazalnik učinka: 
• število vključenih oseb v program: 3.200, od tega: 

• KRVS: Število vključenih oseb v program: 1.600;

• KRZS: Število vključenih oseb v program: 1.600

• od tega, število vključenih oseb v usposabljanja: 2.560 oseb (80%), od tega: 

• KRVS: Število vključenih oseb v usposabljanja: 1.280;

• KRZS: Število vključenih oseb v usposabljanja: 1.280.

• dodatni kazalnik učinka:
• KRVS: Število izvedenih srečanj z deležniki na trgu dela: 3;

• KRVZ: Število izvedenih srečanj z deležniki na trgu dela: 3;

• specifični kazalnik rezultata: 
• KRVS: Delež ohranjenih ali novih zaposlitev: 25 %;

• KRZS: Delež ohranjenih ali novih zaposlitev: 25 %.

KAZALNIKI OPERACIJE



• Sofinancirana bosta dva (2) projektna partnerstva in sicer predvidoma en (1) projekt v
KRVZ in en (1) projekt v KRZS.

• Regija izvajanja in s tem upravičenost stroškov je vezana na sedež prijavitelja in
projektnih partnerjev, ključ delitve sredstev je:
• KRVS: 50 % sredstev

• KRZS: 50 % sredstev.

Regija izvajanja



Merila za izbor projektov

STROKOVNA KOMISIJA bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge, ki izpolnjujejo
pogoje tega JR, ocenila na podlagi spodaj navedenih meril (razdelana merila v JR- točka 9.)

Za sofinanciranje bosta predlagani dve (2) projektni partnerstvi; eno na posamezno kohezijsko regijo,
ki bosta na osnovi ocenjevanja dosegli minimalni kakovostni kriterij, tj. bosta na osnovi ocenjevanja
dosegli najmanj 60 točk. V primeru da bo vloženih več vlog za projektno partnerstvo znotraj iste
kohezijske regije, bo izbrana vloga z več točkami.



Prijavitelj, izbran na javnem razpisu, bo:

• v roku 8 dni od prejema pogodbe o sofinanciranju skladu posredoval podpisano pogodbo o
sofinanciranju projekta;

• izvajal aktivnosti projekta v skladu s tem razpisom, veljavnimi predpisi ter po pravilih stroke
kakovostno in gospodarno ter k takšni izvedbi zavezal projektne partnerje in zunanje izvajalce;

• za partnerstvo spremljal in skladu zagotavljal podatke o doseganju ciljev in kazalnikov, vključno
s podatki o udeležencih

• v roku 30 dni od podpisa te pogodbe posredoval skladu s strani vseh partnerjev podpisan
partnerski sporazum.

• skladu sporočal termine in lokacije izobraževanj in odpovedi izobraževanj

• skladu posredoval načrtovano dinamiko izplačil.

Nekaj ključnih obveznosti



Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 
znaša največ 3.638.312,00 EUR. 

• REGIJSKA RAZDELITEV:
• KRVS: 50 % sredstev = 1.819.156,00 EUR

• KRZS: 50 % sredstev = 1.819.156,00 EUR

Skupna razpoložljiva sredstva



• Projektno partnerstvo je dolžno zaključiti vse aktivnosti najkasneje do 30.6.2022.

• Po tem JR so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri projektnem partnerstvu
nastali od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do konca izvajanja
sofinanciranih aktivnosti, vendar najkasneje do 30.6.2022.

• Obdobje upravičenosti izdatkov projektnega partnerstva je od datuma podpisa
pogodbe o sofinanciranju do 15.7.2022.

Obdobje upravičenosti 



• Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (80 %
celotnih upravičenih stroškov projekta), in Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti kot posredniški organ (20 % celotnih upravičenih stroškov
projekta).

• Finančna sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva, dinamika izplačil iz proračuna
RS po letih se lahko spreminja na podlagi utemeljenih razlogov.

• Sredstva iz KRVS se dodelijo za projekt, ki ga bo predložil upravičeni prijavitelj iz KRVS in bo
svoje aktivnosti izvajal v KRVS. Sredstva za KRZS se podelijo za projekt, ki ga bo predložil
upravičeni prijavitelj iz KRZS in bo svoje aktivnosti izvajal v KRZS.

• Dodeljena sredstva za izvedbo projektov ne predstavljajo pomoči po pravilu »de minimis«.

Način sofinanciranja



FORMALNO POPOLNA VLOGA = prijava mora biti v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora
biti označena z vidno oznako: „NE ODPIRAJ – Vloga na JR SPIN“. Prijava mora biti
označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja, neustrezno označena prijava
se s sklepom zavrže.

• Formalno popolno prijavo sestavljajo: 
• Obrazec št. 1: Prijavni obrazec (izpolni, podpiše in žigosa prijavitelj);

• Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 
pogojev (izpolniti, podpisati in žigosati za vsakega partnerja vključno s prijaviteljem); 

• Obrazec št. 3: Terminski in finančni načrt (izpolni, podpiše in žigosa prijavitelj); 

• Kopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta (v kolikor ustrezna dejavnost ni razvidna in 
uradnih evidenc – velja za prijavitelja in vsakega projektnega partnerja);

• Kopija pogodb o lastništvu oziroma najemu prostorov s tlorisno skico le-teh;

• Kopija pogodb o zaposlitvi za vodjo projekta in strokovne sodelavce;

• Življenjepisi vodje projekta/strokovnih sodelavcev;

• Kopije potrdil o pridobljeni izobrazbi za vodjo projekta/strokovne sodelavce.  

Prijava in oddaja prijavnice



• Prijavitelj odda prijavo v imenu projektnega partnerstva.

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

• V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki bo na skladu
evidentirana kot zadnja prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s
sklepom zavržene ter vrnjene prijavitelju.

• Prijave morajo biti oddane osebno ali po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000
Ljubljana, do 07.02. 2019 do 23.59 ure.

• Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, vlogo pa je potrebno posredovati
tudi v elektronski obliki – USB ključ, ki se ga fizično priloži k oddani vlogi v PDF obliki
(NE v skenirani obliki) + Obrazec št. 1: Prijavni obrazec se preko gumba v prijavnici
pošlje na elektronski naslov: spin@sklad-kadri.si.

Rok in način predložitve prijave

mailto:spin@sklad-kadri.si


• Odpiranje prijav se bo začelo 12. 2. 2019 ob 10.00 na sedežu sklada, Dunajska cesta 20,
1000 Ljubljana. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene
ovojnice s prijavami.

• Postopek odpiranja in obravnave bo vodila strokovna komisija.

• Pri izboru bo strokovna komisija ugotavljala izpolnjevanje pogojev in meril. Prednost pri
sofinanciranju bosta imela tista dva projektna partnerstva, ki bosta v posamezni kohezijski
regiji dosegla višje število točk.

• Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od odprtja prijav.

Odpiranje prijav in izbor projektov



• dostopna na spletni strani:
www.sklad-kadri.si

• prikaz, kako izpolniti prijavnico

Prijavnica

http://www.sklad-kadri.si/


Hvala za pozornost!
Ana Pleško in Mojca Golobin

spin@sklad-kadri.si  
01 434 41 527

www.sklad-kadri.si

http://www.sklad-kadri.si/

