JAVNO POVABILO: Usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu 2017/2018
NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Objavljamo samo odgovore na vprašanja, ki še niso bila zastavljena. Na ponavljajoča vprašanja
odgovarjamo po e-mailu, a jih ponovno ne objavljamo.

Objavljeno 26. 7. 2017
1. Kako lahko vemo, ali oseba ustreza pogoju ciljne skupine? Na usposabljanje bi vzeli, in
potem morebiti tudi zaposlili, osebo, ki je prestala zaporno kazen. Zdaj je sicer prijavljena
kot brezposelna, a za enkrat še ne izpolnjuje nobenega od drugih pogojev.
Odgovor: Potem, ko oddate ponudbo in dobite obvestilo, da je ponudba sprejeta, se povežete z Uradom
za delo pristojne območne službe, ki vam v sodelovanju z vami napoti ustrezno osebo iz ciljne skupine.
Posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije se bodo lahko
vključevali šele takrat, ko bodo program zaključili. Dokler pa oseba ne izpolnjuje pogojev ciljnih skupin, se
v ta ukrep (usposabljanje po tem javnem povabilu) ne more vključiti.
2. Če prav razumemo, kandidata pošljemo na zdravniški pregled in ga zavarujemo pri neki
komercialni zavarovalnici? Ti stroški se verjetno pokrijejo pozneje iz pavšala? Kaj pa v
primeru, da zdravniškega pregleda kandidat ne opravi pozitivno?
Odgovor: Potem ko ste z Zavodom podpisali pogodbo in kandidata za usposabljanje izbrali, ga napotite
na zdravniški pregled. Strošek tega zdravniškega pregleda se pokrije iz upravičenih stroškov
usposabljanja. V kolikor oseba zdravniškega pregleda ne opravi pozitivno, ste upravičeni do povračila
stroška zdravniškega pregleda v dejanski višini.
Zavarovanje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, je določena v Sklepu o določitvi
prispevkov za posebne primere zavarovanja (Ur. l. RS, št. 14/17) in se za osebe, ki se usposabljajo z
delom pri izvajalcu ukrepa aktivne politike zaposlovanja, plačuje v mesečnem pavšalnem znesku. Gre za
zakonsko obvezo, torej za obvezno zavarovanje, in ga zavarovalnice ne krijejo.
Zavarovanje uredite na portalu eDavki na obrazcu REK-2 Obračun davčnih odtegljajev za dohodke po
ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja. Pri podatku 010 Vrsta dohodka vpišete šifro 1821. Če
zavarovanje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, plačujete za eno osebo, pri podatku
015a izberete 0, pri podatku 015b pa 1, saj se plača le prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Višina mesečnega pavšalnega zneska (trenutno je ta znesek 6,62 EUR) se vpiše pod točko
III Prispevki za socialno varnost, 221 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme
delodajalca.
Objavljeno 23. 8. 2017
3. Zanima me ali se lahko kot nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji tudi prijavim pod katero
izmed točk, da bi lahko pridobili pomoč na kmetiji vsaj za 3 mesece?
Odgovor: Področje dopolnilnih dejavnosti urejata Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter Zakon o kmetijstvu. Prvi odstavek 99. člena zakona določa:
»Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost, ki omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih
moči kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji.« Iz tega odstavka po tolmačenju, ki ga je v
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zvezi z možnostjo vključevanja udeležencev usposabljanja v dopolnilno dejavnost na kmetijah od
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Direktorata za kmetijstvo, pridobil Zavod, izhaja, da lahko zaposluje
izključno kmetija (nosilec kmetijske dejavnosti). Do sofinanciranja usposabljanj na delovnih mestih bi bila
tako upravičena kmetija, ne pa dopolnilna dejavnost. Nosilec dopolnilne dejavnosti tako na javnem
povabilu ne more biti uspešen, kmetije pa le takrat, če so tako kot med pogoji določa javno povabilo, tudi
vpisane v Poslovni register Slovenije in imajo svoj TRR vpisan v register transakcijskih računov pri
AJPES.
Objavljeno 31. 8. 2017
4. Če delavec uspešno opravi usposabljanje na delovnem mestu, ga lahko nato zaposlimo s
programom Zaposli.me? Želimo vprašati, ali lahko uporabimo obe finančni spodbudi ali pa
se izključujeta?
Odgovor: Programa aktivne politike zaposlovanja UDM 2017/2018 in Zaposli.me 2017/2019 se načeloma
sicer ne izključujeta, kar pomeni, da ju je mogoče uporabiti za isto osebo, vendar pa je ob tem nujno
poudariti, da je to mogoče le, kadar svetovalec zaposlitve na osnovi z osebo sklenjenega zaposlitvenega
načrta ugotovi smiselnost vključitve v oba programa. Še vedno namreč velja, da ima prednost pri vključitvi
oseba, ki v zadnjih dveh letih še ni bila vključena v noben program aktivne politike zaposlovanja.
5. Pred kratkim smo zaposlili osebo prek programa Zaposli me. Ali se lahko vključimo tudi v
program usposabljanja? V primeru, da po koncu usposabljanja osebe ne zaposlimo: ali se
lahko ponovno prijavimo? So kakšne omejitve pri ostalih programih (npr. Zaposli me)?

Odgovor: To, da ste pred kratkim sodelovali na Zaposli.me, vas načeloma ne omejuje pri vašem
morebitnem sodelovanju na programu UDM. Kolikšne pa so vaše konkretne možnosti, da bi bil vaš
program izbran, in za koliko oseb, pa je odvisno od tega, če izpolnjujete pogoje in določila javnega
povabila ter če dobite zadostno število točk tudi po merilih za izbor.
V primeru, da bi usposabljali eno samo osebo in te ne bi zaposlili, bi lahko ponovno kandidirali šele po
poteku 12 mesecev od zaključka tega usposabljanja. Če bi usposabljali večje število oseb (koliko jih lahko,
je odvisno od števila zaposlenih), pa bi lahko ponovno kandidirali, če bi zaposlili vsaj polovico vseh oseb,
ki so pri vas zaključile usposabljanje v zadnjih 12 mesecih.
Pri Zaposli.me je število subvencij odvisno od tega, kolikšno je povprečno število zaposlenih v zadnjih 12
mesecih.

