JAVNO POVABILO
SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE OSEB IZ PROGRAMA UČNE DELAVNICE
NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Objavljamo samo odgovore na vprašanja, ki še niso bila zastavljena. Na ponavljajoča vprašanja
odgovarjamo po e-pošti, a jih ponovno ne objavljamo. Vprašanja lahko posredujete na e-naslov:
kontaktni.center@ess.gov.si ali ucne.delavnice@ess.gov.si.
Objava 10. 7. 2018:
1.

Katere delavce lahko zaposlim, kje je vidna ta informacija? Nikakor ne najdem tega na tej
strani: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-spodbudeza-zaposlovanje Jaz potrebujem osebo za čiščenje apartmajev. Ali so takšni profili na teh
delavnicah?
Odgovor: Sprašujete ali je možno, da preko javnega povabila Spodbude za zaposlovanje oseb iz
programa Učne delavnice zaposlite osebo za čiščenje apartmajev. V Učnih delavnicah se trenutno
praktično usposabljajo štiri brezposelne osebe za tovrstna ali podobna dela in sicer na območju
območne službe Zavoda Celje, Ljubljana, Nova Gorica in Novo mesto. Podjetja, ki kandidate
usposabljajo, so zainteresirana za njihovo zaposlitev, vendar bodo Učne delavnice predvidoma izvajali
do konca 6-mesečnega obdobja. V kolikor bi bili za zaposlovanje zainteresirani tudi jeseni, nam prosim
pustite kontaktne podatke, da vas pokličemo konec meseca avgusta 2018.

2.

Zanimam se za zaposlitev brezposelne osebe, pa sprašujem kakšne učne delavnice so zaključili
kandidatke in kandidati za zaposlitev.
Odgovor: Podjetja, ki kandidate usposabljajo, so zainteresirana za njihovo zaposlitev, vendar bodo
Učne delavnice predvidoma izvajali do konca 6-mesečnega obdobja. Ena od naših skrbnic programa
vas bo poklicala, da vidimo za kakšno delovno mesto se zanimate in da preverimo možnosti
sodelovanja. Dodamo lahko še, da se v praktično usposabljanje v Učni delavnicah vključujejo
brezposelne osebe, ki pred tem niso bile neposredno zaposljive - z namenom socialne, poklicne in
delovne rehabilitacije.

3.

Vljudno bi prosila za informacijo, če se program Učne delavnice šteje v shemo »de minimis«.
Odgovor: Praktično usposabljanje udeležencev v Učnih delavnicah (na podlagi Javnega povabila za
izvedbo projektov v okviru programa Učne delavnice) ne predstavlja pomoči po shemi »de minimis. V
kolikor bi udeležence po zaključenem usposabljanju zaposlili s pomočjo subvencije (na podlagi Javnega
povabila za izvedbo projektov v okviru programa Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne
delavnice), pa bi le-ta, torej subvencija za zaposlitev, predstavljala »de minimis« pomoč. Če ste v dilemi
katera pomoč države se dodeljuje po tej shemi, preverite pogodbe o izvedbi projektov, ki ste jih v
preteklosti izvajali. Dajalec pomoči po pravilu »de minimis« vas je namreč dolžan obvestiti, da vam je
dodelil spodbudo oz. pomoč po predmetnem pravilu. To navedbo je dolžan vključiti tudi v pogodbo, ki jo
je z vami podpisal. Preglejte vaše pogodbe, po katerih ste že prejeli finančne spodbude in v kolikor
navajajo, da gre za pomoč po pravilu »de minimis«, ste pomoč dolžni vpisati v ponudbo, če jo boste
oddali. Velja za vse oblike pomoči »de minimis«, dodeljenih tudi po drugih shemah, ne le po shemi
»Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja«.

