JAVNO POVABILO
SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE OSEB IZ PROGRAMA UČNE DELAVNICE 2020
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 9. 6. 2020:
1.

Ali se subvencijski program Učne delavnice 2020 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 2020), 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«.

2.

Ali izplačilo subvencije po novem javnem povabilu 2020 ne bo več v dveh delih?
Odgovor: Ne, z novim javnim povabilom izbranim nosilcem projektov izplačujemo mesečne subvencije.

3.

Ali moramo vsak mesec izstaviti zahtevek/eRačun?
Odgovor: Ne, izplačevanje poteka v zaporednih mesečnih obrokih, zato vam zahtevka za
izplačilo/eRačuna ni potrebno predložiti.

4.

Kdaj bomo prejeli prvo mesečno izplačilo?
Odgovor: Prvo mesečno izplačilo bo Zavod izvršil za prvi polni koledarski mesec zaposlitve in za
katerega je bila izplačana plača (mesec upravičenosti). Kadar prvi in zadnji mesec zaposlitve nista
polna koledarska meseca, se sorazmerni del upravičenega stroška za prvi mesec poračuna pri izplačilu
zadnje subvencije. Mesečni znesek subvencije se delodajalcu izplača na transakcijski račun v roku 120
dni po vsakem polnem koledarskem mesecu zaposlitve.

5.

Kaj pomeni polni mesec zaposlitve?
Odgovor: Polni mesec zaposlitve pomeni, da v primeru, da osebo zaposlite:
- s prvim dnem v koledarskem mesecu, predstavlja polni mesec zaposlitev do vključno zadnjega dne
v tem koledarskem mesecu,
- na dan, ki ni prvi dan v koledarskem mesecu, je polni mesec zaposlitve prvi mesec, ko zaposlitev
traja od prvega do zadnjega dne v mesecu.
To je pomembno zaradi razumevanja izplačil mesečne subvencije za ne polne mesece. Prve dni
zaposlitve v mesecu, ki ne šteje za polni mesec, se poračuna ob izplačilu zadnje subvencije.

6.

Kaj moramo narediti, da bomo prejeli prvo mesečno izplačilo?
Odgovor: Kot dokazilo za nakazilo prvega mesečnega zneska subvencije Zavodu predložite kopijo
ustrezne Pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe. Zavod bo preverjal ustreznost pogodbe o zaposlitvi
zlasti glede določil o:
- trajanju zaposlitve ter delovnem času v skladu s predmetom javnega povabila,
- datumu nastopa dela v povezavi z datumom začetka zavarovanja vključene osebe v obvezna
socialna zavarovanja pri ZZZS in
- navedbi vira financiranja »Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada«.

7.

Ali v primeru dodelitve subvencij za večje število oseb finančno zavarovanje ni več potrebno?
Odgovor: Tako je, finančno zavarovanje ni več potrebo.

8.

Ali lahko s subvencijo zaposlimo osebo za krajši delovni čas 20 ur tedensko (ta oseba ni invalid
in ni vsaj 12 mesecev prijavljena med brezposelnimi) ter zaprosimo le za polovično subvencijo?
Odgovor: To ni možno. Izbrani ponudniki, katerih ponudbe bodo sprejete, bodo z Zavodom sklenili
pogodbo o izvedbi projekta za zaposlitev brezposelne osebe iz ciljne skupine za polni delovni čas. Za
krajši čas bodo lahko zaposlite le invalide v skladu z odločbo.

9.

Ali se subvencija izključuje s sredstvi Invalidskega sklada (subvencija plače invalidu, nagrada za
preseganje kvote zaposlenih invalidov in oprostitev prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje)?
Odgovor: Ne. Vendar mora delodajalec v primeru zaposlitve invalidne osebe, skladno z določbo
drugega odstavka 61. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14; v nadaljevanju: ZZRZI)
poročati o prejetih sredstvih po tej pogodbi v elektronski obrazec SVZI.Net (Poročilo o porabi državnih
pomoči) pod točko 1. Prejeta sredstva v mesecu, v polje/rubriko »Drugo« oziroma v skladu z navodili in
roki Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

10. Ali lahko kandidira na javno povabilo delodajalec, ki ima TRR odprt v tujini?
Odgovor: Lahko, v kolikor je ta račun vpisan v register transakcijskih računov pri AJPES.
11. Ali lahko osebe zaposlimo s poskusno dobo? Kaj so posledice, če prekinemo zaposlitev zaradi
neuspešno opravljenega poskusnega dela?
Odgovor: V okviru subvencionirane zaposlitve osebo lahko zaposlite s poskusnim delom. V primeru
prekinitve delovnega razmerja zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, ste upravičeni do
mesečne subvencije za vse izpolnjene polne mesece zaposlitve. V kolikor zaposlitev ni trajala polni
mesec ste upravičeni do sorazmernega dela mesečne subvencije, glede na dejanske dneve zaposlitve
skladno s sklenjeno pogodbo.
12. Ali lahko del zaposlenih vključimo v interventni ukrep Delno subvencioniranje skrajšanega
polnega delovnega časa ali v ukrep Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju
na delo in hkrati na novo zaposlimo osebo s subvencijo?
Odgovor: Da, vendar ista oseba ne sme biti vključena v oba ukrepa.
13. Ali je interventni ukrep začasnega čakanja na delo doma na podlagi Zakona o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) združljiv s subvencijo
prejeto po javnem povabilu Spodbude za Učne delavnice?
Odgovor: Ne za isto osebo. Po mnenju ministrstva, pristojnega za delo, ukrepa nista združljiva, prav
tako mora vlagatelj ob oddaji vloge za Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na
delo (po ZIUOOPE, Ur. l. RS št. 80/20 z dne, 30. 5.2020) pod kazensko in materialno odgovornostjo
podati pisno izjavo, da za delavca, ki ga vključi v ukrep ne uveljavlja sredstev iz programov aktivne
politike zaposlovanja (npr. subvencija prejeta po javnem povabilu Spodbude za Učne delavnice,
Zaposli.me itd.).
14. Ali je interventni ukrep delnga subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa na podlagi
ZIUOOPE združljiv s subvencijo za zaposlitev?
Odgovor: Ne za isto osebo. Po mnenju ministrstva, pristojnega za delo, ukrepa nista združljiva, prav
tako mora vlagatelj ob oddaji vloge za Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa (po
ZIUOOPE, Ur. l. RS št. 80/20 z dne, 30. 5. 2020) pod kazensko in materialno odgovornostjo podati
pisno izjavo, da za delavca, ki ga vključi v ukrep ne uveljavlja sredstev iz programov aktivne politike
zaposlovanja (npr. subvencija prejeta po javnem povabilu Spodbude za Učne delavnice).
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