
Zapiski z 
delavnice ASI

Delavnico je izvedel Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 

preživninski sklad Republike Slovenije v okiru projekta 

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

13. 4. 2021

B2 IT d.o.o. ne prevzema odgovornosti za pravilnost podatkov v tem dokumentu.



Časovnica za razpis ASI

Odpiranje vlog

Ocenjevanje po 

kriterijih:

• velikost podjetja

• število vključitev

• število vključenih 

žensk

• določene panoge

Načrt ter strategija

Načrt osebnega in 

poklicnega razvoja ter 

strategija upravljanja s 

starejšimi zaposlenimi.

Zaključek projekta

Stroški do 30. 6. 2022

Izdatki do 15. 7. 2022

Prijava na razpis

• 19.4.2021 od 8. ure 

do 23.4.2021 do 16. 

ure

• Zelo enostavna 

prijava v elektronski 

obliki preko 

ePortala

Izbor

Podpis pogodbe

Podjetje pridobi

do 1.800 € na udeleženca.

Usposabljanja in poročanja

• do 30.12.2021 obvezno 

digitalne kompetence

• naprej lahko različna 

usposabljanja 

30.6.2022
konec 

junija 2021
30.4.202119.4.–23.4.

Objava razpisa

www.zavzeti.si

Skupni znesek 

sredstev: 4,7 mio €

16.4.2021

Nepovratna sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

http://www.zavzeti.si/


Objava razpisa 16.4.2021 na spletni strani www.zavzeti.si in v uradnem listu

Sredstva, ki bodo na voljo 4,7 mio €

Ciljna skupina: zaposleni stari 50 let in več

Koliko nepovratnih sredstev prejme podjetje za usposabljanje:

• 30 € na pedagoško uro na osebo (na posameznika do 1.800 € - do 60 ur usposabljanja);

• Veliko podjetje do 50.400 €

• Srednje podjetje do 37.800 €

• Majhno podjetje do 18.000 €

Sofinancirane aktivnosti:

• sklop A – priprava strategije učinkovitega upravljanja s starejšimi zaposlenimi

• sklop B – obvezno usposabljanje za digitalne kompetence, udeležba v motivacijskih

programih ter usposabljanja za različne kompetence

Razpis
Podjetje prejme na vključeno 

osebo 30 € na pedagoško uro 

usposabljanja

NEGLEDE na to, koliko je za to 

usposabljanje plačalo izvajalcu.

http://www.zavzeti.si/


Pred oddajo prijave razmislite katere 50+ let stare zaposlene boste

vključili v projekt, da bodo aktivno sodelovali v usposabljanjih.

Oddaja prijave na razpis 19.4.2021 od 8. ure do 23.4.2021 do 16. ure

Zelo enostavna prijava v elektronski obliki preko ePortala

Za prijavo potrebujete digitalni podpis. Možna je prijava tudi po navadni pošti.

Pogoji za prijavo:

• Podjetja registrirana po ZGD ali zadruge registrirane po ZZad vsaj 12 mesecev pred objavo 

razpisa

• Najmanj 5 zaposlenih ter najmanj trije starejši od 50 let na dan objave razpisa

• podjetje ne bo preseglo sredstev „de minimis“ v obdobju 2019-2021

• podjetje ima poravnane vse dajatve na dan 31.3.2021

• podjetje ni bilo podpisnik pogodbe na prejšnjih javnih povabilih ASI (2017 in 2019)

Prijava na razpis

Ocenjujemo največ 30 

minut za prijavo.

Poglejte si vzorec prijave.

Vse vloge, ki bodo 

oddane v navedenem 

roku, bodo obravnavane.

https://www.srips-rs.si/storage/app/media/RAZVOJ KADROV/NOVICE - FOTO/ASI/Vzorec e-vloge JR ASI 2021.pdf


Odpiranje vlog bo 30.4.2021

Ocenjevanje po kriterijih:

• velikost podjetja (nekaj prednosti imajo mala in srednja podjetja)

• delež vključenih zaposlenih v projekt glede na število zaposlenih v podjetju (več vključitev - več 

točk)

• delež vključenih žensk glede na število vključitev v projekt (več vključenih žensk - več točk)

• določene panoge (po SKD razvrščene v E in J - oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in 

odpadki, sanacija okolja, informacijske in komunikacijske dejavnosti) imajo tudi nekaj dodatnih 

točk.

Kriteriji in odpiranje vlog



Izbor bo znan v 60 dneh od odpiranja vlog (konec junija 2021).

Sklad izbrano podjetje povabi k podpisu pogodbe.

V mesecu dni po podpisu pogodbe je obvezno oddati poimenski seznam vključenih v projekt!

Izbor



Pred usposabljanjem je potrebno za vsakega udeleženca pripraviti načrt osebnega in 

poklicnega razvoja (NOPR) – opis potrebnih usposabljanj za posameznega vključenega za 

prihodnost (1 stran). V projektu se zaposleni lahko usposablja le iz vsebin, ki so opredeljene v 

NOPR.

Do 30.9.2021 je potrebno oddati strategijo za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih (sklop 

A), sicer se pogodba prekine.

Sklop A je sofinanciran v sledečih zneskih:

• Veliko podjetje 2.000 €

• Srednje podjetje 1.500 €

• Majhno podjetje 1.000 €

Načrt ter strategija

Lahko vam 

pomagamo pri 

pripravi strategije



Podjetje lahko začne z usposabljanji takoj, ko odda načrt osebnega in poklicnega razvoja za 

posameznega zaposlenega. Potrebne so najave izobraževanja, vse poteka preko portala.

Posamezno usposabljanje mora trajati najmanj 5 pedagoških ur v enem dnevu in največ 8 

pedagoških ur.

Na posameznem usposabljanju morajo biti udeleženi najmanj trije zaposleni (izjema pri mikro

in malih podjetjih).

Obdobja koriščenja sredstev (sredstva se med obdobji ne prenašajo!):

• od podpisa pogodbe do 30.9.2021 - 20 % sredstev za digitalna usposabljanja

• od 1.10.2021 do 31.12.2021 - 20 % sredstev za digitalna usposabljanja

• od 1.1.2022 do 31.3.2022 - 30 % za katerakoli usposabljanja

• od 1.4.2022 do 30.6.2022 - 30 % za katerakoli usposabljanja

Usposabljanja in poročanja



Poročanje po obdobjih opredeljenih za porabo sredstev.

Izobraževanja in stroški do 30. 6. 2022, izdatki do 15. 7. 2022.

Izpolnjevanje vprašalnikov za vsakega vključenega.

Dokazila o udeležbah na izobraževanjih.

Zaključek projekta

Za vsa izobraževanja, ki jih boste 

izvedli z B2 IT, vam bomo pripravili 

vso potrebno dokumentacijo.



Za več informacij sva na voljo

Maja Ravnikar 

01/ 2444 202 ali maja.ravnikar@b2.eu

Jana Jelenc Babič

01/ 2444 203 ali jana.jelenc@b2.eu

Ponudba 

usposabljanj 

za digitalne 

kompetence

mailto:maja.ravnikar@b2.eu
mailto:jana.jelenc@b2.eu
https://www.b2.eu/sl/racunalniski-tecaji/izobrazevanje-po-meri/digitalne-kompetence-asi

