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Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli me plus«, s 
katerim se spodbuja zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih oseb iz ciljne skupine.  
 
Na podlagi: 
 
Zakonodaje Evropske unije: 

- Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210/2006) z vsemi spremembami, 

- Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L 
210/2006) z vsemi spremembami, 

- Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL 
L 371/2006) z vsemi spremembami, 

- Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L 
214/2008) z vsemi spremembami (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah). 

 
Zakonodaje, predpisov in programskih dokumentov Republike Slovenije: 
- Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki 

Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 
79/10 in 4/13), 

- Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.), 
110/11 - ZDIU12, 46/13- ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415 in 101/13), 

- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 
št. 101/13, 9/14-ZRTVS-1A), 

- Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 104/12 in 102/13), 
- Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih 

programov in prednostnih nalog (Ur. l. RS, št. 56/11), 
- Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04), 
- Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in 

pomočeh po pravilu "de minimis" (Ur. l. RS, št. 61/04 in 22/07), 
- Zakona o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13,  63/13 in 100/13; v 

nadaljevanju: ZUTD), 
- Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - 

ZIPRS1314, 105/12,25/13 - Odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-
ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A,  99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 
101/13 – ZdavNepr in 107/13 - Odl. US), 

- Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. l. RS, št. 12/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 29/10, 57/12 in 21/13 – ZUTD-A), 

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11- uradno prečiščeno 
besedilo in 81/13 Odl. US), 

- Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo); 
- Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno 

besedilo in 117/06 - ZDavP-2), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201296&stevilka=3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012104&stevilka=3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012105&stevilka=4001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201325&stevilka=892
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- Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012 - 2015 
(sprejetih na 162. redni seji Vlade RS dne 8. 12. 2011), 

- Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2013 in 2014 (sprejet na 
53. redni seji Vlade RS, 7. 3. 2013) z vsemi spremembami, 

- Statuta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur. l. RS, št. 34/08, 58/11 in 50/12), 
- Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 20/12), 
- Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (objavljen na: http://www.mddsz.gov.si in 

http://www.ess.gov.si), 
- Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri 

iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah 
(Ur. l. RS, št. 106/10, 10/14), 

- Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (potrjen s strani 
Evropske komisije z dne 21. 11. 2007, št. potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001), 

- Sporazuma o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško telo, št. 5440-3/2010/8 z 
dne 18. 2. 2013, z vsemi spremembami, 

- Priglašene sheme državne pomoči »Programi zaposlovanja« (št. priglasitve: BE01-
5022860-2012) z dne 22. 2. 2012 z vsemi spremembami, 

- Odločbe št. OP RČV/2/1/15-0-MDDSZ (št. dokumenta: 3032-2/2014/15) o dodelitvi 
sredstev za program »Zaposli me plus«, izdane s strani Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo v vlogi organa upravljanja (v nadaljevanju: organ upravljanja) z dne 
27.1. 2014 z vsemi spremembami in 

- Pogodbe št.: 2611-14-038415 o sofinanciranju programa »Zaposli me plus« (ISARR koda 
OP13.2.2.1.15.0001) v okviru 2. razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev 
dela in neaktivnih«, 2.1. prednostne usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in 
neaktivnih« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 z 
vsemi aneksi. 

 
Dodatne informacije o pravnih podlagah in navodila organa upravljanja so na voljo na spletni 
strani: http://www.eu-skladi.si/. 

 

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja: 

  

JAVNO POVABILO 

DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA  

»Zaposli me plus« 

 

Naziv in sedež naročnika/izvajalca ukrepa aktivne politike zaposlovanja: 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana 

 

 

1 Predmet javnega povabila: 

 
Zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli me plus« na 
podlagi vključevanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencioniranje zaposlitve.1 
 
Ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli me plus« lahko odda delodajalec, 
registriran kot samostojni poslovni subjekt s svojo matično številko, ki bo s pomočjo 
subvencije zaposlil brezposelno(e) osebo(e), za neprekinjeno obdobje najmanj dvanajst (12) 

                                                
1
Kot  zaposlitev se šteje vsaka zaposlitev, za katero je sklenjena pogodba o zaposlitvi v skladu z veljavnim Zakonom o delovnih razmerjih. 

http://www.euskladi.si/
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mesecev in polni delovni čas 40 ur tedensko, ali za krajši delovni čas (v primeru zaposlitve 
invalida) v skladu z odločbo o invalidnosti.2 
 
Projekt je delodajalec v vlogi nosilca projekta, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega 
javnega povabila, z vsemi svojimi registriranimi enotami in z vsemi brezposelnimi osebami iz 
ciljne skupine, vključenimi v subvencionirano zaposlitev, s katerimi Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod) sklene Pogodbo o izvedbi projekta v 
okviru programa »Zaposli me plus«. 
 
 

2 Namen javnega povabila: 

 
Program je namenjen povečanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb, ki obenem 
izpolnjujejo pogoje ciljnih skupin prikrajšanih, resno prikrajšanih delavcev ali invalidov po 
Uredbi št. 800/2008/ES.  
 
Spodbujanje zaposlovanja z državno pomočjo omogoči ponovno vključitev v delovno okolje, 
zmanjšuje socialno izključenost in revščino ter tako dolgoročno izboljša zaposlitvene 
možnosti. Dodana vrednost programa je prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne 
zaposljivosti ciljne skupine, kot tudi zmanjševanje neskladja med ponudbo in 
povpraševanjem na trgu dela. 
 
Program se izvaja v okviru 2. razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in 
neaktivnih«, 2.1. prednostne usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in 
neaktivnih« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. 
 
 

3 Cilj javnega povabila: 

 
- omogočiti 1.000 zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine za neprekinjeno 

obdobje vsaj dvanajst (12) mesecev in polni delovni čas (tj. 40 ur tedensko), ali za 
delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti,  

- v projekte v okviru programa subvencionirati vsaj 55 % zaposlitev žensk, 
- ohraniti vsaj 30 % delovnih mest po zaključku projektov delodajalcev oz. obdobja 

subvencionirane zaposlitve. 
 
 

4 Oblika pomoči – državna pomoč:  

 
Dodeljena sredstva za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli me plus« za delodajalce 
predstavljajo državno pomoč, priglašeno s shemo »Programi zaposlovanja« (številka 
priglasitve: BE01-5022860-2012) z dne 22. 2. 2012 z vsemi spremembami). Sredstva za 
zaposlitve v sektorju S.15  ne predstavljajo državne pomoči,  a za namene tega javnega 
povabila tudi zanje veljajo pravila, določena v tem poglavju.  
 
Dodeljena sredstva za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli me plus« ne smejo 
preseči dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Dovoljena intenzivnost državne pomoči 
znaša 50 % upravičenih stroškov posamezne subvencionirane zaposlitve (v nadaljnjem 
besedilu: upravičeni stroški projekta), ki zajemajo oz. so seštevek: neto plače, obveznih 
prispevkov iz plače (prispevki delojemalca), akontacije dohodnine in obveznih prispevkov na 

                                                
2
Kot invalidi se štejejo osebe po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (Ur. l. RS, št. 96/12, 39/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 

99/2013-ZSVarPre-C, 101/2013-ZIPRS1415, 107/2013 Odl.US in 111/13), 3. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
(Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2009 Odl.US, 84/2011 Odl.US, 87/2011 in 96/2012-ZPIZ-2), podrobno pa so našteti v 3. 
členu Navodil za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Ur. l. RS, št. 10/05, 43/05 in 53/12). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201399&stevilka=3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013107&stevilka=3887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200914&stevilka=446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201184&stevilka=3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3724
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201296&stevilka=3693
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plačo (prispevki delodajalca). V primeru, da delodajalec v zvezi z zaposlitvijo posamezne 
osebe  prejme sredstva tudi iz drugih javnih virov, ta sredstva, skupaj s sredstvi, prejetimi po 
tem povabilu, ne smejo preseči polovice upravičenih stroškov projekta. Kot prejeta sredstva 
se štejejo tudi olajšave, oprostitve ali vračila socialnih prispevkov, do katerih sta upravičena 
nosilec projekta ali oseba na podlagi posebnih predpisov. 
 
Intenzivnost državne pomoči za posamezno osebo se preverja na podlagi razmerja med 
višino prejete subvencije za zaposlitev in višino dejansko izplačanih navedenih upravičenih 
stroškov v obdobju subvencionirane zaposlitve. Podatke o izplačilih poda delodajalec v 
končnem poročilu o izvedbi projekta (Obrazec št. 4: Končno poročilo, ki je priloga javnega 
povabila), in sicer za vsako posamezno subvencionirano osebo, kjer navede tudi olajšave, 
oprostitve in vračila socialnih prispevkov na podlagi posebnih predpisov z njihovo višino, do 
katerih je upravičen za posamezno osebo, katere zaposlitev je bila subvencionirana na 
podlagi tega javnega povabila. Podatke o dejanskih izplačilih in uveljavljenih olajšavah, 
oprostitvah in vračilih socialnih prispevkov lahko Zavod preveri v uradni evidenci Davčne 
uprave Republike Slovenije. 
 
Zavod bo spremljal intenzivnost državne pomoči na ravni posamezne vključene osebe in bo 
v primeru ugotovitve preseženega praga 50 % sofinanciranja upravičenih stroškov iz naslova 
državnih pomoči vzpostavil terjatev do delodajalca v višini presežno izplačane državne 
pomoči. 
 
Zavod bo v okviru obravnave ponudb, pred dodelitvijo državne pomoči preveril pogoj »neto 
povečanja števila zaposlenih« pri delodajalcu, kot je opredeljeno v 4. točki splošnih pogojev 
6. poglavja (Pogoji za oddajo ponudbe) javnega povabila. V primeru, da ponudnik ne 
izpolnjuje navedenega pogoja, mu Zavod državne pomoči ne bo dodelil. 
 
 

5 Ciljna skupina: 

 
V projekte v okviru programa »Zaposli me plus« se vključujejo brezposelne osebe, t.j. osebe, 
vodene v evidenci brezposelnih oseb, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev: 
 

- so invalidi oz. osebe, katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji, 
- so pripadniki etnične manjšine Romov, 
- so starejše od 50 let in so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,  
- so dolgotrajno brezposelne osebe, kar pomeni, da so prijavljene v evidenci 

brezposelnih oseb vsaj 12 mesecev, 
- so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev in imajo ob podpisu 

zaposlitvenega načrta stalno prebivališče v: 
a) Pokolpju: območje občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič 

in Metlika, 
b) Pomurju: območje občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja 

Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma. Lendava, 
Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, 
Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, 
Turnišče, Velika Polana, Veržej, 

c) Mariboru s širšo okolico: območje občin Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, 
Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi 
ali 

d) občini Hrastnik, Radeče ali Trbovlje. 
 
Posamezna območna služba Zavoda lahko znotraj navedenih ciljnih skupin glede na 
strukturo brezposelnih in specifike trga dela v svoji regiji določi ožje ciljne skupine 
brezposelnih oseb, ki jih bo vključevala v subvencionirano zaposlovanje, kar se objavi v 
dodatku k javnemu povabilu in se lahko spremeni kadarkoli v času trajanja tega povabila. 



 5 

Navedba ožjih ciljnih skupin, objavljenih v dodatku javnega povabila, mora poleg naziva 
območne službe, v kateri so navedene ožje ciljne skupine v veljavi, vsebovati še obdobje, v 
katerem se te uporabljajo. 
 
 

6 Pogoji za oddajo ponudbe na javno povabilo: 

 
Ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli me plus« lahko odda delodajalec, 
ki je pravna ali fizična oseba in izpolnjuje naslednje: 
 
a) splošne pogoje: 
 

1. je registriran za opravljanje dejavnosti na podlagi vpisa v Poslovni register Slovenije;3 
2. je najmanj eno leto registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji; 
3. ima s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo, ali je samozaposlena oseba, ki 

nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu za več kot 
polovico polnega delovnega časa;4 

4. zadnjih dvanajst (12) mesecev5 pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo: 
a) ni zmanjševal števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov6 oz. 
b) je zaposlene osebe, katerim je prenehalo delovno razmerje iz drugih razlogov, 

nadomestil z novimi zaposlitvami, ki pa niso predmet subvencioniranja po tem 
javnem povabilu; 

5. do Zavoda niti on, niti z njim povezana pravna ali fizična oseba,7 nima neporavnanih 
obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja; 

6. v zadnjih štiriindvajsetih (24) mesecih pred oddajo ponudbe ni kršil pogodbenih 
obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo na 
vsebino programov ali nenamensko porabo sredstev;8  

                                                
3
Za namene tega javnega povabila se kot poslovni subjekti, registrirani za opravljanje dejavnosti, štejejo poslovni subjekti, ki so v poslovnem 

registru Republike Slovenije vpisani na podlagi vpisa: 
- v sodni register kot primarni register, 
- v poslovni register kot primarni register, razen fizičnih oseb - sobodajalcev, ki po matični zakonodaji registrirano dejavnost lahko opravljajo le 

začasno in nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
- iz drugih primarnih registrov.   

 
4
Pogoj zaposlitve vsaj ene osebe je izpolnjen le, če je imel delodajalec zaposleno vsaj eno osebo z najmanj polovičnim delovnim časom zadnje 3 

mesece pred oddajo ponudbe. Za zaposleno osebo po tem javnem povabilu ne šteje oseba, ki je imela/ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi zaradi 
opravljanja javnih del. Za samozaposleno osebo se po tem javnem povabilu šteje oseba, določena v 5. členu ZUTD, in poslovodna oseba oz. 
direktor družbe v osebni družbi in družbi z omejeno odgovornostjo, ki je hkrati tudi družbenik te družbe.  

 
5
Za ponudbo oddano npr. 15. 3. 2014 bo Zavod navedeni pogoj preverjal na dan 28. 2. 2014 in 28. 2. 2013. 

6
Za dopustne razloge zmanjšanja števila zaposlenih v zadnjih dvanajstih (12) mesecih, ki so skladni z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008, se 

štejejo: 
- prostovoljni odhodi delavcev (npr. sporazumna razveljavitev pogodbe o zaposlitvi, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca);  

prenehanje zaposlitve zaradi izteka pogodbe za določen čas se ne šteje za prostovoljni odhod delavca, razen če je do prenehanja prišlo 
zaradi vrnitve delavcev, katere se je nadomeščalo s pogodbo o zaposlitvi za določen čas,  

- nezmožnost opravljanja dela (npr. redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi 
invalidnosti ali iz razloga nesposobnosti zaradi nedoseganja pričakovanih rezultatov dela ali neizpolnjevanja zahtevanih pogojev za 
opravljanje dela),  

- neuspešno opravljeno poskusno delo; 
- prostovoljno skrajšanje delovnega časa,  
- starostna upokojitev,   
- odpoved iz krivdnih razlogov na strani delavca.  
Pri ugotavljanju zmanjšanja števila zaposlenih se ne upoštevajo delavci, ki so bili zaposleni za opravljanje javnih del.  

 
7
 Za potrebe tega javnega povabila se za povezane osebe: 

- štejeta pravna ali fizična oseba, ki sta povezani v kapitalu, upravljanju ali nadzoru tako, da ima ena neposredno ali posredno v lastni najmanj 
25 % delež v kapitalu, upravljanju ali nadzoru druge ali drugo obvladuje na podlagi pogodb, 

- štejejo primeri, v katerih imajo iste pravne ali fizične osebe ali njihovi družinski člani v vlagatelju in poslovnem subjektu, ki ima do zavoda 
neporavnane obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja, v lasti najmanj 25 % delež v kapitalu, upravljanju ali 
nadzoru ali ju obvladujejo na podlagi pogodbe, 

- za povezani osebi se štejeta tudi vlagatelj in fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če ima ista fizična oseba ali njeni družinski člani v vlagatelju 
najmanj 25 % delež v kapitalu, upravljanju ali nadzoru ali vlagatelja obvladujejo na podlagi pogodb. 

Za opredelitev družinskih članov se uporablja predpis, ki ureja davek od dohodka pravnih oseb. 

 
8
Za vsebinske kršitve  ali nenamensko porabo se šteje: 

- sporazumno prenehanje  ali predčasna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, 
- izvajanje pogodbe  v nasprotju s potrjenim programom, 
- predčasna prekinitev pogodbe s strani Zavoda zaradi razlogov na strani delodajalca. 



 6 

7. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v 
postopku likvidacije; 

8. ni v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Ur. l. RS, št. 44/07-uradno prečiščeno besedilo, 
51/11, 39/13 in 56/13); 

9. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do 
vključno zadnjega dne meseca pred oddajo ponudbe;9 

10. poda izjavo, da je v zadnjih šestih (6) mesecih zaposlenim izplačeval plače in 
prispevke za obvezna socialna zavarovanja v zakonsko določenih in/ali pogodbeno 
dogovorjenih rokih; 

11. bo zagotovil, da v primeru sprejema ponudbe višina vseh prejetih javnih sredstev in 
sredstev EU za posamezno vključeno osebo ne bo presegla polovice stroškov, 
nastalih v zvezi z njeno zaposlitvijo v pogodbeno dogovorjenem času ohranitve njene 
zaposlitve, ki zajemajo oz. so seštevek njenih neto plač, obveznih prispevkov iz plače 
(prispevki delojemalca), akontacije dohodnine in obveznih prispevkov na plačo 
(prispevki delodajalca/nosilca projekta) - intenzivnost pomoči. Kot prejeta sredstva se 
štejejo tudi olajšave, oprostitve ali vračila socialnih prispevkov do katerih sta 
upravičena nosilec projekta ali oseba na podlagi posebnih predpisov. Če je zaposlitev 
prekinjena pred  pogodbeno dogovorjenim časom se intenzivnost ugotavlja glede na 
dejanski čas zaposlitve; 

12. je pred oddajo ponudbe ravnal v skladu s postopkom, predpisanim v 7. poglavju tega 
javnega povabila (Postopek pred oddajo ponudbe); 

13. da mu po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno (Ur. l. RS, št. 57/12, v nadaljevanju: ZPDZC-C ), torej od 
28. 7. 2012 dalje, ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po Zakonu o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. l. RS, št. 12/07- uradno prečiščeno 
besedilo, 29/10, 57/12 in 21/13 - ZUTD-A, v nadaljevanju: ZPDZC);10 

14. poda izjavo, da sprejema vse ostale pogoje in kriterije, določene v tem javnem 
povabilu. 

b) posebne pogoje: 
Nosilec projekta v okviru programa »Zaposli me plus« ne more biti delodajalec v skladu s 
Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev11 in Standardno klasifikacijo dejavnosti,12 ki: 
 

15. posluje v sektorju S.13 – Država; 
16. posluje v sektorju S.15 – Nepridobitne institucionalne storitve gospodinjstvom, razen 

če posluje kot društvo, njihovo združenje, ustanova ali zavod; 
17. bo zaposlil brezposelno osebo v dejavnosti B – Rudarstvo; 
18. bo zaposlil brezposelno osebo v dejavnosti N78 – Zaposlitvene dejavnosti. 

 
Če je delodajalec registriran tudi za druge dejavnosti, ki s tem javnim povabilom niso 
izločene, lahko pridobi subvencijo za zaposlitev pod pogojem, da brezposelno osebo zaposli 
v teh drugih dejavnostih. 
 
Nosilec projekta v okviru programa »Zaposli me plus« ne more biti brezposelna oseba: 

19. ki se samozaposli v lastniški gospodarski družbi, ki jo tudi osebno vodi. 
 
V program Zaposli me plus se ne more vključiti brezposelna oseba, 

20. ki ji je pri istem delodajalcu prenehala ali bila prekinjena pogodba o zaposlitvi in se je 
prijavila na Zavodu, od takrat pa še ni minilo dvanajst (12) mesecev. 

                                                
9
Za ponudbo oddano npr. 15. 3. 2014 bo Zavod navedeni pogoj preverjal na dan 28. 2. 2014. 

10
Dne 28. 7. 2012 je stopil v veljavo ZPDZC-C, ki z novo določbo pravne osebe in podjetnike, ki jim je bila pravnomočno izrečena globa za 

prekršek po ZPDZC, za obdobje dveh let izključuje iz upravičenosti do javnih sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa ali javnega povabila, 
namenjenega programom zaposlovanja in usposabljanja, ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«. Pri ugotavljanju 
izpolnjevanja tega pogoja se torej upoštevajo pravnomočne odločbe od 28. 7. 2012 dalje oziroma tiste odločbe, ki so postale pravnomočne po tem 
datumu in od pravnomočnosti le teh še nista potekli dve leti. 
11

 Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev, objavljena na: http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3347 
12

 Standardna klasifikacija dejavnosti, objavljena na: http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=4978 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO5175.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO5175.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200744&stevilka=2416
http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=3347
http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=4978
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c) dodatni pogoj v primeru več ponudb: 
 

21. delodajalec lahko v okviru tega javnega povabila predloži več (zaporednih) ponudb, 
vendar mora poleg splošnih in posebnih pogojev (točka a. in b. tega poglavja) ob 
predložitvi nove (naslednje) ponudbe izpolnjevati še pogoj, da je realiziral vse 
zaposlitve iz že sklenjene pogodbe/aneksa po prejšnji ponudbi. 

 
d) dodatne pogoje za zavarovanje izpolnitve pogodbenih obveznosti: 
 
Z delodajalci, ki bodo na podlagi tega javnega povabila upravičeni do dodelitve subvencij v 
višini 15.000,00 EUR ali več, bo pogodba ali aneks k pogodbi o izvedbi projekta sklenjen pod 
razveznim pogojem, da kot sredstvo za zavarovanje in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
skupaj s podpisanim izvodom pogodbe ali aneksa k pogodbi o izvedbi projekta predložijo dve 
(2) bianco menici (vzorec meničnega blanketa z navodilom za podpisovanje) in menično 
izjavo s pooblastilom (vzorec menične izjave s pooblastilom za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti), s katerim se poleg poslovnega subjekta osebno zaveže poravnati menični 
dolg kot porok tudi odgovorna fizična oseba. 
 
Bianco menici morata biti pravilno izpolnjeni, opremljeni z žigom (v kolikor delodajalec z njim 
posluje) ter podpisani s strani trasanta in poroka v skladu s predhodno navedenim 
navodilom. 
 
Menična izjava s pooblastilom po vsebini ne sme odstopati od vzorca, določenega v 
dokumentaciji javnega povabila, in mora biti opremljena z žigom (v kolikor delodajalec z njim 
posluje) ter podpisom odgovorne osebe in poroka. 
 
Če bo pogodbena vrednost 15.000,00 EUR ali več dosežena šele s sklenitvijo aneksa k 
pogodbi o izvedbi projekta, se klavzula o zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti vnese v aneks. Potem, ko je enkrat že dano sredstvo za zavarovanje, je k 
vsakemu naslednjemu novemu aneksu potrebno predložiti novo menično izjavo. Ob 
predložiti nove menične izjave se vrne prej dana menična izjava. 
 
e) dodatne pogoje v zvezi z omejitvijo števila subvencioniranih zaposlitev: 
 
Delodajalec lahko odda eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število 
subvencioniranih oseb, vključenih v projekt, pri čemer je število možnih vključitev odvisno od 
povprečnega števila oseb, ki jih je imel prijavljene v vsa obvezna socialna zavarovanja za 
najmanj polovični delovni čas v zadnjih 3 mesecih pred mesecem oddaje ponudbe na javno 
povabilo, ter znaša:  
 

- pri od 1 do vključno 5 povprečno prijavljenih oseb lahko prejme subvencijo za največ 
dve (2) subvencionirani zaposlitvi,  

- pri 6 ali več povprečno prijavljenih oseb lahko prejme subvencijo za največ deset (10) 
subvencioniranih zaposlitev.  

 
Če delodajalec v ponudbi predlaga vključitev večjega števila brezposelnih oseb, kot je 
navedeno v tej točki, Zavod sam odloči, katere predlagane vključitve v projekt bodo izbrane, 
in sicer glede na drugi odstavek 5. poglavja tega javnega povabila, merila za ocenjevanje iz 
9. poglavja, točke b. tega javnega povabila ter glede na ugotovljeno smiselnost vključitve v 
program in omejitve glede števila udeležencev. 
 
Izpolnjevanje pogojev delodajalec/ponudnik potrjuje in izkazuje z Izjavo, ki je obvezen 
sestavni del ponudbe za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli me plus« (obrazec št. 
1 iz dokumentacije tega javnega povabila) in jo mora predložiti k vsaki ponudbi. 
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Delodajalec s podpisom Izjave poda soglasje, da Zavod v uradnih evidencah državnih 
organov in nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na tem 
javnem povabilu.  
 
Navajanje neresničnih podatkov ima za posledico materialno in kazensko odgovornost. 
 
Zavod podatke iz uradnih evidenc pridobi v času odločanja o sprejemu ponudbe po uradni 
dolžnosti. Podatke o plačilu davkov in drugih obveznih dajatev v Republiki Sloveniji bo Zavod 
pridobil od Davčne uprave Republike Slovenije (DURS), podatke o številu oseb, prijavljenih v 
obvezna socialna zavarovanja, pa od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). 
 
 

7 Postopek pred oddajo ponudbe: 

 
Delodajalec odda ponudbo na javno povabilo po opravljeni izbiri kandidata med 
brezposelnimi osebami, za katere je Zavod ugotovil smiselnost vključitve. 
 
Več o postopku pred oddajo ponudbe si preberite na naši spletni strani, kjer je objavljeno 
javno povabilo oziroma pokličete na brezplačno telefonsko številko Kontaktnega centra 080 
20 55.  
 
 

8 Oddaja ponudbe: 

 
Ponudbe morajo biti oddane osebno ali po pošti v zaprti pisemski ovojnici, na kateri naj bo 
prilepljen izpolnjen Obrazec št. 2: Oprema ponudbe iz dokumentacije javnega povabila oz. 
naj bodo na pisemski ovojnici jasno razvidni podatki o nazivu javnega povabila, nazivu 
delodajalca in označba, da gre za ponudbo. 
 
Ponudbe za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli me plus« morajo biti oddane na 
naslov pristojne Območne službe Zavoda, glede na sedež delodajalca. Vse morebitne 
naslednje ponudbe morajo biti predložene na isto Območno službo Zavoda, tudi če je med 
trajanjem javnega povabila delodajalec spremenil sedež podjetja tako, da bi bila zanj kasneje 
pristojna druga Območna služba.  
 
Zavod za ponudbe, oddane po pošti, ne odgovarja. 
 
Nepravilno izpolnjene ali označene pisemske ovojnice s ponudbo bodo s sklepom zavržene 
in praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju. 
 
Za pravočasno ponudbo se šteje ponudba, ki jo Zavod prejme do predvidenega končnega 
roka za predložitev ponudb (30. 6. 2014) oz. do porabe razpoložljivih sredstev. 
 
Oddaja ponudbe pomeni, da delodajalec soglaša z vsemi pogoji in določili javnega povabila 
ter sprejema in v celoti soglaša z vzorcem Pogodbe o izvajanju projekta v okviru programa 
»Zaposli me plus«, ki je tudi sestavni del dokumentacije tega javnega povabila, zato 
parafiranega vzorca pogodbe o izvedbi projekta ni potrebno priložiti ponudbi. 
 
Ponudba mora vsebovati popoln in v celoti izpolnjen Obrazec št. 1: Ponudba za izvedbo 
projekta v okviru programa »Zaposli me plus« (točka a, b in c), ki mora biti opremljen s 
podpisom odgovorne osebe in žigom, če delodajalec posluje z njim, sicer navede: »Ne 
poslujem z žigom«.  
 
Za formalno popolno ponudbo se šteje ponudba, vložena v zaprto in pravilno označeno 
pisemsko ovojnico, poslana po pošti ali osebno oddana v glavno pisarno Zavoda in ki 
vsebuje v celoti izpolnjeno dokumentacijo iz prejšnjega odstavka. 
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Za nepopolno se šteje ponudba, ki ne vsebuje vseh sestavin, zahtevanih v tem javnem 
povabilu in v priloženi dokumentaciji javnega povabila. 

Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ali nerazumljivo ponudbo, bo v roku 8 dni od obravnave 
ponudbe pozvan k njeni dopolnitvi.  

Dopolnitev ponudbe se ne sme spreminjati v delih, ki bi lahko vplivali na višino upravičenih 
stroškov (število predlaganih zaposlitev), in delov, ki bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 
ponudbe glede na ostale ponudnike.  

Dopolnitev mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici, na kateri naj bo prilepljen izpolnjen 
Obrazec št. 2: Oprema ponudbe iz dokumentacije javnega povabila oz. naj bodo na ovojnici 
jasno razvidni podatki o nazivu javnega povabila, nazivu in matični številki delodajalca in 
označba, da gre za dopolnitev ponudbe. 

Če bo ponudnik pomanjkljivosti odpravil v predpisanem roku, bo strokovna komisija štela 
(glede vrstnega reda prispetja), da je ponudba prispela takrat, ko je prispela dopolnitev 
ponudbe, s katero so se pomanjkljivosti odpravile. Če ponudnik v predpisanem roku 
pomanjkljivosti ne bo odpravil, bo Zavod takšno ponudbo s sklepom zavrgel. Zoper ta sklep 
je možna pritožba na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  
 
 
 

9 Merila za ocenjevanje prejetih ponudb: 

 

 
Ponudba se točkuje za vsako posamezno predlagano brezposelno osebo posebej. V primeru 
večjega števila predloženih ponudb od razpoložljivih sredstev se pri točkovanju ponudb, 
poleg osnovnega merila iz točke a, upoštevajo še navedena merila iz točke b. 
 

                                                
13Obdobje pri posameznem merilu se ugotavlja od dneva prispetja ponudbe nazaj. 

Merila Število točk 

a) Osnovno merilo: 

Predlagana brezposelna oseba za vključitev v subvencionirano zaposlitev 
ustreza kriterijem ciljne skupine javnega povabila 

50 

Minimalno število točk, da se ponudba sprejme 50 

b) V primeru večjega števila predloženih ponudb od razpoložljivih sredstev 
se pri ocenjevanju ponudb upoštevajo še naslednja merila:13 

Ponudnik je ohranil zaposlitev vseh oseb, ki so bile v zadnjih dveh (2) letih 
pri njem vključene v programe subvencioniranega zaposlovanja, še vsaj 
šest (6) mesecev po izteku programa 

30 

Ponudnik je ohranil 50% ali več zaposlitev oseb, ki so bile v zadnjih dveh 
(2) letih pri njem vključene v programe subvencioniranega zaposlovanja, 
še vsaj šest (6) mesecev po izteku programa 

20 

Ponudnik v zadnjih treh (3) letih še ni prejel izplačanih sredstev za noben 
ukrep aktivne politike zaposlovanja 

15 

Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih prejel izplačana sredstva aktivne politike 
zaposlovanja v manjšem obsegu/znesku od ostalih ponudnikov 

10 

Ponudnik, glede na datum vpisa v Poslovni register Slovenije, posluje dlje 
časa od ostalih ponudnikov  

5 

Maksimalno število točk b.: 45 

Maksimalno število točk a. + b.: 95 
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10 Obravnava ponudb, obveščanje o njihovi ustreznosti in sprejetju:  

 
Prejete ponudbe bodo na pristojnih Območnih službah Zavoda obravnavale strokovne 
komisije, imenovane s strani Zavoda. Komisija je najmanj tri članska in jo sestavljajo 
predsednik in najmanj dva člana. 
 
Strokovne komisije obravnavajo ponudbe po vrstnem redu njihovega prispetja do porabe 
razpoložljivih sredstev oziroma prejete najkasneje do 30. 6. 2014. 
 
Odpiranje prispelih ponudb na pristojnih Območnih službah Zavoda bo praviloma tedensko in 
sicer: 

Območna služba  
OS 

Termin odpiranja 
ponudb 

Območna služba 
Termin 

odpiranja 
ponudb 

OS Celje sreda   ob 14.00 OS Nova Gorica sreda    ob  13.00 

OS Koper sreda   ob 10.00 OS Novo mesto sreda    ob  11.00 

OS Kranj sreda   ob 14.00 OS Ptuj  torek     ob 13.00 

OS Ljubljana četrtek ob   8.00 OS Sevnica sreda    ob  10.30 

OS Maribor  četrtek ob 13.00 OS Trbovlje sreda    ob   9.00 

OS Murska Sobota četrtek ob 10.00 OS Velenje  četrtek   ob 10.00 

 
Odpiranje ponudb je praviloma javno. V primeru prevelikega števila prejetih ponudb se lahko 
strokovne komisije odločijo, da odpiranje ponudb ni javno. O tej odločitvi se javnost obvesti 
najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom odpiranja ponudb na spletni strani 
Zavoda. Ravno tako se informacija o odpiranju ponudb na drugi lokaciji, kot je predvidena na 
Obrazcu št. 2: Oprema ponudbe iz dokumentacije javnega povabila, objavi na spletni strani 
Zavoda najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom za odpiranje ponudb. 
 
Na posameznem odpiranju bodo odprte tiste ponudbe, ki na pristojno območno službo 
Zavoda prispejo do (v tem poglavju) navedenega datuma in ure za odpiranje ponudb. 
 
Sprejete bodo ponudbe, ki bodo pravočasne, formalno popolne in bodo izpolnjevale določila 
tega javnega povabila glede ciljne skupine, pogojev za oddajo ponudbe, postopka pred 
oddajo ponudbe ter bodo prejele zadostno število točk na merilih za ocenjevanje.  
 
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo sprejetja vseh formalno popolnih in 
ustreznih ponudb, se obravnavajo in sprejmejo ponudbe, ki izpolnjujejo osnovno merilo za 
izbor po naslednjem postopku: 
 

- po vrstnem redu glede na datum in uro njihovega prispetja, nato 
- po vrstnem redu glede na število točk po merilih iz 9. poglavja tega javnega povabila. 

Ob tem imajo prednost tiste ponudbe, ki so prejele več točk. 
 
V primeru, da delodajalec odda ponudbo za več zaposlitev brezposelnih oseb, se lahko 
njegovo ponudbo sprejme le delno, če: 
 

- katera od predlaganih zaposlitev ne izpolnjuje osnovnega merila oz. ne prejme 
zadostnega števila točk iz točke »b« 9. poglavja meril za ocenjevanje ponudb,  

- so razdeljena razpoložljiva finančna sredstva,  
- presega omejitev glede najvišjega možnega števila vključitev brezposelnih oseb. 

 
Delodajalca, katerega ponudba je bila sprejeta, strokovna komisija praviloma v 30-ih dneh od 
prispetja ponudbe obvesti o sprejemu ponudbe in ga pozove k podpisu pogodbe o izvedbi 
projekta v okviru programa »Zaposli me plus«. 
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Če se delodajalec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da 
je ponudbo umaknil. 
 
Delodajalec, katerega ponudba ne bo sprejeta, bo obveščen v 30 dneh od prispetja 
ponudbe. Zoper obvestilo pritožba ni dovoljena, pač pa je dopustna tožba pri Upravnem 
sodišču. 
 
Zavod z delodajalcem, katerega ponudba je na tem javnem povabilu sprejeta, za prvo 
sprejeto ponudbo sklene Pogodbo o izvedbi projekta v okviru programa »Zaposli me plus« 
(vzorec pogodbe iz dokumentacije javnega povabila), za preostale sprejete ponudbe pa 
anekse k pogodbi. 
 
V kolikor bo Zavod po posredovanju obvestila o sprejemu ponudbe ugotovil, da ponudnik ne 
izpolnjuje pogojev tega javnega povabila, bo odstopil od sklenitve pogodbe oz. od že 
sklenjene pogodbe, na podlagi katere še ni izvršil nobenega izplačila sredstev. 
 
V primeru razdelitve razpoložljivih sredstev pred potekom končnega roka za predložitev 
ponudb (dne 30. 6. 2014), bo Zavod na svoji spletni strani objavil zaključek javnega povabila. 
 
Če po objavi zaključka javnega povabila zaradi porabe sredstev delodajalec, katerega 
ponudba je bila sprejeta, odstopi od sklenitve pogodbe, lahko Zavod z nadomestnim 
obvestilom naknadno sprejme popolno ponudbo tistega delodajalca, katerega ponudba: 
 

- je bila odprta na datum, na katerem je bilo ugotovljeno, da razpoložljiva sredstva 
javnega povabila ne omogočajo sprejetja vseh prispelih ponudb,  

- je izpolnjevala vse pogoje javnega povabila in je bila po vrstnem redu iz 2. odstavka 
tega poglavja javnega povabila prva med ponudbami, ki zaradi pomanjkanja sredstev 
niso bile sprejete, oziroma prva sledeča, če je zaradi odstopa sproščenih več 
sredstev in če zaradi odstopa od pogodbe sproščena sredstva zadostujejo za njen 
sprejem.  

 
Ponudbe, prispele po zaprtju javnega povabila, bodo s sklepom zavržene in neodprte 
vrnjene ponudnikom. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. 
 
 

11 Viri in obdobje financiranja ter višina razpoložljivih sredstev:  

 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013, 2. razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, 
2.1. prednostne usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, operacije 
»Zaposli me plus«. 
 
Za program »Zaposli me plus« je v letu 2014 namenjenih skupaj 5.000.000,00 EUR 
sredstev. Iz navedene višine sredstev se krijejo oz. izplačajo upravičeni stroški izvajanja 
programa, in sicer subvencije za zaposlitev približno 1.000 težje zaposljivih brezposelnih 
oseb iz ciljne skupine po naslednji dinamiki: 
 

Razpoložljiva sredstva proračuna RS v letu 2014 

PP 130184 – sredstva EU (85 %) v EUR 4.250.000,00 

PP 130185– sredstva SLO (15 %) v EUR 750.000,00 

SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE v EUR 5.000.000,00 
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V primeru morebitnega povečanja višine razpoložljivih sredstev programa bo Zavod na svoji 
spletni strani objavil ustrezno spremembo javnega povabila. 
 
 

12 Upravičeni stroški izvedbe projekta v okviru programa »Zaposli  me plus«: 

 
Upravičen strošek izvedbe projekta je subvencija za zaposlitev, ki znaša 5.000,00 EUR na 
osebo, za neprekinjeno zaposlitev za obdobje vsaj dvanajst (12) mesecev in poln delovni čas 
(40 ur tedensko) oz. krajši delovni čas14 za zaposlitev invalida v skladu z odločbo o 
invalidnosti. 
 
Subvencija se delodajalcu izplača na podlagi dokazil o zaposlitvi, in sicer v enkratnem 
znesku po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi med delodajalcem in brezposelno osebo iz ciljne 
skupine in v roku, določenem v pogodbi o izvedbi projekta v okviru programa »Zaposli me 
plus« (vzorec pogodbe iz dokumentacije javnega povabila). 
 
Subvencija se delodajalcu izplača na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji, ki je 
razviden iz registra transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES), in sicer najkasneje v 120 dneh od predložitve pravočasnega in 
popolnega zahtevka za plačilo upravičenih stroškov izvedbe projekta na podlagi sklenjene 
pogodbe za izvedbo projekta, ki ga delodajalec naslovi na pristojno Območno službo 
Zavoda. Zavod bo pred vsakim izplačilom preveril obstoj subvencionirane zaposlitve v 
uradnih evidencah. 
 

Dokazilo za uveljavljanje upravičenih stroškov je kopija pogodbe o zaposlitvi vključene 
osebe iz ciljne skupine za neprekinjeno obdobje vsaj dvanajst (12) mesecev in polni delovni 
čas 40 ur tedensko oz. sorazmerno manj glede na krajši delovni čas za zaposlitev invalida, v 
skladu z odločbo o invalidnosti. Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati navedbe, opredeljene v 
7. točki 7. člena Pogodbe o izvedbi projekta v okviru programa »Zaposli me plus« (vzorec iz 
dokumentacije javnega povabila). 
 
Zavod bo prijavo brezposelne osebe iz ciljne skupine v obvezna socialna zavarovanja in 
obstoj oz. ohranitev njene zaposlitve preverjal z vpogledom v podatke iz uradnih evidenc. 
 
 

13 Pristojnosti in odgovornosti delodajalca: 

 
Pristojnosti in odgovornosti delodajalca so opredeljene v Pogodbi o izvedbi projekta v okviru 
programa »Zaposli me plus« (vzorec iz dokumentacije javnega povabila). 
 

Delodajalec uveljavlja upravičene stroške na način in na podlagi predloženih dokazil iz 12. 
poglavja tega javnega povabila, pri tem pa mora predhodno izpolniti podlage za pričetek 
projekta, ki so navedene v tem poglavju. 

Projekt se lahko prične izvajati: 
 

- po sklenitvi Pogodbe o izvedbi projekta v okviru programa »Zaposli me plus« med 
Zavodom in delodajalcem, na podlagi obvestila o sprejemu ponudbe;  

- po sklenitvi Pogodbe o vključitvi v projekt v okviru programa »Zaposli me plus« med 
Zavodom in brezposelno osebo; 

                                                
14

 V primeru zaposlitve invalida, s skladu z odločbo o invalidnosti za delovni čas, ki je krajši od 40-urnega delovnega časa, se 

subvencija izplača v sorazmerni višini po izračunu: višina subvencije = X / 40 ur na teden * 5.000,00 EUR, pri čemer je  X število 
ur na teden oz. krajši delovni čas. 
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- po sklenitvi Pogodbe o zaposlitvi med delodajalcem in osebo, ki je bila do vključitve v 
projekt v okviru programa »Zaposli me plus« prijavljena v evidenci brezposelnih oseb. 

 
 

14 Obdobje izvajanja programa: 

 
Projekt v okviru programa »Zaposli me plus« se lahko izvaja od objave tega javnega 
povabila do izpolnitve obveznosti pogodbenih strank, kot je opredeljeno v pogodbi med 
Zavodom in delodajalcem.  
 
Rok javnega povabila: 
Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 6. 2014. 
Zaprtje javnega povabila bo objavljeno na spletni strani Zavoda. 
 
Pogodbe z delodajalci se sklepajo od objave javnega povabila do 29. 8. 2014, pogodbe o 
zaposlitvi med delodajalci in vključenimi osebami pa se sklepajo do 30. 9. 2014. 
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15 Dokumentacija javnega povabila: 

 
- Besedilo javnega povabila,  
- Obrazec št. 1: Ponudba za izvedbo projekta v okviru programa »Zaposli me plus« z 

Izjavo, 
- Obrazec št. 2: Oprema ponudbe, 
- Obrazec št. 3: Zahtevek za plačilo upravičenih stroškov izvedbe projekta v okviru 

programa »Zaposli me plus«, 
- Obrazec št. 4: Končno poročilo o izvedbi projekta v okviru programa »Zaposli me 

plus«, 
- Vzorec Pogodbe o izvedbi projekta v okviru programa »Zaposli me plus«, 
- Vzorec meničnega blanketa z navodilom za podpisovanje, 
- Vzorec menične izjave s pooblastilom za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

Uporaba v tem poglavju navedenih obrazcev je obvezen element oddaje ponudbe, poročila o 
izvajanju projekta in podlaga za izplačilo subvencije. 
 
Dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si (v rubriki 
Delodajalci/Razpisi za delodajalce). Mogoče jo je dvigniti tudi osebno v glavni pisarni 
Območnih služb Zavoda, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15. ure, v 
petek od 8. ure do 13. ure ter v sredo tudi od 15. ure do 17. ure).  
 
 

16 Dodatne informacije 

 
Kontaktna oseba, pri kateri lahko delodajalci dobijo dodatne informacije, je Martina Stanonik. 
Morebitna vprašanja se naslovijo pisno na elektronski naslov: martina.stanonik@ess.gov.si 
Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Zavoda najkasneje v petih dneh od prejetja 
vprašanja. 
 
Kontaktne osebe za dodatne informacije in pojasnila glede sklepanja pogodb in izvedbe 
projekta v okviru programa so tudi strokovni delavci, pristojni za program »Zaposli me plus« 
na Območnih službah Zavoda. 
 
 

17 Mehanizmi nadzora 

 
Za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani 
ponudnikov, lahko tehnično, administrativno in finančno kontrolo programa ali dokumentov 
izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske unije, ki so pristojne za izvrševanje 
nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev 
Evropskega socialnega sklada.  
 
Delodajalec se s podpisom pogodbe o izvedbi projekta v okviru programa »Zaposli me plus« 
zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo 
resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje predmeta pogodbe; 
ali na kraju samem omogočil vpogled v delovno okolje oseb(e), vključene(ih) v 
subvencionirano zaposlitev, računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem 
projekta ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja zagotovil vse zahtevane podatke. 
 
 
  

http://www.ess.gov.si/
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18 Informiranje in obveščanje javnosti 

 

Rezultati javnega povabila so informacije javnega značaja in bodo praviloma tedensko 
objavljeni (posodobljeni) na spletni strani Zavoda. 
 
Ponudniki, katerih ponudba bo sprejeta na tem javnem povabilu, morajo zagotoviti, da bodo 
pri izvajanju predmeta pogodbe izpolnjevali zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti 
skladno z navodili organa upravljanja (Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo), 
objavljenimi na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/. 
 
 

19 Protikorupcijsko določilo 

 
Vsak ponudnikov poskus vpliva na Zavodovo obravnavo ponudb bo imel za posledico 
zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne 
komisije.   

http://www.eu-skladi.si/
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Obrazec št. 1 

 

 

 

 

 
a/ SPLOŠNI PODATKI O PONUDNIKU (DELODAJALCU)15 

Naziv delodajalca: 

Ime in priimek kontaktne osebe: 

Telefonska številka kontaktne osebe: 

E-naslov: 

Pošto v zvezi z javnim povabilom želimo prejemati na naslednji E-naslov: 
 
 

Matična številka poslovnega subjekta (MŠO): 

Številka transakcijskega računa poslovnega subjekta: 
 
Odprt pri banki: 
 

Z nami povezane pravne in/ali fizične osebe:16 
 
 

 
Zavod bo ob obravnavi ponudbe iz uradnih evidenc ZZZS pridobil podatke o številu oseb, ki 
so bile pri delodajalcu v delovnem razmerju:  

- na zadnji dan v mesecu pred mesecem oddaje ponudbe in  
- dvanajst (12) mesecev pred tem datumom.17 

 

Število oseb, že vključenih v projekt  v okviru programa »Zaposli me plus« 

po javnem povabilu, objavljenem 14. 3. 2014: 

 

 

V primeru zmanjšanja števila zaposlenih v obdobju preteklih dvanajstih (12) mesecih pred 

mesecem oddaje ponudbe, v spodnji tabeli navedite razloge za zmanjšanje števila 

zaposlenih oseb v delovnem razmerju. 

                                                
  

15
Zavod bo navedbe preverjal z vpogledom v uradno evidenco AJPES in ZZZS. 

16
Za potrebe tega javnega povabila se za povezane osebe: 

- štejeta pravna ali fizična oseba, ki sta povezani v kapitalu, upravljanju ali nadzoru tako, da ima ena neposredno ali posredno v lastni najmanj 
25 % delež v kapitalu, upravljanju ali nadzoru druge ali drugo obvladuje na podlagi pogodb, 

- štejejo primeri, v katerih imajo iste pravne ali fizične osebe ali njihovi družinski člani v vlagatelju in poslovnem subjektu, ki ima do zavoda 
neporavnane obveznosti iz pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja, v lasti najmanj 25 % delež v kapitalu, upravljanju ali 
nadzoru ali ju obvladujejo na podlagi pogodbe, 

- za povezani osebi se štejeta tudi vlagatelj in fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če ima ista fizična oseba ali njeni družinski člani v vlagatelju 
najmanj 25 % delež v kapitalu, upravljanju ali nadzoru ali vlagatelja obvladujejo na podlagi pogodb. 

Za opredelitev družinskih članov se uporablja predpis, ki ureja davek od dohodka pravnih oseb. 

 
17

Za ponudbo oddano npr. 15. 3. 2014 bo Zavod navedeni pogoj preverjal na dan 28. 2. 2014 in 28. 2. 2013. 

PONUDBA ZA IZVEDBO PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA 

»ZAPOSLI ME PLUS« 
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Razlogi za zmanjšanje števila oseb v delovnem razmerju: Št. 

oseb18 

 1. prostovoljni odhod delavca (npr. sporazumna razveljavitev pogodbe o 

zaposlitvi, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca) 
 

2. iztek pogodbe za določen čas zaradi prenehanja potrebe po delu  

3. iztek pogodbe za določen čas zaradi vrnitve delavca, katerega se je 

nadomeščalo s pogodbo o zaposlitvi za določen čas 
 

4. nezmožnost opravljanja dela delavca (npr. redna odpoved pogodbe o 

zaposlitvi s strani delodajalca zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi 

invalidnosti ali iz razloga nesposobnosti zaradi nedoseganja pričakovanih 

rezultatov dela ali neizpolnjevanja zahtevanih pogojev za opravljanje dela) 

 

5. starostna upokojitev  

6. izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov na strani delavca   

7. redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega 

poskusnega dela 
 

8. redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga  

 9. redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca  

10. drugi razlogi (npr. smrt)  

Skupaj:  

 
b/ PODATKI O NAČRTOVANIH ZAPOSLITVAH19 

 

 

Št. obr. PDM-1 
(Sporočilo o 

prostem 
delovnem 

mestu) 

Ime in priimek 
izbranih brezposelnih oseb, ki jih 

je napotil Zavod na podlagi 
obrazca PDM-1 

EMŠO 

Delovno mesto, na 
katerem bo izbrana 
brezposelna oseba 

delala20 

1 

 
    

2 

 
    

3 

 
    

 
 
 

  

                                                
18

 Vpišite število oseb, ki jim je zaradi posameznega razloga prenehalo delovno razmerje. Razloge prenehanja je potrebno 

navesti za vsa zmanjšanja števila zaposlenih. V primeru zmanjšanja števila zaposlenih za npr. 3 osebe, je potrebno navesti tri 

razloge prenehanja ali isti razlog trikrat / npr. 3x starostna upokojitev. 
19

 Delodajalec pred predložitvijo ponudbe na podlagi Sporočila o prostem delovnem mestu izbere brezposelno(e) osebo(e) iz 
ciljne skupine, to navede v ponudbi in o izboru osebe na ustrezen način obvesti Zavod.  
20

Vpišite ŠIFRO standardne klasifikacije poklicev (SKP). Iskalnik po šifrantu je objavljen na povezavi: http://www.stat.si/skp/sam 

Šifrant SKP pa na povezavi: http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=5334. 

 

http://www.stat.si/skp/
http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=5334


 18 

 

 

  

 
c) IZJAVA 

 
S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujemo, da: 

 

 soglašamo in sprejemamo vse pogoje in določila, ki so navedena in zahtevana v javnem 

povabilu; 

 so vse navedbe v ponudbi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju; 

 soglašamo s pridobitvijo in uporabo osebnih ter drugih podatkov za namene dokazovanja 

in preverjanja te izjave in upravičenih stroškov projekta ter za evalvacijske in raziskovalne 

namene; 

 soglašamo, da Zavod za namen tega javnega povabila lahko o izpolnjevanju naših 

pogojev pridobi podatke iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti; 

 soglašamo, da Zavod za namen tega javnega povabila od ministrstva, pristojnega za delo, 

pridobi podatke iz uradnih evidenc Inšpektorata RS za delo o pravnomočno izrečenih 

globah za prekršek po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. list RS, 

št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo, 29/10, 57/12 in 21/13 ZUTD-A); 

 soglašamo in sprejemamo vsebino pogodbe, ki je sestavni del dokumentacije tega 

javnega povabila. 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

 smo pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi vpisa v Poslovni 

register Slovenije, 

 smo najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,  

 imamo s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo oz. sem samozaposlena oseba, ki 

nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu za več kot polovico 

polnega delovnega časa, 

 v zadnjih dvanajstih (12) mesecih pred mesecem oddaje ponudbe na javno povabilo: 

1. nismo zmanjševali števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov (glej poglavje 6 tega 

javnega povabila), oziroma  

2. smo zaposlene osebe, ki jim je pri nas prenehalo delovno razmerje iz drugih razlogov, 

nadomestili z novimi zaposlitvami, ki pa niso predmet subvencioniranja po tem javnem 

povabilu, 

 do Zavoda niti mi niti z nami povezane pravne ali fizične osebe nimamo neporavnanih 

obveznosti iz naslova pogodb o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja, 

 v zadnjih štiriindvajsetih (24) mesecih od oddaje ponudbe nismo kršili pogodbenih obveznosti 

pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo na vsebino programov 

ali nenamensko porabo sredstev, 

 nismo v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v 

postopku likvidacije,  

 nismo v procesu prestrukturiranja po veljavnem Zakonu o pomoči za reševanje in 

prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, 

 bomo zagotovili, da v primeru sprejema ponudbe višina vseh prejetih javnih sredstev in 

sredstev EU za posamezno vključeno osebo ne bo presegla polovice stroškov, nastalih v 

zvezi z njeno zaposlitvijo v pogodbeno dogovorjenem času ohranitve njene zaposlitve, ki 



 19 

so seštevek njenih neto plač, obveznih prispevkov iz plače (prispevki delojemalca), 

akontacije dohodnine in obveznih prispevkov na plačo (prispevki delodajalca/nosilca 

projekta) - intenzivnost pomoči. Kot prejeta sredstva se štejejo tudi olajšave, oprostitve ali 

vračila socialnih prispevkov do katerih sta upravičena nosilec projekta ali oseba na 

podlagi posebnih predpisov. Če je zaposlitev prekinjena pred  pogodbeno dogovorjenim 

časom se intenzivnost ugotavlja glede na dejanski čas zaposlitve, 

 imamo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do 

vključno zadnjega dne meseca pred oddajo ponudbe,  

 smo v zadnjih šestih (6) mesecih zaposlenim izplačevali plače in prispevke za obvezna 

socialna zavarovanja v zakonsko določenih ali pogodbeno dogovorjenih rokih, 

 smo pred oddajo ponudbe ravnali v skladu s postopkom, predpisanim v 7. poglavju tega 

javnega povabila, 

 ne poslujemo v sektorju S.13 – Država (v skladu s Standardno klasifikacijo institucionalnih 

sektorjev),  

 ne poslujemo v sektorju S.15 – Nepridobitne institucionalne storitve gospodinjstvom (v skladu 

s Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev), razen če poslujemo kot društvo, njihovo 

združenje, ustanova ali zavod, 

 oseb, za katere kandidiramo na tem javnem povabilu, ne bomo zaposlili v dejavnosti B – 

Rudarstvo, niti ne v dejavnosti N78 – Zaposlitvene dejavnosti (v skladu s Standardno 

klasifikacijo dejavnosti), 

 osebam, za katere kandidiramo na tem javnem povabilu, pri nas niso prenehale ali bile 

prekinjene pogodbe o zaposlitvi in so se prijavile na Zavodu, od takrat pa še ni minilo dvanajst 

(12) mesecev, 

 odgovorna oseba delodajalca/ponudnika ni brezposelna oseba, ki se bo samozaposlila v 

lastniški gospodarski družbi, ki jo tudi osebno vodi, 

 bomo v primeru, da pogodbena vrednost, vključujoč morebitne anekse k pogodbi, znaša 

15.000,00 EUR ali več, Zavodu najkasneje v osmih (8) dneh od prejema Obvestila o sprejemu 

in Pogodbe o izvedbi projekta ter Poziva k njenemu podpisu, skupaj s podpisanim izvodom 

Pogodbe ali Aneksa k pogodbi o izvedbi projekta, predložili tudi dve (2) bianco menici in 

menično izjavo s pooblastilom za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za ves čas trajanja 

pogodbe, izdano skladno z navodili;  

 bomo vključeno brezposelno osebo ob nastopu dela seznanili z ukrepi, predpisanimi za varno 

delo, in jo usposobili za varno delo ter zagotavljali pogoje za varnost in zdravje pri delu v 

skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu, 

 bomo zagotovili kritje celotnih stroškov izvedbe projekta ne glede na višino stroškov, 

upravičenih za subvencioniranje; 

 nam ni bila po 28. 7. 2012 pravnomočno izrečena globa za prekršek po Zakonu o 

preprečevanju dela in zaposlovanja na črno; 

 smo seznanjeni z dejstvom, da je napačna ali zavajajoča navedba podatkov razlog za 

prekinitev sklenjene pogodbe o izvedbi projekta v okviru programa »Zaposli me plus«; 

 se zavedamo, da ima navajanje neresničnih podatkov v ponudbi lahko za posledico 

materialno in kazensko odgovornost. 

 

Datum:       

Ime in priimek odgovorne osebe:                                               ŽIG21 

 

Podpis odgovorne osebe:  
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V kolikor delodajalec ne posluje z žigom, navede: »Ne poslujem z žigom«. 



 20 

 

 

 

  

 

Obrazec št. 2 

OPREMA PONUDBE

 
Z obrazcem opremite ponudbo tako, da prilepite spodnjo tabelo na sprednjo stran zaprte 

pisemske ovojnice in jo v celoti izpolnite.   

(izpolni delodajalec) 

Delodajalec: 

(polni naziv, naslov in  

matična številka) 

(izpolni glavna pisarna Zavoda) 

Datum in ura prejema: 

 

 

Zaporedna številka: 

(izpolni delodajalec – ustrezno obkrožite) 

 

Ponudba         Dopolnitev ponudbe 

PREJEMNIK 

Zavod RS za zaposlovanje 

Območna služba__________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(izpolnite z nazivom in naslovom območne službe Zavoda, pristojne po sedežu 

delodajalca) 

 

 

NE ODPIRAJ – PONUDBA! 

Oznaka ponudbe: 

 

PONUDBA ZA »ZAPOSLI ME PLUS« 

 
 

Naslovi območnih služb Zavoda: 

ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje 

ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka ulica 2, 6000 Koper 

ZRSZ, Območna služba Kranj, Šuceva ulica 23, 4000 Kranj 

ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana 

ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor 

ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska Sobota 

ZRSZ, Območna služba Nova Gorica, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica 

ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto 

ZRSZ, Območna služba Ptuj, Osojnikova 1, 2250 Ptuj 

ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg Svobode 32, 8290 Sevnica 

ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje 

ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje  
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Obrazec št. 3 

ZAHTEVEK ZA PLAČILO UPRAVIČENIH STROŠKOV 
IZVEDBE PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA »ZAPOSLI ME PLUS« 

 

Zaporedna številka zahtevka za plačilo:  

 

Naziv delodajalca/nosilca projekta: 

Naslov delodajalca: 

ID za DDV: 

MŠO: 

TRR: 

Banka: 

Številka pogodbe o izvedbi projekta: 

 

Zavod RS za zaposlovanje 

Območna služba  …………(naziv)…………… 

……………...… (naslov) ………….…………… 

ID za DDV: SI 16669762 

 

 

V skladu s pogodbo/aneksom k pogodbi o izvedbi projekta v okviru programa »Zaposli me 

plus« in predloženo dokumentacijo izstavljamo zahtevek za plačilo subvencije za zaposlitev: 

 

Priimek in ime zaposlene osebe Subvencija v EUR 

  

  

Skupaj  

Po potrebi tabeli dodajte vrstice. 

 

 

 

V …………………………., dne: …………………… 

 

Ime in priimek odgovorne osebe:                                                ŽIG22 

 

Podpis odgovorne osebe:  

 

Priloga(e): kopija(e) pogodb(e) o zaposlitvi, vključujoč tudi člen o ESS in logotip ESS (7. 

točka 7. člena iz vzorca pogodbe o izvedbi projekta v okviru programa). 
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V kolikor delodajalec ne posluje z žigom, navede: »Ne poslujem z žigom«. 
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Obrazec št. 4 

 

KONČNO POROČILO O IZVEDBI PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA »ZAPOSLI ME PLUS« 

 

a) Splošno: 

Naziv delodajalca/ 

nosilca projekta: 

Številka pogodbe: 

Priimek in ime vključene osebe: 

EMŠO:              

 

       Ocena vpliva subvencionirane zaposlitve na(obkrožite): 
 

1. bodoče zaposlitvene možnosti vključene osebe:  
 

                                              pozitiven vpliv          delno pozitiven vpliv          nevtralen vpliv 
 

2. uveljavljanje koncepta enakih možnosti (invalidov, žensk…): 
 

                                              pozitiven vpliv          delno pozitiven vpliv          nevtralen vpliv 
 

3. delovanje vaše organizacije: 
 

                                              pozitiven vpliv          delno pozitiven vpliv          nevtralen vpliv 
 

 

b.)   Izjava  
 

S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujemo, da (izpolnite): 

 

- je bila oseba zaposlena neprekinjeno …… mesecev od ……………… do………………… 
 

- smo vključeni osebi izplačevali plačo, skladno s pogodbo o zaposlitvi na transakcijski 

račun in ji izplačevali tudi druge prejemke in prispevke, skladno z veljavnimi predpisi s 

področja delovno pravne, davčne in plačne zakonodaje, kar lahko izkažemo z 

verodostojnimi računovodskimi listinami, 
 

- višina vseh prejetih javnih sredstev in sredstev EU za posamezno vključeno osebo ni  

presegla polovice stroškov, nastalih v zvezi z njeno zaposlitvijo v pogodbeno 

dogovorjenem času ohranitve njene zaposlitve, ki zajemajo oz. so seštevek njenih neto 

plač, obveznih prispevkov iz plače (prispevki delojemalca), akontacije dohodnine in 

obveznih prispevkov na plačo (prispevki delodajalca/nosilca projekta) - intenzivnost 

pomoči. Kot prejeta sredstva se štejejo tudi olajšave, oprostitve ali vračila socialnih 

prispevkov do katerih sva upravičena nosilec projekta ali oseba na podlagi posebnih 

predpisov. Če je zaposlitev prekinjena pred pogodbeno dogovorjenim časom, se 

intenzivnost ugotavlja glede na dejanski čas zaposlitve, 
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- bomo zagotovili revizijsko sled s hrambo dokumentacije v zvezi s predmetom pogodbe še 

najmanj 10 let po izteku subvencionirane zaposlitve, 

 

- bomo še 10 let po zaključku pogodbenih obveznosti omogočili tehnični, administrativni in 

finančni nadzor s strani pristojnih organov RS in Evropske skupnosti, 
 

- smo vodili ločen knjigovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za vse 

transakcije v zvezi s predmetom pogodbe, 
 

- smo zagotavljali informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z navodili organa 

upravljanja. 

 

c.) V obdobju subvencionirane zaposlitve so za vključeno osebo nastali stroški bruto 

plač, ki so seštevek dejansko izplačanih neto plač, obveznih prispevkov iz plače, obveznih 

prispevkov na plačo in akontacije dohodnine, v naslednji višini:………………….. EUR. 

 

d)  Po poteku dvanajst (12) mesečne subvencionirane zaposlitve (obkrožite in izpolnite): 

- smo vključeno osebo zaposlili za nedoločen čas,  

- smo vključeni osebi ponudili novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas …..  mesecev, 

- vključena oseba pri nas ni več v delovnem razmerju. 

 

e) Za upravičene stroške subvencionirane zaposlitve (obkrožite in izpolnite): 

- smo prejeli sredstva iz drugih javnih virov financiranja, in sicer od23: 

………………………………………..……………………….. v višini: ………………. EUR,  

………………………………………..……………………….. v višini: ………………. EUR,  

- nismo prejeli sredstev iz drugih javnih virov financiranja. 

 

f) Da nam skladno z določbami ZPDZC-C v preteklih 12 mesecih s strani Inšpektorata RS za 
delo ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po Zakonu o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno. 

 

Datum:       

 

Ime in priimek odgovorne osebe:                                                ŽIG24 

 

Podpis odgovorne osebe:  

 

OPOZORILO: 

Za vsako vključeno osebo ste dolžni Zavodu posredovati končno poročilo o izvajanju projekta 

v okviru programa »Zaposli me plus« v roku 30 dni po zaključku subvencionirane 

zaposlitve oz. v primeru predčasne prekinitve pogodbe o zaposlitvi vključene osebe v roku 

30 dni po tej prekinitvi, v nasprotnem primeru vam bo Zavod izdal zahtevek za plačilo 

pogodbene kazni. 
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 Kot prejeta sredstva se štejejo tudi olajšave, oprostitve ali vračila socialnih prispevkov do katerih sta 
upravičena nosilec projekta ali oseba na podlagi posebnih predpisov npr. oprostitev plačila ali vračilo 
prispevkov. 
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VZOREC POGODBE O IZVEDBI PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA  

»ZAPOSLI ME PLUS« 

 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, Območna služba ……Naziv in naslov…… matična št.: 

5300410000, davčna št.: 16669762, ki ga po pooblastilu v.d. generalne direktorice Mavricija 

Batič zastopa pooblaščenec ……Ime Priimek……, direktor(ica) Območne službe 

……Naziv…..., transakcijski račun št.: ……….…………… (v nadaljevanju: Zavod), 

 

in 

 

NAZIV DELODAJALCA, ……….Naslov….……, matična št.: ……………………, davčna št.: 

……………………., ki ga zastopa ……Ime Priimek……, transakcijski račun v RS št.: SI56 

……….……………………. odprt pri: ……………………….. (v nadaljevanju: nosilec projekta), 

 

skleneta: 

 

POGODBO O IZVEDBI PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA 

 »ZAPOSLI ME PLUS« 

 

1. člen 

(uvodne določbe) 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

1. je nosilec projekta oddal popolno ponudbo na Javno povabilo delodajalcem za izvedbo 

projekta v okviru programa »Zaposli me plus«, ki je bilo objavljeno na spletni strani 

Zavoda dne 14. 3. 2014, in da je bila njegova ponudba sprejeta za izvedbo projekta v 

okviru tega programa (v nadaljevanju: projekt), ki je predmet te pogodbe, o čemer je bil 

obveščen z obvestilom o sprejemu št. _______________, z dne _______; 

2. se bo projekt izvajal skladno z Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 

2007–2013, v okviru 2. razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in 

neaktivnih«, 2.1. prednostne usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in 

neaktivnih«, operacije »Zaposli me plus«; 

3. sredstva, dodeljena po tej pogodbi, predstavljajo državno pomoč po shemi »Programi 

zaposlovanja« št. priglasitve: BE01-5022860-2012 z dne 22. 2. 2012 z vsemi 

spremembami, dano z namenom zaposlitve brezposelnih oseb iz ciljne skupine.  

 

2. člen 

(predmet in namen pogodbe) 

 

Predmet te pogodbe je sofinanciranje in izvedba projekta v okviru programa »Zaposli me 

plus«, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencioniranje 
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zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb in opredelitev medsebojnih odnosov, pravic ter 

obveznosti med Zavodom in nosilcem projekta. 

 

Namen projekta je spodbujanje zaposlovanja in pomoč pri ohranjanju zaposlitev oseb iz 

ciljne skupine, to je težje zaposljivih brezposelnih oseb, vodenih v evidenci brezposelnih 

oseb. Namen pogodbe je uresničen, če nosilec projekta ohrani zaposlitev za obdobje 

najmanj enega (1) leta neprekinjeno in za polni delovni čas 40 ur tedensko oz. krajši delovni 

čas, skladno z odločbo o invalidnosti,25 ob upoštevanju vseh predpisov.  

 

S to pogodbo se nosilec projekta zaveže, da bo zaposlil skupno število… težje zaposljivo(ih) 
brezposelno(ih) oseb(o) in sicer: 
 

- osebo …… Ime Priimek ……, EMŠO………………….,  

- osebo …… Ime Priimek ……, EMŠO………………….,  

- osebo …… Ime Priimek ……, EMŠO………………….,  

 
ter ji(m) zagotovil vse pravice v skladu s pogodbo o zaposlitvi in veljavnimi predpisi s 

področja delovnopravne, davčne in plačne zakonodaje. 

 
Zavod se zaveže, da bo nosilcu projekta izplačal upravičene stroške projekta iz 3. člena te 
pogodbe (subvencijo za zaposlitev).  
 

3. člen 

(upravičeni stroški projekta) 

 

Upravičen strošek projekta iz te pogodbe je subvencija za zaposlitev posamezne 

brezposelne osebe, za poln delovni čas 40 ur tedensko za dvanajst (12) mesecev 

neprekinjeno v višini 5.000,00 EUR oziroma sorazmerno nižja subvencija v primeru 

zaposlitve invalida za krajši delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti.26 

 

4. člen 

(vrednost pogodbe) 

 

Načrtovana vrednost pogodbe za zaposlitev ___brezposelnih oseb(e) znaša največ_______ 

EUR.  

 

Če nosilec projekta v roku, določenem v 7. členu te pogodbe, ne zaposli vseh brezposelnih 

oseb, določenih v 2. členu te pogodbe, se sklene aneks k pogodbi o zmanjšanju vrednosti te 

pogodbe.  

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
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 Kot invalidi se štejejo osebe po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (Ur. l. RS, št. 96/12, 39/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 

99/2013-ZSVarPre-C, 101/2013-ZIPRS1415, 107/2013 Odl. US in 111/13), 3. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
(Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 14/2009 Odl.US, 84/2011 Odl.US, 87/2011 in 96/2012-ZPIZ-2), podrobno pa so našteti v 3. 
členu Navodil za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Ur. l. RS, št. 10/05, 43/05 in 53/12). 
 
26

 V primeru zaposlitve invalida v skladu z odločbo o invalidnosti za delovni čas, ki je krajši od 40-urnega tedenskega delovnega časa, se 

subvencija izplača v sorazmerni višini po izračunu: višina subvencije = 
 

  
*5.000,00 EUR pri čemer je X število ur na teden. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201399&stevilka=3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013107&stevilka=3887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200914&stevilka=446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201184&stevilka=3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3724
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201296&stevilka=3693
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2007–2013, 2. razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, 

2.1. prednostne usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«. 

 

Projekt bo v višini 85 % upravičenih stroškov sofinanciran iz sredstev Evropske unije – 

proračunska postavka 130184, 15 % sredstev za upravičene stroške pa se bo zagotovilo kot 

slovenska udeležba - proračunska postavka 130185  iz proračuna Republike Slovenije. 

 

5. člen 

(trajanje aktivnosti) 

 

Nosilec projekta izvaja pogodbene aktivnosti od prve zaposlitve brezposelne osebe do 

predložitve popolnega Končnega poročila o izvedbi projekta v okviru programa »Zaposli me 

plus« za zadnjo zaposlitev brezposelne osebe.  

  

6. člen 

(obdobje upravičenosti izdatkov) 

 

Zavod bo sredstva izplačal najkasneje v 120 dneh od predložitve popolnega in potrjenega 

zahtevka nosilca projekta, vendar ne kasneje kot 31. 12. 2014.  

 

Skrajni rok za predložitev popolnega zahtevka za plačilo je 30. 9. 2014. Zavod zahtevkov za 

plačilo, prejetih po tem roku, ne bo izplačal. 

 

7. člen 

(obveznosti nosilca projekta) 

 

Nosilec projekta se zavezuje, da bo projekt izvedel tako, da bo:  

1. brezposelno(e) osebo(e) zaposlil najkasneje v 30-ih koledarskih dneh po podpisu te 

pogodbe/aneksa oziroma v roku dogovorjenim z Zavodom, vendar ne pred podpisom 

pogodbe med brezposelno osebo in Zavodom;  

2. bo vključeno(e) brezposelno(e) osebo(e) ob nastopu dela seznanil z ukrepi, 

predpisanimi za varno delo, in jo usposobil za varno delo ter zagotavljal pogoje za 

varnost in zdravje pri delu v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu; 

3. v primeru, da pogodbena vrednost, vključujoč morebitne anekse k pogodbi, znaša 

15.000,00 EUR ali več, Zavodu ob vračilu enega izvoda podpisane pogodbe/aneksa 

k pogodbi predložil dve (2) bianco menici in menično izjavo; 

4. vsako zaposlitev Zavodu izkazal s kopijo pogodbe o zaposlitvi, ki jo priloži k zahtevku 

za plačilo; 

5. vključeni(m) brezposelni(m) osebi(am) izplačeval plačo skladno s pogodbo o 

zaposlitvi na njen/njihov transakcijski račun oz. v skladu s Pravilnikom o izvajanju 

Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 

24/12, 32/2012-ZDavP-2E in 19/2013) in izplačeval tudi druge prejemke skladno z 

veljavnimi predpisi s področja delovnopravne, davčne in plačne zakonodaje ter 

zanjo(e) plačeval obvezne prispevke iz plače, obvezne prispevke na plačo in 

akontacijo dohodnine; 

6. Zavod najkasneje v roku osem (8) dni pisno obvestil, če bi prišlo do prenehanja 

pogodbe o zaposlitvi pred časom, dogovorjenim s to pogodbo, in posredoval kopijo 

odpovedi pogodbe o zaposlitvi; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201232&stevilka=1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201319&stevilka=659
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7. v pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo obvezno vključil besedilo: Projekt delno 

financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, in se izvaja v 

okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 2. 

razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, 2.1. 

prednostne usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, 

programa »Zaposli me plus«. V pogodbi o zaposlitvi bo nosilec projekta uporabil 

logotip Evropskega socialnega sklada. Enako bo označil vsa pisna gradiva, izdelana 

v okviru projekta. 

8. v primeru informiranja in obveščanja javnosti o projektu ravnal v skladu z navodili 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: organa upravljanja); 

9. Zavodu za vsako vključeno osebo posredoval v celoti izpolnjeno Končno poročilo o 

izvedbi projekta v roku 30 dni po izteku dvanajst (12) mesečnega obdobja zaposlitve 

oz. v primeru predčasne prekinitve pogodbe o zaposlitvi vključene osebe v roku 30 

dni po prekinitvi (na Obrazcu št. 4: Končno poročilo o izvedbi projekta v okviru 

programa »Zaposli me plus«, ki je priloga dokumentacije javnega povabila); 

10. za zagotovitev revizijske sledi v spisu projekta hranil dokumentacijo v zvezi z izvedbo 

projekta (obvestilo o sprejemu ponudbe, pogodbo o izvedbi projekta, pogodbo(e) o 

zaposlitvi, M-1/M-2 obrazec(ce), zahtevek(ke) za plačilo, končno poročilo) še deset 

(10) let po poteku izvedbe projekta; 

11. bo še deset (10) let po zadnjem prejetem plačilu omogočil tehnični, administrativni in 

finančni nadzor nad izvedbo predmeta pogodbe pristojnim organom Republike 

Slovenije in Evropske unije; 

12. vodil ločen knjigovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za vse transakcije 

v zvezi s projektom; 

13. bo zagotovil, da višina vseh prejetih javnih sredstev in sredstev EU za posamezno 

vključeno osebo ne bo presegla polovice stroškov, nastalih v zvezi z njeno 

zaposlitvijo v pogodbeno dogovorjenem času ohranitve njene zaposlitve, ki zajemajo 

oz. so seštevek njenih neto plač, obveznih prispevkov iz plače (prispevki 

delojemalca), akontacije dohodnine in obveznih prispevkov na plačo (prispevki 

delodajalca/nosilca projekta) - intenzivnost pomoči. Kot prejeta sredstva se štejejo 

tudi olajšave, oprostitve ali vračila socialnih prispevkov do katerih sta upravičena 

nosilec projekta ali oseba na podlagi posebnih predpisov. Če je zaposlitev prekinjena 

pred pogodbeno dogovorjenim časom se intenzivnost ugotavlja glede na dejanski čas 

zaposlitve; 

14. upošteval predpise o varovanju osebnih podatkov zaposlenih. 

 

Nosilec projekta je dolžan spoštovati in upoštevati obveznosti iz tega člena pogodbe. 

 

8. člen 

(obveznosti Zavoda) 

 

Zavod se zavezuje, da bo projekt financiral tako, da bo upravičene stroške nosilcu projekta 

povrnil oz. plačal na podlagi prejetega(ih) popolnega(ih) in potrjenega(ih) zahtevka(ov) za 

plačilo (na Obrazcu št. 3: Zahtevek za plačilo upravičenih stroškov izvedbe projekta v okviru 

programa »Zaposli me plus«, ki je priloga dokumentacije javnega povabila).  

 

K zahtevku(om) za plačilo upravičenih stroškov za vsako brezposelno osebo mora nosilec 

projekta predložiti kopijo(e) pogodb(e) o zaposlitvi, ki vsebuje(jo) navedbe, opredeljene v 7. 

točki 7. člena te pogodbe. 
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Subvencijo za zaposlitev posamezne brezposelne osebe bo Zavod na podlagi dokazil o 

zaposlitvi izplačal v enkratnem znesku. 

 

Zavod bo obstoj zaposlitve na podlagi prijave v obvezna socialna zavarovanja preverjal v 

uradnih evidencah pred vsakim plačilom.  

 
Zavod ne bo plačal zahtevkov za osebe, ki so bile zaposlene, ne da bi Zavod najmanj en dan 
pred zaposlitvijo z njimi sklenil pogodbo o vključitvi v program. 
 
Zavod bo sredstva nakazal najkasneje v 120 dneh od potrditve popolnega zahtevka, ki ga 

nosilec projekta naslovi na pristojno Območno službo Zavoda, na transakcijski račun nosilca 

projekta, št.: _________________ odprt pri banki _________________(pri čemer mora biti 

navedeni transakcijski račun odprt v Republiki Sloveniji ter razviden iz registra transakcijskih 

računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), razen 

v primeru zavrnitve s strani posredniškega telesa. 

 

9. člen 

(spremljanje in nadzor izvedbe ter varstvo podatkov) 

 

Pogodbeni stranki soglašata, da imajo Zavod in pristojni organi Republike Slovenije ali 

pristojni organi Evropske unije ali od njih pooblaščeni izvajalci pravico tehničnega, 

administrativnega in finančnega spremljanja in vrednotenja izvajanja projekta ter nadzora 

nad porabo dodeljenih sredstev.  

 

Nosilec projekta soglaša, da Zavod spremlja izvedbo projekta z vpogledom v uradne 

evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Davčne uprave RS ter da Zavod 

od ministrstva, pristojnega za delo, pridobi podatke iz uradnih evidenc Inšpektorata RS za 

delo o pravnomočno izrečenih globah za prekršek po Zakonu o preprečevanju dela in 

zaposlovanja na črno (Ur. list RS, št. 12/07 – UPB1, 29/10, 57/12 in 21/13 - ZUTD-A; v 

nadaljnjem besedilu pogodbe: ZPDZC) po datumu uveljavitve sprememb in dopolnitev 

Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. list RS, št. 57/12; v nadaljnjem 

besedilu pogodbe: ZPDZC-C), to je od 28. 7. 2012 dalje. 

 

Nadzorni organi iz prvega odstavka tega člena lahko izvajajo spremljanje preko pisnih poročil 

nosilca projekta in kontrol na kraju samem pri nosilcu projekta praviloma na podlagi 

predhodnega obvestila. V primerih kontrole na kraju samem bo nosilec projekta omogočil 

vpogled v delovno okolje oseb(e), vključene(ih) v subvencionirano zaposlitev, računalniške 

programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Nosilec projekta se obvezuje, da 

bo sodeloval pri izvedbi teh kontrol, ter se nanje ustrezno pripravil. 

 

Nosilec projekta se zavezuje, da bo navedenim nadzornim organom takoj oz v primeru 

pisnega poziva najkasneje v roku osem (8) dni po prejemu poziva predložil vse dokumente, 

ki so kakorkoli povezani z izvedbo predmeta pogodbe.  

 

Zavod se zavezuje, da bo v času trajanja ter po prenehanju pogodbe varoval kot poslovno 

skrivnost informacije in podatke, ki jih bo nosilec projekta določil kot poslovno skrivnost 

skladno z veljavno zakonodajo. 
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10. člen 

(nenamensko porabljena sredstva) 

 

Namen te pogodbe je dosežen, če je bila zaposlitev ohranjena najmanj za dogovorjeno 

obdobje dvanajst (12) mesecev neprekinjeno in za polni delovni čas 40 ur tedensko oz. 

sorazmerno krajši tedenski delovni čas v primeru zaposlitve invalida, ob tem pa je nosilec 

projekta upošteval predpise s področja delovnopravne, davčne in plačne zakonodaje. 

 

Za nenamensko porabo sredstev se šteje, če: 

 

1. je prišlo do prenehanja pogodbe o zaposlitvi pred iztekom pogodbeno dogovorjenega 

obdobja subvencioniranja zaposlitve; 

2. je nosilec projekta osebi(am) spremenil polni delovni čas na krajši delovni čas, vendar ne 

krajši kot 20 ur tedensko, razen v primeru invalida(ov) v skladu z odločbo o invalidnosti;  

3. je nosilec projekta osebi(am) spremenil polni delovni čas na delovni čas, krajši od 20 ur 

tedensko; 

4. je ugotovljeno preseganje intenzivnosti pomoči, določene v 13. točki 7. člena; 

5. je ugotovljeno, da je bila dokumentacija nosilca projekta, ki je bila podlaga za odobritev  in 

plačilo sredstev, netočna, zavajajoča, lažna oz. ponarejena; 

6. je ugotovljeno, da nosilec projekta ne plačuje neto plač na način, določen v 5. točki 7. 

člena in/ali obveznih prispevkov iz plače in/ali obveznih prispevkov na plačo ter teh kršitev 

tudi v naknadno postavljenem roku ne odpravi; 

7. je ugotovljeno, da so bila sredstva po tej pogodbi izplačana nosilcu projekta, ki mu je bila 

po uveljavitvi ZPDZC-C, tj. po 28. 7. 2012, pravnomočno izrečena globa za prekršek po 

ZPDZC.  

 

Če Zavod ugotovi nenamensko porabo sredstev iz te pogodbe, se z dnem te ugotovitve 

pogodba šteje za razvezano, nosilec projekta pa je v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve 

Zavoda dolžan vrniti:  

 

1. sorazmeren del prejetih sredstev v znesku 416,66 EUR za vsak manjkajoči mesec 

pogodbeno dogovorjenega obdobja subvencioniranja zaposlitve oz. v znesku 13,7 EUR 

za vsak manjkajoči koledarski dan v posameznem mesecu; 

2. sorazmerni del sredstev, preračunan glede na dejanski delovni čas vključene osebe, v 

primeru iz 2. točke drugega odstavka tega člena; 

3. celoten znesek prejetih sredstev za posamezno vključeno osebo v primeru iz 3. točke 

drugega odstavka tega člena; 

4. višino neupravičeno prejetih sredstev v primeru iz 4. točke drugega odstavka tega člena; 

5. celoten znesek prejetih sredstev v primeru 5. in 6. točke drugega odstavka tega člena 

skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila; 

6. tisti znesek sredstev v primeru iz 7. točke drugega odstavka tega člena, ki jih je prejel v 
obdobju 12 mesecev pred pravnomočnim izrekom globe za prekršek po ZPDZC. Ne glede 
na navedeno pa nosilec projekta ni dolžan vrniti sredstev, prejetih pred datumom 
uveljavitve ZPDZC-C, tj. pred 28. 7. 2012. 

 
Če so sočasno podane okoliščine za vračilo po 1., 2. ali 4. točki drugega odstavka tega člena 
se sredstva za vračilo seštevajo.  
 

V primeru, da nosilec projekta sredstev ne vrne v roku, tečejo zakonite zamudne obresti, ki 

so obračunane od dneva zamude do dneva vračila oz. plačila. 
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Določba tretjega odstavka tega člena o razvezi pogodbe ne velja v primeru, ko je nosilec 

projekta zaposlil več kot eno subvencionirano brezposelno osebo in je bila nenamenska 

poraba po 1., 2., 3. in 4. točki drugega odstavka tega člena ugotovljena le pri posamezni 

vključeni osebi. V tem primeru se pogodba obdrži v veljavi ter v obsegu, ki se nanaša na 

preostale vključene osebe, in traja do izteka njihove zaposlitve.  

 

Določba tretjega odstavka tega člena o razvezi pogodbe ne velja tudi v primeru, če nosilec 

projekta osebi, ki jo je na podlagi te pogodbe zaposlil s polnim delovnim časom 40 ur 

tedensko, v nadaljevanju spremenil polni delovni čas zaradi uveljavitve pravice do krajšega 

delovnega časa zaradi starševstva. V tem primeru se pogodba obdrži v veljavi, nosilec 

projekta pa je v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Zavoda dolžan vrniti sorazmeren del 

prejetih sredstev, preračunan glede na dejanski delovni čas vključene osebe. 

 

11. člen 

(neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti) 

 

V primeru, da nosilec projekta v skladu s 1. točko 7. člena te pogodbe ne realizira vključitve 

brezposelne(ih) oseb(e) iz 2. člena te pogodbe v roku 30 dni od dneva sklenitve pogodbe, ali 

jih vključi v manjšem številu, kot je dogovorjeno s to pogodbo, lahko Zavod odstopi od 

celotne pogodbe ali v obsegu nerealiziranih vključitev. V primeru odstopa zaradi delne ali 

celotne neizpolnitve lahko Zavod zahteva tudi plačilo pogodbene kazni v višini 100,00 EUR 

za vsako nerealizirano vključitev. 

 

V primeru kršitve določbe 2. točke 7. člena te pogodbe mora nosilec projekta z dnem te 

ugotovitve oz. neuspešnega poteka roka za odpravo kršitve, plačati pogodbeno kazen v 

višini 100,00 EUR za vsako v projekt vključeno osebo, pri kateri je bila kršena ta določba, in 

sicer v roku 30 dni od prejema zahtevka za vračilo sredstev27 s strani Zavoda. 

 

V primeru kršitve določb iz 6., 8., 9. in 14. točke 7. člena te pogodbe mora nosilec projekta z 

dnem ugotovitve kršitve oz. neuspešnega poteka roka za odpravo kršitev plačati pogodbeno 

kazen v višini 200,00 EUR v roku 30 dni od prejema zahtevka za vračilo sredstev s strani 

Zavoda. 

 

V primeru kršitve določb 10., 11. in 12. točke 7. člena te pogodbe mora nosilec projekta z 

dnem ugotovitve kršitve oziroma neuspešnega poteka roka za odpravo kršitev vrniti vsa (ali 

del) prejeta(ih) sredstva(ev), vključno z obrestmi v višini zakonitih zamudnih obresti, ki tečejo 

od dneva nakazila do dneva izstavitve zahtevka za vračilo, v roku 30 dni od prejema zahteve 

za plačilo s strani Zavoda. 

 

V primeru, da Zavod ugotovi druge kršitve s strani nosilca projekta, o ugotovitvah obvesti 

nosilca projekta in to upošteva pri nadaljnjem izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 

 

V primeru, da nosilec projekta v roku ne plača pogodbene kazni, navedene v tem členu, 

tečejo zakonite zamudne obresti, ki so obračunane od dneva zamude do dneva vračila oz. 

plačila.  
                                                
27

Zahtevek za vračilo sredstev je dokument, s katerim Zavod zahteva vračilo sredstev iz naslova nenamensko porabljenih 
sredstev in/ali zahteva plačilo pogodbene kazni zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. 

 
 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/pravice_iz_zavarovanja_za_starsevsko_varstvo/pravice_iz_naslova_krajsega_delovnega_casa/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/pravice_iz_zavarovanja_za_starsevsko_varstvo/pravice_iz_naslova_krajsega_delovnega_casa/
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12. člen  
(odstop od pogodbe) 

 

Zavod ima pravico odstopiti od pogodbe, če po podpisu pogodbe ugotovi, da je bila nosilcu 

projekta po uveljavitvi ZPDZC-C pravnomočno izrečena globa za prekršek po ZPDZC in od 

takrat še ni preteklo 24 mesecev. Z odstopom od pogodbe izvajalec izgubi pravico do 

izplačila sredstev, dogovorjenih s to pogodbo, če pa so mu bila sredstva že izplačana, jih je 

po pozivu zavoda dolžan vrniti v roku 30 dni po prejemu zahteve, sicer dolguje tudi zakonite 

zamudne obresti, ki se obračunajo od dneva zamude do dneva vračila. 

 

13. člen 
(prenos pogodbe in prepoved odstopa terjatve oziroma cesije) 

 

Nosilec projekta denarnih terjatev, ki izhajajo iz te pogodbe, ne bo prenesel na drugega 
(prepoved cesije). Prenos terjatev kljub temu dogovoru nima pravnega učinka.  
 
Prav tako nosilec projekta ne bo prenesel te pogodbe nekomu tretjemu, razen če Zavod v to 
privoli pred prenosom. Če nosilec projekta prenese to pogodbo brez prehodnega soglasja 
Zavoda in ima to za posledico spremembo delodajalca oseb, ki so se zaposlile po tej 
pogodbi, je dolžan vrniti prejeta sredstva skladno z določili 10. člena te pogodbe.  
 
Prejšnji odstavek se ne nanaša na primere univerzalnega pravnega nasledstva nosilca 

projekta tj. na primere njegovega statusnega preoblikovanja po določbah Zakona o 

gospodarskih družbah in v primeru, ko zaradi smrti podjetnika njegov dedič nadaljuje 

zapustnikovo podjetje kot univerzalni pravni naslednik. 

 

14. člen 

(vrnitev sredstev) 

 

Sredstva, ki jih je nosilec projekta dolžan vrniti v primerih, določenih s to pogodbo, se 

nakažejo na podračun enotnega zakladniškega računa Zavoda: 01100-6030264217.  

 

Prehodne in končne določbe  

 

15. člen 

 

Za izvedbo te pogodbe je s strani nosilca projekta odgovoren(a) ______________________ 

s strani Zavoda pa ______________________. 

 

16. člen 

 

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te 

pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, bo spore reševalo 

pristojno sodišče v Ljubljani. 
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17. člen 

 

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe stranki določita s pisnim aneksom k tej 

pogodbi. 

18. člen 

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 

 

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 

po en (1) izvod. 

19. člen 
(Opcija) Protikorupcijsko določilo-  

pogodbena vrednost, vključujoč morebitne anekse, znaša 10.000,00 EUR ali več) 

V primeru, da se ugotovi, da pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge 

pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja 

obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod 

ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti 

ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 

 

V kolikor bi Zavod ugotovil, da je bila pogodba sklenjena v nasprotju s 14. členom Zakona o 

integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 

81/13, Odl.US) ali bi ga na to opozorila pristojna komisija, bo nemudoma pričel z 

ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi 

Republike Slovenije. 

20. člen 

 (Opcija)  

(pogodbena vrednost, vključujoč morebitne anekse, znaša 15.000,00 EUR ali več) 

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, da nosilec projekta skupaj s podpisanim 

izvodom te pogodbe kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

Zavodu izroči dve (2) bianco menici in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in 

unovčenje po vzorcu iz dokumentacije javnega povabila.  

 
Pogodbo pripravil(a):    
 
Datum priprave pogodbe: 

   

Številka pogodbe:    
    
Nosilec projekta:   Zavod RS za zaposlovanje 
Ime priimek:   po pooblastilu v.d. 

generalne direktorice 
   Ime priimek: 
    
Podpis:   Podpis: 

    
Datum podpisa pogodbe:   Datum podpisa pogodbe:  
    

    
    

Žig   Žig 
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VZOREC MENIČNEGA BLANKETA Z NAVODILOM ZA PODPISOVANJE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Trasant se navede na licu menice 
desno spodaj: čitljivo ime pravne osebe, 
žig, če posluje z njim in podpis 
zakonitega zastopnika v obliki, v kateri je 
deponiran v sodnem registru z 
obveznim pristavkom, da se podpisuje 
kot: 
- poslovodja d.o.o, ali 
- osebni družbenik v osebni družbi ali 
- samostojni podjetnik (s.p.) ali 
- kot pooblaščenec 

(prokurist (pp)..)…ipd. 
 

 
Avalist (porok)se podpiše na licu 
menice(priporočamo levo spodaj):tako, 
da lastnoročno napiše svoje ime, 
priimek ter naslov. Ime in priimek mora 
čitljivo izpisati, ni dovoljena parafa.  
 
Če se podpiše na »hrbtu« menice, mora 
poleg imena, priimka in naslova 
obvezno dopisati »kot porok« ali »per 
aval.« 
 
(NIKAKOR pa se NE SME podpisati na 
črto »obvestite«, ker je ta predvidena 
za trasata!) 
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VZOREC MENIČNE IZJAVE S POOBLASTILOM  

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
…………………………………………………………  ……………………………………… 
(izdajatelj menic: firma in sedež izdajatelja menice)              (kraj in datum) 
 
V zavarovanje svojih pogodbenih obveznosti do Zavoda RS za zaposlovanje iz pogodbe/aneksa k 
pogodbi o izvedbi projekta v okviru programa »Zaposli me plus« št. 
……………………….……………….(vpisati številko pogodbe), sklenjena dne__.__.20__(vpisati datum 
pogodbe) in aneksa št. …………………………(vpisati številko aneksa), sklenjenega 
dne__.__.20__(vpisati datum aneksa), izročamo Zavodu RS za zaposlovanje naslednje število ……… 
podpisanih bianco menic, na katerih je (so) podpisana(ne) pooblaščena(ne) oseba(e): 
 
……………………………………….. kot       ………………………………………………………… 
……………………………………….. kot       ………………………………………………………… 
            (ime in priimek)                                            (funkcija in podpis zastopnika) 
 
Izdajatelj menice pooblašča Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, da v primeru, ko namen 
zgoraj navedene/ga pogodbe/aneksa ni dosežen iz razlogov, določenih v njenem 10. in 11. členu eno 
ali po potrebi več bianco menic izpolni v skladu s predmetnim pooblastilom in jih predloži v tej izjavi 
navedeni banki v plačilo.  
Pooblaščamo Zavod RS za zaposlovanje, da manjkajoče menične elemente izpolni, kot sledi: 

1. Kraj in datum izdaje: je sedež izdajatelja menice in datum, ko menični upnik menico izpolni; 
2. Menični znesek: je 100 % znesek sredstev, ki smo jih kot izdajatelj menice prejeli po zgoraj 

navedeni pogodbi/aneksu oz. sorazmerno nižji znesek po določilih 10. in 11. člena zgoraj 
navedene pogodbe/aneksa, v primeru zamude skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi; 

3. Dospelost: na vpogled;  
4. Remitent: Zavod RS za zaposlovanje 
5. Kraj in oseba, pri kateri je menica plačljiva: pri  

……………………………………………………………………………..……………………………… 
(ime in sedež banke ali druge organizacije, ki opravlja plačilni promet) 

ki vodi transakcijski račun izdajatelja menic št. ……………ŠT. TRR…………………….……… 
ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menic, v katerega breme je 
možno poplačilo teh menic v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi; 

6. Obvestilo: klavzula »brez protesta«. 
 
Obvezujemo se, da bomo pravočasno zagotovili ustrezno denarno kritje na zgoraj navedenem 
transakcijskem računu ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi naš račun. 
Predmetno pooblastilo se šteje kot nepreklicni nalog zgoraj navedeni banki ali katerikoli drugi osebi, ki 
vodi naš račun, za plačilo omenjenih menic.  
Izdajatelj izrecno soglaša, da veljajo pooblastilo in podpisane menice tudi v primeru spremembe 
pooblaščenih podpisnikov izdajatelja. 
 
IZDAJATELJ MENIC: ..……………………………………… 

..………………………………………   ŽIG 

..……………………………………… 
(vpisati naziv in naslov firme)       

 
ZANJ         …….…………………………….................….….   ................................. 

(vpisati zakonitega zastopnika oz. prokurista)    (podpis) 
 
KOT POROK ..................................................................    ................................. 
(vpisati ime in priimek fizične osebe, ki se osebno zaveže poravnati menični dolg) (podpis 
poroka) 
 
DAVČNA ŠT. POROKA: ................................................. 


