
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije je 26. julija 2019 objavil JAVNO 
POVABILO ZA ZBIRANJE PONUDB V OKVIRU PROGRAMA 
»Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne 
sile« ZA PODPORO PODJETJEM PRI PRIPRAVI STRATEGIJ ZA 

UČINKOVITO UPRAVLJANJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH TER KREPITVI NJIHOVIH KOMPETENC 2019 v 
okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 8. 
prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne 
naložbe 8.3 »Aktivno in zdravo staranje« in specifičnega cilja 8.3.1 »Podaljšanje in izboljšanje delovne 
aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«. 

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA POVABILA 

Namen javnega povabila za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje 
starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019 (v nadaljevanju JP ASI 2019) je spodbuditi 
podjetja (v nadaljevanju ponudniki) k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi 
njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti. 

Cilji javnega povabila so:  

• podpora podjetjem/ponudnikom pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših 
zaposlenih; 

• krepitev kompetenc starejših zaposlenih;  
• večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti. 

 

PREDMET JAVNEGA POVABILA 

Predmet javnega povabila je sofinanciranje izvedbe projektov ponudnikom z naslednjimi aktivnostmi:  

• SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih (v nadaljevanju 
strategija);  

• SKLOP B: Razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih: B1 izdelava načrta 
osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih (aktivnost ni sofinancirana), B2 udeležba 
v motivacijskih programih za starejše zaposlene, B3 usposabljanja na področju osebnega in 
kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih 
kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja). 

 

Komisija za izvedbo postopka Javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita 
podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za 
učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitev njihovih kompetenc 2019 (JP ASI 2019) je na 
seji 17. 10. 2019 sprejela sklep o izboru ponudnikov na JP ASI 2019, med izbranimi podjetji je bilo tudi 
naše podjetje. 

Podjetje Peloz d. o. o. je v sklopu JP ASI 2019 za izvedbo aktivnosti SKLOPA A in SKLOPA B pridobilo 
43.900,00 €. 

 



 


