POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI
JAVNI RAZPIS ZA PODPORO PODJETJEM PRI PRIPRAVI STRATEGIJ ZA UČINKOVITO
UPRAVLJANJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH IN KREPITVI NJIHOVIH KOMPETENC 2021 V OKVIRU
PROGRAMA »CELOVITA PODPORA PODJETJEM ZA AKTIVNO STARANJE DELOVNE SILE«
FORMALNA POPOLNOST VLOGE
V: V katerih primerih je vloga lahko formalno nepopolna?
O: Vloga se šteje za formalno nepopolno v primerih, ko:
-

-

vloga ni v celoti izpolnjena;
vloga ni podpisana s strani zakonitega zastopnika oziroma v primeru e-vloge, da je vlogo podpisal
pooblaščenec, ni pa priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika vlagatelja oziroma pooblaščenec,
ki ni zaposlen v podjetju vlagatelja;
ni oddana v roku za oddajo vloge (v primeru e-vloge oddaja izven roka ni možna, zato do te
formalne nepopolnosti ne more priti, ker vas pred tem ščiti sistem ePortala).

ODDAJA VLOGE
V: V podjetju imamo več zastopnikov in imajo le-ti skupno zastopanje podjetja, ali je možno na vlogi
več podpisov?
O: V primeru e-vloge ni mogoče, da jo hkrati podpiše več zastopnikov, saj vloga omogoča samo en
podpis, zato se morajo zastopniki med seboj pisno dogovoriti, kdo bo v imenu ostalih oddal in podpisal
vlogo na javni razpis. Sklad lahko ta pisni dogovor kasneje tudi zahteva na vpogled. Enako velja tudi v
primeru oddaje vloge po pošti.
ODPIRANJE VLOG IN DODELJEVANJE SREDSTEV
V: Ali se bodo vloge obravnavale in sredstva dodeljevala glede na čas prispetja v smislu »kdor prej
pride prej melje«?
O: Ne, vloge se lahko oddajo znotraj obdobja, ko je javni razpis odprt. Sklad do vlog ne more dostopati
do dneva, ki je v JR ASI 2021 določen za odpiranje, tj. 30.4.2021. Vloge se odpirajo po vrstnem redu
prejetja, obravnava pa se vse v roku prispele vloge. Izbrana bodo tista podjetja v okviru posamezne
kohezijske regije, ki bodo prejela več točk glede na merila, določena v 12. poglavju JR ASI 2021.
IZPOLNJEVANJE POGOJEV
V: Leta 2019 smo podpisali pogodbo o sofinanciranju za učinkovito upravljanje starejših na JP ASI
2019. Kolikor razberem iz razpisnih pogojev, na tem razpisu sami ne moremo kandidirati. Me pa
zanima, če lahko kandidiramo na tem javnim razpisu z našim IP podjetjem xxx, kjer je vsega skupaj
23 zaposlenih, od tega je 9 zaposlenih starih nad 50?

O: V kolikor gre za samostojno pravno enoto, lahko. Dejstvo, da je matično podjetje prejelo sredstva
za sofinanciranje na JP ASI 2019 oz. je podpisal s skladom pogodbo o sofinanciranju za ta dodeljena
sredstva (ali v primeru če bi prejel sredstva na JP ASI 2017), ne vpliva na pogoj pri prijavi vašega IP
podjetja xxx.
V kolikor ste definirani kot enotno podjetje pa se pri preverjanju dodeljenih sredstvih po pravilu »de
minimis« upoštevajo dodeljena sredstva v obdobju zadnjih 3 proračunskih (poslovnih) let (v primeru
JR ASI 2021 so to leta 2021, 2020, 2019) za vsa enotna (povezana) podjetja, pri čemer se dodelitev šteje
podpis pogodbe o sofinanciranju in ne samo izplačilo. Zaradi tega morate v vlogo navesti vsa povezana
podjetja (tudi to matično podjetje, ki je prejelo sredstva na JP ASI 2019).
V: Ali je kakšna omejitev pri oddaji vloge za invalidska podjetja?
O: Omejitev za invalidska podjetja ni, pomembno je, da tako, kot vsi ostali prijavitelji, izpolnjuje pogoje,
navedene v razpisni dokumentaciji.
V: Kdaj sklad preverja pogoj de-minimis?
O: Pogoj de-minimis sklad preverja prvič pred točkovanjem po merilih, v kolikor pogoj izpolnjuje gre
podjetje naprej v rangiranje. Drugič pa sklad preverja de-minimis tik pred podpisom pogodbe, v kolikor
je vlagatelj izbran za sofinanciranje po merilih iz tega javnega razpisa. Sklad lahko preverja de-minimis
tudi po podpisu pogodbe. V koliko bi prišlo do tega, da podjetje podpiše hkrati s skladovo še kakšno
pogodbo (za sredstva iz drugih virov po načelu de-minimis) in je s skladovo presegel dovoljeni znesek
de-minimis, bo moral neupravičena sredstva v celoti vrnit, skupaj z obrestmi od dneva nakazila s strani
sklada na TRR podjetja do dneva vračila skladu, sklad pa od pogodbe lahko odstopi.
V: V katero leto se šteje de-minimis, če so bila sredstva odobrena v letu 2019, koriščena pa bodo v
naslednjih 6-ih letih, se pravi kot primer: v letu 2019 odobrenih 300.000,00 €, koriščenje pa v obdobju
6-ih let vsako leto po 50.000,00 € na leto. Ali se torej šteje 300.000,00 € za leto 2019, ali za vsako od
v razpisu določenih let za preverjanje de-minimisa (2019,2020,2021) po 50.000,00 €, se pravi skupaj
150.000,00€?
O: Šteje se v leto, v katerem so bila sredstva odobrena, kar šteje podpis pogodbe zadnje stranke, torej
podjetja, ne glede na to ali so bila sredstva koriščena ali ne oziroma v kakšnem odstotku
V: V javnem razpisu je določeno: »Če je vlagatelj poleg zgornjih dejavnosti registriran tudi za
opravljanje drugih dejavnosti, ki s tem javnim razpisom niso izločene, lahko odda vloga za
sofinanciranje dejavnosti, ki niso izločene, če se na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali
razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni v skladu s tem javnim
razpisom, ne prejemajo pomoči »de minimis« na podlagi tega javnega razpisa.«
Prosim za obrazložitev tega, saj ne razumemo ali so izključena podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo
transportnih vozil ali podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo cestno transportnega prometa.
O: Z nabavo vozil se ukvarjajo tista podjetja, ki vozila npr. uvozijo in potem prodajo končnemu kupcu
npr. špediterskemu podjetju.
Podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo cestno transportnega prometa ne spadajo pod to alinejo, saj
njihova dejavnost ni nabava, ampak prevozi.
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Ne glede na vse to pa je v javnem razpisu zapisano, da »če je vlagatelj poleg zgornjih dejavnosti
registriran tudi za opravljanje drugih dejavnosti, ki s tem javnim razpisom niso izločene, lahko odda
vlogo za sofinanciranje dejavnosti, ki niso izločene«.
V kolikor je podjetje poleg nabave vozil registrirano še za kakšno drugo dejavnostjo (skoraj gotovo je),
potem ni težav.
V: V letu 2019 smo na razpis prijavili AA in odvisni družbi BB in CC, slednji sta bili izbrani in podpisali
smo pogodbo, AA pa ni prejel sredstev. Pozneje smo z reorganizacijo BB pripojili matični družbi AA,
CC pa tretji družbi, o čemer smo sklad obvestili.
Ali AA ustreza pogojem razpisa? V razpisu je namreč opredeljen pogoj, da vlagatelj ni podpisal
Pogodbe o sofinanciranju s skladom kot prejemnik sredstev na Javnem povabilu JP ASI 2019. AA pa
je pravni naslednik BB in nanj se prenesejo pravice in obveznosti bivšega podjetja.
Ker se zanimamo za prijavo, bi zelo koristil podatek, ali smo zaradi pripojitve izključeni iz ciljne
skupine razpisa.
O: AA sicer ni podpisal pogodbe s skladom (oz. ni bil med izbranimi), ampak jo je BB, ko pa je AA prevzel
BB pa je kot pravni naslednik z nami podpisal aneks, kar ima enako veljavo kot pogodba.
Iz navedenega torej sledi, da kot AA ne izpolnjujete i) razpisanega pogoja iz točke 8 JR ASI 2021.
S pripojitvijo je prenehala obstajati družba BB. Pravna posledica pripojitve BB na AA je ta, da prevzeta
družba (to je BB) preneha obstajati. S tem ko prevzeta družba preneha, preide celotno njeno
premoženje skupaj z njihovimi obveznostmi in pravicami na prevzemno družbo (to je na AA). Na mesto
BB je tako stopila družba AA.
Iz tega razloga AA ne izpolnjuje pogoja po JP ASI in sicer točke i) razpisanega pogoja iz točke 8 JR ASI
2020.
V: Ali se na JR ASI 2021 lahko prijavi javni (gospodarski) zavod?
O: V kolikor ste registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah ali Zakonu o zadrugah in izpolnjujete
vse razpisane pogoje iz JR ASI 2021 lahko, sicer ne.
V: Katera sredstva spadajo v pravilo »de-minimis«?
O: Katera sredstva so bila dodeljena po pravilu »de-minimis« je običajno razvidno iz pogodbe ali
razpisa/povabila, na podlagi katerega so bila sredstva dodeljena.
V: Ali se lahko prijavi na razpis podjetje, ki je prejelo sredstva na javnem razpisu Pilotni projekti
razvodja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti
starejših zaposlenih?
O: Lahko.
VELIKOST PODJETJA
V: Pri izpolnjevanju vloge nas ePortal ob vpisu števila zaposlenih razvrstil med mala podjetja, čeprav
spadamo pod srednje velika podjetja (45 zaposlenih, vendar z vrednostjo aktive in prometa
presegamo vrednosti malega podjetja in tako spadamo v srednje veliko) in lahko zato zaprosimo za
manjši znesek (omejitev za mala podjetja 18.000,00 €, namesto 37.800,00 € za srednja podjetja).
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O: V skladu z opredelitvijo, ki je navedena v poglavju 5 – opomba 6, se za potrebe tega javnega razpisa
pri določitvi velikosti podjetja upošteva samo število zaposlenih:
Za potrebe tega javnega razpisa se velikost podjetja opredeli glede na število zaposlenih, in sicer veliko
podjetje več kot 250 zaposlenih, srednje podjetje od 50 do 250 zaposlenih, malo podjetje od 10 do 49
zaposlenih, mikro podjetje: od 5 do 9 zaposlenih. Iz tega razloga vas sistem avtomatsko določil kot
malo podjetje.
MERILA
V: Kaj se zgodi, če se starejši zaposleni, ki ga je podjetje v vlogi določilo v kvoto vključenih, upokoji
po nekaj mesecih po podpisu pogodbe?
O: Praviloma mora podjetje tega zaposlenega nadomestiti z drugim starejšim zaposlenim, ki izpolnjuje
pogoje na dan objave javnega razpisa, se pravi, da je na ta dan dopolnil starost 50 let ali več, saj so na
to vezane točke po merilih in vpliva tudi na višino dodeljenih sredstev. Ni pa pri zamenjavi potem več
pogoj, da mora biti na dan objave javnega razpisa tudi tisti dan zaposlen v tem podjetju, lahko ga
podjetje zaposli naknadno.
Priporočamo , da se podjetje pred odločitvijo o tem, koga bo vključilo v projekt izobraževanja in dviga
kompetenc, z delavci pogovori, če se imajo v bližnji prihodnosti namen upokojiti oziroma od delavca
zahtevajo, da predloži informativni izračun datuma upokojitve (v kolikor ga ne more pridobiti, mora za
to predložiti dokazilo). V kolikor delavec predvideva, da se bo upokojil v prihodnjih nekaj mesecih, naj
podjetje tega delavca ne predvidi za vključitev v projekt in ga tako ne navaja na vlogo oziroma kasneje
v seznam zaposlenih za vključitev. Odstopanje 10% je bolj mišljeno kot »naravni proces« (npr.
odpovedi) in ne upokojitev, ki se zgodi par mesecev po oddaji vloge ali kasnejše odločitev delavca, da
se usposabljanja ne bo udeležil. Ko oddajate vlogo, mora biti vsak vključeni s tem seznanjen in mora
tudi odobriti sodelovanje pri usposabljanjih in izobraževanjih v okviru projekta. Ob odstopanjih mora
podjetje predložiti ustrezna dokazila z utemeljitvijo, nakar bo sklad po prosti presoji odločal o
utemeljenosti odstopanj Sklad lahko tudi odstopi od pogodbe, v kolikor odloči, da odstopanja niso
utemeljena in podprta z ustreznimi dokazili.
UPRAVIČENOST SREDSTEV SKLOPA A/B
V: V katerih primerih podjetje ni zavezano k oddaji strategije?
O: Podjetje, ki ima 9 ali manj zaposlenih ni upravičeno do sofinanciranja sklopa A in tudi ni zavezano k
pripravi in oddaji strategije.
V: Koliko svetovalnih dni pripada srednjemu velikemu podjetju?
O: Srednje velikemu podjetju pripadajo 3 svetovalni dnevi. Velikost podjetja se določi po kriterijih,
določenih v javnem razpisu in se lahko razlikujejo po definiciji iz Zakona o gospodarskih družbah.
V: Ali lahko vlagatelj odda vlogo samo za sklop A?
O: Ne. Vlagatelj mora oddati vlogo za oba sklopa razen v primeru, ko ima 9 ali manj zaposlenih ali ko
si strategijo zna pripraviti sam in bo svetoval pri pripravi strategije drugim izbranim vlagateljem.
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V: Kaj se zgodi, če podjetje zaprosi za sklop A, potem pa se svetuje drugim podjetjem, izbranim na
javnem razpisu, pri pripravi strategije?
O: V kolikor sklad ugotovi, da so bila podjetju, ki si zna sam pripraviti strategijo oz. je svetovalo drugim
podjetjem pri pripravi le-te, dodeljena sredstva za sklop A na podlagi njegove vloge, sklad s podjetjem
prekine pogodbo. Sklad lahko preveri tudi iz svojih evidenc ali je podjetje (oziroma oseba, ki je
svetovala pri pripravi strategije) za druga podjetja pripravljalo strategije na JP ASI 2017 in JP ASI 2019.
UPRAVIČENOST STROŠKOV
V: Ali so zdravniški pregledi, najem prostorov in opreme za izvedbo usposabljanj, literatura, nočitve,
stroški službenih potovanj upravičeni stroški?
O: Ne, ti stroški niso upravičeni, saj niso predmet javnega razpisa, torej usposabljanja, s katerimi bi
krepili kompetence starejših zaposlenih.
Primeri neupravičenih stroškov:
-

DDV, ki ga podjetje dobi povrnjenega od države (dvojno financiranje);
Stroški službenih potovanj kot so npr. kilometrina, nočitve, prehrana, dnevnice, parkirnine;
Najem prostorov in opreme za izvedbo usposabljanj;
Nabava opreme, pripomočkov;
Zdravniški preglede, managerski zdravniški pregledi in podobno;
V primeru, da podjetje plača za usposabljanje več kot 30,00 eur na uro na zaposlenega, je stroške
nad 30,00 EUR njegov;
E-izobraževanje, ki ni točno napovedno in poslana pravočasna povezava oz. vabilo;
Usposabljanje, ki ne bo napovedano pred izvedbo.

V: Ali se lahko uveljavlja manj kot 1 pedagoška ura (45 min) usposabljanja npr. 5 pedagoških ur in 15
minut ali samo 30 minut?
O: Ne, usposabljanje mora biti obvezno zaokroženo na polno pedagoško uro 45 minut in sicer se
upošteva SAMO POLNE URE, se pravi se vedno zaokroži navzdol na polno uro. Pavze je potrebno izvzeti
iz ur, ki jih uveljavljate.
V: Ali so v okviru usposabljanj lahko sofinancirane priprave na pridobitev NPK?
O: Pri uveljavljanju NPK je upravičen strošek priprave in potrditve, če obenem ni definiran kot
neupravičen strošek in sicer v primeru formalnih izobraževanj in dviga izobrazbene ravni. Bolj
konkreten odgovor lahko podamo ob predložitvi informacij iz konkretnega izobraževanja.
V: V JR ASI 2021 v poglavju 5.1 so navedena obdobja, v katerih moramo porabiti sredstva. Ali
potemtakem pomeni, da sredstev ne moremo pod nobenimi pogoji prenašati v naslednje obdobje
ali jih več porabiti v enem obdobju?
O: Sredstva lahko porabite samo po obdobjih, kot je navedeno v poglavju 5.1. in jih pod nobenim
pogojem ni možno prenašati. V kolikor sredstev ne porabite v enem obdobju, vam sredstva za tisto
obdobje propadejo in jih pod nobenim pogojem ni možno prenašati. Prav tako jih ne morete porabiti
več kot so predvidena za to obdobje. Zato je zelo pomembno, da podjetje že ob oddaji vloge dobro
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premisli, kakšen bo načrt usposabljanj in zaprosi za toliko sredstev kot jih bo lahko izvedel, kar ni nujno
maksimalni znesek.
KAZALNIKI
V: V 7. poglavju javnega razpisa je navedeno, da je kazalnik učinka: 50 odstotkov vključenih starejših
zaposlenih, ki so pripravljeni delati dlje. Kako vpliva to na dodeljena sredstva, če v podjetju to na
koncu projekta ne bomo realizirali?
O: To so kazalniki projekta ASI in ne vpliva na dodeljena sredstva in uspešnost projekta za podjetje.
Podjetja s pomočjo izpolnjenih vprašalnikov 5.3 samo podajajo podatke za spremljanje teh kazalnikov.
V portalu ISS bodo to sicer imensko definirana, pri poročanju pa naprej pa so to zgolj brezimenski
podatki.
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