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Vprašanja prejeta do 12.7.2016 

 
1. Kako je s podjetji, katera imajo na Ajpesu  registrirano glavno dejavnost je  F 41.100 

organizacija izvedbe stavbnih projektov, v statutu družbe pa je vpisana tudi dejavnost 
16.230. Ali ta podjetja lahko kandidirajo na razpis KOCles-a 2.0? 

 
Kot panožna podjetja ali samostojni podjetniki lahko sodelujejo podjetja, ki na 
trg uvajajo proizvode in/ali storitve na področju rabe lesa.  
   
Upravičeni panožni partnerji so tisti, ki imajo skladno s SKD 2008[1] registrirano 
dejavnost C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame 
in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva, ali delujejo na področju izbrane 
panoge kot glavno dejavnost.  
   
Upošteva se tudi druge partnerje, ki imajo eno od teh dejavnosti registrirano v okviru 
drugih dejavnosti. Pri tem je najbolj pomembno, da imajo partnerji izkazan skupen 
interes za razvoj v okviru panoge oziroma oblikovanje verige vrednosti (les je ključna 
surovina ali vključujejo storitev, ki je vezana na obdelavo, rabo ali prodajo lesa). V 
obrazcu za prijavo to ustrezno obrazložijo in se upošteva. 

 
2. Zanima me, če se na razpis Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarski industriji 

lahko v okviru konzorcija prijavita podjetji npr. Podjetje A in Podjetje B, podjetje C (ki 
se ne bo prijavilo) je družbenik 58% podjetja A in 90% družbenik v podjetju B (10% v 
podjetju B pa ima podjetje A). 
Torej ali sta lahko člana v konzorciju podjetje A in podjetje B, Ali se ti dve podjetji 
štejeta za povezani, ker sta na nek način povezani preko "mame". Torej se prijavita 
kot eno podjetje v konzorciju. 
 
Skladno z razpisom sta obe podjetji lahko člana konzorcija (ne glede na lastništvo).  
 
Ima pa taka »povezanost« lahko posledice pri pomoči po pravilu »de minimis«, kjer 
se pa upošteva enotno podjetje, kar pomeni, da se sešteje prejeta pomoč enemu in 
drugemu kot pomoč enotnemu podjetju. Več o tem v 10. točki razpisne 
dokumentacije. 
 

3. Ali se med de minimis štejejo tudi sredstva iz pogodbe za KOC za razvoj kadrov iz 
prejšnjega obdobja za katere je bila podpisana pogodba leta 2011? Ali ta sredstva 
prikazuje le prijavitelj? 
 
Nova uredba de minimis, ki je stopila v veljavo  1. januarja 2014, prvič natančno 
opredeljuje datum dodelitve pomoči. Pomoč de minimis je dodeljena takrat, ko se 
zakonska pravica za prejem pomoči dodeli podjetju v skladu z veljavnim nacionalnim 
pravnim redom. Na podlagi tega se tudi preverja kumulacija pomoči.  
 
Upošteva se vsa sredstva dodeljena v letih 2014, 2015 in 2016. Dodeljena sredstva 
se upoštevajo glede na datum sklepa o izboru oz. dodelitve pomoči. Za javni razpis 
KOC za razvoj kadrov so bila sredstva dodeljena izven tega obdobja.  
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Dodeljena sredstva se pripisujejo vsakemu partnerju, kateremu so bila dodeljena 
sredstva. 
 
Več o državnih pomočeh po pravilu »de minimis«: 
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/de_minimis/ 
 

 
4. V razpisu navajate med kriteriji za velika podjetja tudi 55.člen ZGD. Prosimo za 

pojasnilo ali to velja tudi za podjetja, ki po evidenci AJPES oz. poslovnega registra 
spadajo med MSP? 
 
Sklad bo upošteval velikost, kot je izkazana v uradni evidenci AJPES. 

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/de_minimis/

