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POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije 

za delodajalce in zaposlene 2013 (153. JR) 
 
 

PO PADAJOČEM VRSTNEM REDU GLEDE OBJAVE: 
 

10. 5. 2013 
 

IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VLOGA ZA PROJEKT 

 
1. Ali lahko v Vlogo za projekt navedemo štipendiste za kadrovske štipendije, ki 

smo jim v zadnjih treh letih na novo dodeli kadrovsko štipendijo ali lahko 
štejemo tudi štipendiste, ki so v navedenih letih že prejemali našo kadrovsko 
štipendijo na podlagi že prej podpisane pogodbe o štipendiranju (v letu 2010)?  

 
V vlogi za projekt lahko navedete štipendiste, ki so v letih 2011 in 2012 prejemali 
kadrovsko štipendijo. Štipendiste lahko navedete tudi v primeru, da je bila pogodba o 
podelitvi kadrovske štipendije sklenjena pred 12. 4. 2011, vendar je bila v izvajanju tudi 
po tem datumu. V primeru, da ima podjetje z istim dijakom oz. študentom sklenjenih več 
pogodb o podelitvi kadrovske štipendije, lahko v Vlogi za projekt uveljavlja samo eno 
pogodbo za posameznega štipendista. 
 
2.  Ali pri kriteriju štipendiranja dijaka lahko upoštevamo tudi dijaka, ki bo v 

podjetju opravljal usposabljanje v 2. polovici maja, a je z njim (oz. šolo) že 
podpisana pogodba o obveznem praktičnem usposabljanju?  
 

Če je bila pogodba o obveznem praktičnem usposabljanju podpisana pred 12. 4. 2013, 
vlagatelj to referenco lahko navede v Vlogi za projekt.  
 
3. V obrazcu Vloga za projekt se nam pri pisanju besedila v alinejah, zaradi 

obojestranske poravnave,  ta izpiše neenakomerno, z velikimi presledki. Ali se 
v obrazcu lahko izklopi obojestranska poravnava?  
 
V obrazcu je vklopljena obojestranska poravnava besedila, zato se vam v primeru 
krajših odstavkov, besedilo v posamezni vrstici neenakomerno razporedi, kar je 
problem predvsem pri pisanju besedila po alinejah. Obojestranske poravnave se v 
obrazcu ne da izklopiti. 13. 5. 2012 je sklad popravil obrazec, pri čemer pa se vsebina 
obrazca ni spremenila. Spremenila se je samo poravnava besedila (levo) tako, da 
sedaj ne boste imeli več težav pri pisanju besedila po alinejah.  

 

SPLOŠNI POGOJI JAVNEGA RAZPISA 

 

4. Kako se pri tem razpisu upoštevajo povezana podjetja? Katere upravičene 
zneske upoštevamo kot vlagatelji,  če je prijavitelj malo podjetje, njegov lastnik 
pa je veliko podjetje? 

 
V primeru, da je vsako podjetje samostojna enota (s svojo matično in davčno številko) se 
na Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in 
zaposlene 2013 lahko prijavita obe. V primeru, da je manjše podjetje podružnica večjega, 
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pa na javnem razpisu lahko kandidira samo krovno podjetje.  
 
5. Ali se lahko na Javni razpis VKO prijavijo tudi pravne osebe, registrirane po 

Zakonu  o zadrugah, ki morajo pri poslovanju subsidiarno upoštevati določbe 
Zakona o  gospodarskih družbah? 
 

Na javnem razpisu lahko kandidirajo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane po 
Zakonu o gospodarskih družbah oz. opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki 
in so vpisane v Poslovni register Slovenije in izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega 
razpisa.  Zadruga ni pravna oseba registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, zato  
ne  izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa.  

 

VPRAŠANJA, VEZANA NA SKLOPA A in B 

 

6. Če v podjetju sami v oddelku za kadre prenovimo pravilnike in notranje akte, jih 
prilagodimo na novo sistemizacijo in organizacijo ter na novo zakonodajo, 
kateri stroški so v tem primeru upravičeni stroški?  

 

V tem primeru ne bi mogli upravičiti stroška izvedbe aktivnosti, saj gre za interno izvedbo 
aktivnosti, strošek plače zaposlenega, ki bi pripravljal pravilnike, pa v okviru tega javnega 
razpisa ni upravičen. Povračilo stroškov za izvedbo aktivnosti lahko prejmete le na 
podlagi priloženih računov za izvedeno storitev/aktivnost in potrdil o plačilu teh računov. 
Do sredstev za izvedbo aktivnosti bi bili upravičeni le v primeru, da se zaposleni (ključni 
kader ali zaposleni v kadrovski službi) udeleži usposabljanja na temo izdelave pravilnikov 
ali v primeru, da vam pravilnike izdela izvajalec VKO oz. v primeru, da izvajalec za osebe 
iz kadrovske službe izvede svetovanje na področju priprave pravilnikov. Storitve po tem 
javnem razpisu lahko izvajajo izključno izvajalci vseživljenjske karierne orientacije s 
seznama, ki je vzpostavljen na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev vseživljenjske 
karierne orientacije. Seznam izvajalcev VKO je objavljen na spletni strani sklada. 

 

SHEMA DE MINIMIS 

 
7. Kje lahko pridobimo podatke o prejetih sredstvih po pravilu »de minimis« ? 

    
Podatke lahko dobite iz vaših računovodskih evidenc, saj mora vsako podjetje voditi 
računovodsko evidenco o prejetih sredstvih iz javnih virov.  
 

22. 4. 2013 
 

IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VLOGA ZA PROJEKT 

 
8. Kako elektronsko poslati prijavni obrazec Vloga za projekt? 
 
Prijavni obrazec Vloga za projekt je del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni 
strani sklada. Vlagatelj lahko prijavni obrazec izpolni elektronsko neposredno na spletni 
strani sklada, ali ga shrani in pošlje kasneje. Izpolnjen obrazec se pošlje na elektronski 
naslov vloga.vko@sklad-kadri.si.  

 
 
 
 

mailto:vloga.vko@sklad-kadri.si
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SPLOŠNI POGOJI JAVNEGA RAZPISA 

 
9. Zanima nas, ali lahko bolnišnica, kot javni zavod uspešno kandidira na razpisu? 

 

Na Javnem razpisu za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in 
zaposlene 2013 lahko kandidirajo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane po Zakonu o 
gospodarskih družbah oz. opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki in so vpisane v 
Poslovni register Slovenije. Bolnišnica kot javni zavod ni registrirana po ZGD in ne 
izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa.  

 
10. Ali se na javni razpis lahko prijavi podjetje, ki je v delni lasti države?  
 
Da. 

 
11. Se na javni razpis lahko prijavi tudi podjetje s tujim kapitalom, če je to 

registrirano po ZGD in vpisano v Poslovni register Slovenije ter izpolnjuje 
ostale pogoje javnega razpisa? 

 
Da. 

 
12. Če podjetje na DURS vloži zahtevo za pridobitev potrdila o plačanih prispevkih 

in davkih na dan 18. 4. 2013, bo pridobilo potrdilo za mesec marec. Vlogo bo 
podjetje oddalo šele v mesecu maju. Ali velja to potrdilo kot dokazilo o plačanih 
prispevkih in davkih, ali mora podjetje pridobiti potrdilo za mesec april 2013? 

 
Z namenom pospešitve postopka izbora sklad predlaga, da vlagatelji od pristojnega 
davčnega urada pridobijo potrdilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih 
dajatvah, zapadlih do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo njihove vloge 
na javni razpis. Če bo podjetje oddalo vlogo v mesecu maju, mora priložiti potrdilo o 
poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah na dan 30. 4. 2013. Potrdilo  
o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah ni obvezna dokumentacija 
vloge.  

 
13. Ali so do prijave na Javni razpis za sofinanciranje VKO za delodajalce in 

zaposlene upravičena tudi velika podjetja? 
 
Na Javnem razpisu za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in 
zaposlene 2013, lahko kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po 
Zakonu o gospodarskih družbah, torej tudi velika podjetja. 

 
 

VPRAŠANJA, VEZANA NA SKLOPA A in B 

 
  

14. Ali se priprava sistemizacije delovnih mest šteje kot aktivnost, v katero so 
vključene vse zaposlene osebe in lahko z izborom te aktivnosti pri merilu 
»Delež zaposlenih, vključenih v aktivnosti VKO, določene z razpisom« 
dosežemo vse točke? 

 
Sistemizacija delovnih mest spada med aktivnosti sklopa A, ki se lahko izvajajo kot 
usposabljanje, namenjeno ključnim kadrom, svetovalno ali izvedbeno delo.  
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To pomeni, da lahko delodajalec pri izvajalcu s seznama izbranih izvajalcev VKO naroči 
izdelavo sistemizacije delovnih mest ali pa izvajalec VKO usposobi npr. kadrovika, kako 
se sistemizacija delovnih mest izdela. V prvem primeru (izvedbeno delo) gre za 
aktivnost, v katero zaposleni niso vključeni, v drugem (svetovanje) pa za aktivnost, 
v katero je vključena ena zaposlena oseba (t.j. kadrovik, ki se usposablja za izdelavo 
sistemizacije delovnih mest). 

 
15. Ali prejme delodajalec za vsakega zaposlenega, za katerega se izvede osebni 

coaching, 1.000,00 EUR ali prejme 1.000,00 EUR ne glede na to, koliko osebnih 
coachingov bo izvedenih? 

 
Delodajalec prejme največ 1.000,00 EUR za vsak izvedeni osebni coaching (t.j. za 
vsakega zaposlenega, za katerega se coaching izvede), pri čemer pa velja, da lahko 
mikro podjetje uveljavlja največ 1 osebni coaching, majhno podjetje največ 2, 
srednje veliko in veliko podjetje pa lahko uveljavlja največ 3 osebne coachinge. 

 
 

SHEMA DE MINIMIS 

 
16. Ali je potrebno navesti prejeta sredstva iz vseh shem ali samo iz sheme 

»Spodbujanje zaposlovanja in storitve za trg dela«, št. priglasitve M003-
5022860-2010,M003-5022860-2010/I? 
 

Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne 
sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko 
ali namen pomoči.  

 
17. Ali se v kvoto dodeljene pomoči po pravilu »de mimimis« upoštevajo tudi »de 

minimis« sredstva, ki jih je podjetje prejelo na osnovi drugih javnih razpisov, 
pri katerih pa ni šlo za shemo »Spodbujanje zaposlovanja in storitve za trg 
dela«? 

 
Pomoč po pravilu »de minimis« se nanaša na vse projekte, za katere so vam bila 
odobrena sredstva po pravilu »de minimis«, ne glede na to, na podlagi katere sheme 
je bila pomoč priglašena. 

 

MERILA ZA IZBOR 

 
 

18. Ali šteje pomembno vlogo odstotek vključitve ključnih kadrov od vseh 
zaposlenih?  

 

Odstotek vključitve ključnega kadra v projekt ni pomemben. Pomembno je, da v vlogi 
navedete osebe, ki se v vašem podjetju ukvarjajo z razvojem kadrov ter napišete kako 
se bodo te osebe vključile v projekt. Pomembni so tudi rezultati njihove vključitve, ti naj 
bodo konkretni in jasni.  

 
 

RAZNO  

 
19. Ali se šteje kot zaposleni tudi samostojni podjetnik, ki ima s podjetjem 

sklenjeno pogodbo, vendar svojo storitev nudi tudi drugim podjetjem? 
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Samostojni podjetnik, ki ima z vašim podjetjem sklenjeno pogodbo o sodelovanju, se ne 
šteje kot zaposlena oseba in ga v vlogi ne smete prijaviti oz. upoštevati kot zaposleno 
osebo.  

 
20. Ali je posebej opredeljeno koliko ponovitev usposabljanj lahko opravimo za 

posamezno aktivnost oziroma koliko vseh sredstev lahko porabimo pri 
posamezni aktivnosti?  
 

Maksimalen znesek je določen na aktivnost, ne glede na število ponovitev. Npr. 
vlagatelj, ki je razvrščen v skupino srednje velikih in velikih podjetij, je ne glede na število 
prenovljenih/izdelanih pravilnikov in notranjih aktov upravičen do največ 1.500,00 EUR.  

 
V primeru coachinga je število omejeno glede na velikost podjetja. Za vsako izvedbo 
coachinga vlagatelj prejme 1.000,00 EUR oz. 2.500,00 EUR v primeru skupinskega 
coachinga. Pri usposabljanjih v okviru sklopa C lahko vlagatelj za aktivnost C 1 prejme 
največ 900 EUR/izvedeno usposabljanje. Število izvedb ni omejeno. Ravno tako za 
aktivnost C2 vlagatelj za vsakega zaposlenega, ki se udeleži usposabljanja, prejme 
največ 150,00 EUR. Število udeležb ni omejeno. Posamezni zaposleni se lahko udeleži 
več usposabljanj.  

 
21. Ali lahko eno delavnico izvedemo v več delih?  

 
Zaradi lažje izvedbe delavnice oz. nemotenega delovnega procesa lahko posamezno 
usposabljanje oz. delavnico izvedete tud v več delih.   

 
22. Ali je posebej opredeljeno kakšno je maksimalno število udeležencev enega 

usposabljanja/delavnice? 
 

Maksimalno število udeležencev na delavnici z razpisom ni opredeljeno. Na delavnice 
naj se vključuje takšno število oseb, da bo še vedno zagotovljena kakovostna izvedba.  
Običajno pa izvajalci že sami določijo maksimalno število udeležencev na delavnicah. Z 
javnim razpisom je določeno samo minimalno število udeležencev (12). 

 
 
23. Če za izvedbo aktivnosti iz sklopov A in B potrebujemo 2.000,00 EUR, koliko 

moramo nameniti za sklop C, da zadostimo posebnemu pogoju, ki narekuje, da 
moramo najmanj 30 % vseh zaprošenih sredstev nameniti za sklop C? 

 
Če želite za aktivnosti iz sklopov A in B zaprositi 2.000,00 EUR, morate za sklop C 
nameniti še najmanj 857,10 EUR. Skupna višina zaprošenih sredstev bi torej bila 
2.857,10 EUR. V pomoč pri izračunu deleža zaprošenih sredstev po sklopih, vam je 
lahko tudi obrazec Vloga za projekt. Obrazec v tabeli »Finančni načrt projekta« 
avtomatsko izračuna delež zaprošenih sredstev po posameznih sklopih.  

 
 
 


