
   

 

 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE IN DELOVANJA 

KOMPETENČNIH CENTROV ZA RAZVOJ KADROV ZA OBDOBJE OD 2017 DO 2018 
 
 

POGOSTA VPRAŠANJA  
IN  

ODGOVORI 
(NOVEJŠI ODGOVORI SO OBJAVLJENI SPODAJ) 

 
 

10. 11. 2016 [VPR 1 – 45] 
 

1. Zanima me ali se v pogoj »minimalno 1.260 vključenih v usposabljanja«  šteje oseba, 
ki se je udeležila usposabljanja npr. 3 krat, kot  3 vključitve. 
 

ODG: Da, kazalnik 1.260 mora načrtovati vsako sodelujoče partnerstvo. To 
načrtuje po partnerjih v prilogi 2 tabeli 2: Številčni pregled skupnih profilov oz. 
delovnih mest. Priporočamo čim prejšnje testiranje obrazca in način uporabe, da 
lahko kakovostno pripravite številčni načrt.  
 
Na predstavitveni delavnici smo za ilustracijo prikazali kako so projekti izbrani 
na drugem javnem razpisu KOC dosegali število vključitev v primerljivem 
časovnem obdobju. Načrtovanje mora biti realno, v skladu z razpoložljivimi 
sredstvi ter časom, ki ga imajo podjetja in njihovi zaposleni na voljo. 
 

Cilj  
(celotno 

obdobje 31 
mesecev) 

Dosežene vključitve 
1. leto  

(od feb do dec) 

Drugo polletno 
poročilo  

(do konca junija, 
2. leto izvajanja) 

Konec drugega 
leta izvajanja 

Razlika glede na 
1.260 

               4.099                             559                   1.584           2.393                 1.133    

            1.722                            618                  1.111           1.402                      142    

                  756                             383                        963           1.088    -                172    

             1.610                             220                        763           1.018    -                242    

                1.525                                28                      376              674    -                586    

              1.800                             519                   1.981          2.286                 1.026    

           2.640                             212                   1.044        1.355                         95    

           4.261                             907                   1.764      2.142                      882    

                 4.269                             602                   3.267           4.100                 2.840    

              2.006                            390                   1.102       1.575                      315    

       1.400                             158                   1.488     1.304                         44    

               1.851                             756                   1.568         1.784                      524    

              27.939                         5.352                17.011         21.121                 6.001    

 
 

2. Ali sploh lahko kandidiramo, če bomo v letu 2016 veliko podjetje, dočim smo bili v 
letih 2014 in 2015 opredeljeni kot srednje? 

ODG: Da. Pogoj je, da v partnerstvu sodeluje vsaj 5 malih ali srednjih podjetij v 
skladu z ZGD. Namen tega pogoja je, da zagotovi, da partnerstvo ni sestavljeno 
samo iz velikih ali samo iz malih podjetij. 

 



   

 

 
3. V primeru, če je podjetje oz. njegov zaposleni tudi del projektne pisarne, se 

partnerjeva sredstva, predvidena za usposabljanje, ne upoštevajo v kvoti, ki vpliva 
na določitev višine že "realiziranega" de minimisa. Drži? 
 

ODG: Drži. 
 

4. V partnerstvu bodo tudi podjetja, ki so bila vključena v pretekli KoC, ki je bil v celoti 
financiran po shemi de minimis. Kako upoštevamo višino sredstev iz leta 2015 pri 
določanju kvote de minimisa? Ali so to sredstva, ki so bila izplačana v 2015? Ali so 
to sredstva, ki so bila z načrtom predvidena za 2015? Ali kako drugače? 

 
ODG: Drugače. Upošteva se leto dodelitve, ne nakazila. Torej se znesek de 
minimis za podjetja, ki so prejela sklep npr. 1.2.2013 ne šteje več (v letu 2016 se 
upošteva za leto 2015, 2014). Ker bo dodelitev v letu 2017 se bo dejansko 
upoštevalo leti 2016 in 2015. 

 
5. Zapisali ste: "Podjetje mora upoštevati pravilo kumulacije državne pomoči. Skupna 

višina državne pomoči za aktivnosti, sofinancirane s shemo za usposabljanje, ne 
sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa 
shema državnih pomoči. Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po 
pravilu "de minimis", glede na iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene 
dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči." Prosimo za dodatno pojasnilo, morda 
na konkretnem (virtualnem) primeru. 
 

ODG: To pomeni, da se npr. pomoči iz naslova de minimis ne sme uporabljati 
zato, da bi povečali delež javnega sofinanciranja za stroške usposabljanja.  

 
6. V zvezi z enotnim podjetjem in izpolnjevanjem obrazca 3a. Vanj se vpisuje samo za 

primere, ko je izpolnjen eden od kriterijev a-d. Drži?  
Če ima tako npr. podjetju, ki je član projektne pisarne, v drugem podjetju majhen delež 
(npr. 2 %), potem se tega primera v obrazcu ne navaja in to ne vpliva na določanje 
višine že "realiziranega" "de minimisa". Drži? 

 
ODG: V ta obrazec je potrebno vpisati podatke, ki veljajo za enotno podjetje. Če 
je to podjetje, ki se z ostalimi subjekti povezuje v manjšem deležu ali sploh ne, 
se navede za to enotno podjetje podatke glede de minimisa. 

 
7. V finančno tabelo se vpisujejo podatki o številu zaposlenih na zadnji dan v mesecu 

pred oddajo vloge? Pri določanju velikosti podjetja pa se upošteva Ajpes podatke iz 
konca 2015? Drži? 

 
ODG: V finančno tabelo se vpisuje zadnje veljavne podatke (mesec pred oddajo 
vloge – tj. 30.11.) z namenom, da se lahko čim bolj natančno načrtuje.  

 
Velikost podjetja z vidika realizacije pogojev se preverja s pomočjo AJPES, ker 
je to najlažje preverljivo in nesporno predvsem z vidika prijaviteljev.  

 
V primeru velikosti podjetij za ugotovitev deleža sofinanciranja pa se ugotavlja v 
skladu s pravili EU, ki zahtevajo dodatno preverjanje. Ker pričakujemo, da bo 
nekaj nejasnosti in ugotavljanja na mejnih primerih. Pripravljen je bil Obrazec 3b 
- PANOŽNO PODJETJE in »shema za usposabljanja«: Izjava o velikosti podjetja. 

 



   

 

 
Obrazec je namenjen ugotovitvi velikosti v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 
651/2014 in Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne maja 2003 za opredelitev MSP: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditi
ons/pdf 
 
Pred izpolnjevanjem tabele je potrebno prebrati navodila (zavihek: Navodila). Če 
panožno podjetje ni VELIKO PODJETJE odda tudi (Preračun) tabelo. Veliko podjetje 
izpolni in odda le prvo stran (Izjavo). 
 
Tabela za preračun podatkov je narejena za podjetja, ki so manj kot 25 % v javni lasti, 
oziroma manj kot 50 % javni lasti organov navedenih na strani 17 dokumenta: 
Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne maja 2003 za opredelitev MSP.  
 
V primeru podjetja, ki je v javni lasti, nad navedenimi odstotki je le-to VELIKO 
PODJETJE in se ustrezno izpolni le prvo stran.  

 
 

8. Ali razumemo prav? Podjetjem se bo v deležu povrnil tudi upravičen strošek za 
notranja usposabljanja (npr. malemu podjetju 70 % od 60 EUR na pedagoško uro 
izvedbe, z 2-urnimi pripravami)? 
 

ODG: Da. 
 

9. Partnersko podjetje bo pridobilo sredstva tudi po razpisu Procesni vavčer. 
Domnevamo, da ga še vedno lahko vključimo v naše partnerstvo? Seveda ne bo 
storitve, ki jo bo uveljavljajo po prvem razpisu, uveljavljalo v KoC. 
 

ODG: Da. Celo podpira se, da se vsebine usposabljanja povezujejo s poslovnimi 
cilji in cilji  izboljšanjem procesov. Paziti je potrebno, da se storitve ne prekrivajo. 
Glede na različne upravičene stroške po naših informacijah to ni mogoče. 

 
10. Za dva partnerja, ki sta po Ajpesu srednji podjetji, smo skušali določiti velikost, po 

vašem obrazcu. Pri enem smo vnesli, da je število zaposlenih manjše od 50, da pa 
je ena od nadaljnjih postavk večja od 10.000.000. Obrazec je izkazal malo podjetje. 
Pri drugem smo vnesli število zaposlenih večje od 50, pa obe nadaljnji postavki 
manjši od 10.000.000, pa je izkazal srednje podjetje. 

 
Je oboje točno (če podjetji nimata povezanih podjetij ...)? 

 
ODG: Ne, pri drugem primeru bi moral pokazati malo podjetje. Napako bomo 
poiskali in jo odpravili.  

11. Ali so partnerji v projektu lahko le iz ene regije (vzhodne ali zahodne) ali pa se 
lahko povezujejo podjetja v partnerstvo neodvisno od regije (iz vzhodne in 
zahodne)?  

ODG.: V partnerstvo se lahko povezujejo podjetja neodvisno od regije.  

12. Povrne se strošek dela v višini 2.610 € - ali je to neto znesek, bruto I ali bruto II? 

ODG: Gre za znesek, ki se povrne v obliki standardnega stroška na enoto. To je 
znesek, ki se povrne vsakemu delodajalcu za polni delovni čas v enotnem 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/pdf


   

 

 
znesku, ki uveljavlja stroške dela osebe, ki dela za polni delovni čas. Izračunan 
in priznan je kot povprečje uveljavljenih plač na predhodnem javnem razpisu 
Kompetenčni centri za razvoj kadrov.   

13. Ali lahko model kompetenc naredi kadrovski partner za plačilo? 

ODG: Partner ne more uveljavljati svojega dela v obliki zunanje storitve, ki jo 
plača drug partner. 

14. Določitev malih in/ali srednje velikih podjetij glede na ZGD-1 (pogoj za partnerstvo) 
– ali je to razvidno iz podatkov na AJPESu? 

ODG: DA. Potrebna je predhodna registracija na portalu AJPES za ogled 
podatkov. Vidi pa se na AJPESU v okviru FI-PO na prvi strani pogleda, točka 8. 

 

15. Kaj točno pomeni pojem enotno podjetje - ali je to razmerje »mama – hčerinsko 
podjetje« ali razmerje »mama+vsa hčerinska podjetja« - pri opredelitvi pravila »de 
minimis«?4.      Enotno podjetje – ali je to razmerje »mama – hčerinsko podjetje« 
ali razmerje »mama + vsa hčerinska podjetja« - pri opredelitvi pravila »de minimis«. 

ODG: V izjavi 3a je navedeno:  
Enotno podjetje je skupina povezanih podjetij za katera velja, da so med seboj 
povezana oz. so  najmanj v  enem od naslednjih razmerij: 

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov 
drugega podjetja, 

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, 
poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja, 



   

 

 
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na 

podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem ali določbe v 
družbeni pogodbi ali statutu 

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik navedenega podjetja, na podlagi 
dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 

Glede na vprašanje nadrejenega ali podrejenega podjetja: potrebno je našteti 
prav vsa. Tudi, če se prijavlja hčerinsko podjetje. Navede se podatke za »mamo 
in vsa hčerinska podjetja«.  
 

16. Ali lahko tudi kadrovski partner nastopa samo v enem partnerstvu? Ali je lahko eno 
podjetje v enem partnerstvu kadrovski partner, v drugem partnerstvu pa finančno-
administrativni partner? 

ODG: Podjetje lahko nastopa le enkrat na razpisu v katerikoli vlogi. 

17. Ali se pravilo »de minimis« uporablja za vse partnerje ali le za tiste v projektni 
pisarni?  

ODG: Samo za organizacije, ki sodelujejo v projektni pisarni in koristijo stroške 
navedene v JR pod točko 10.1. stroški od a do e. 

18.   Kaj pomeni »panožna podjetja« - ali so to vsa podjetja v partnerstvu, razen 
kadrovskega in finančno-administrativnega partnerja? 

ODG: Panožna podjetja so podjetja, ki so upravičena do uveljavljanja 
usposabljanj.  To so podjetja v partnerstvu, ki imajo skupne profile zaposlenih, 
področja dela, skupni interes in podobno. Kot ste navedli kadrovski in finančno-
administrativni partner, ki nista panožni podjetji sta izvzeta. 

19. Ali za sestavo projektne pisarne pridobi točke posameznik ali podjetje? Če pridobi 
točke posameznik ali je potrebno že ob prijavi navesti konkretne osebe? 

ODG: Posameznik. Gre za navedbo konkretne osebe. Odobreni projekt se mora 
hitro začeti izvajati, zato je potrebno načrtovati projektno skupino že ob prijavi.  

20. Ali je potrebno spremljati vse navedene podatke posameznikov, ki se udeležijo 
usposabljanj (točka 1.5) spremljati za vsako usposabljanje? Ali samo za 
usposabljanje, ki traja več kot 40 ur? 

ODG: V javnem razpisu smo navedli, da za tiste, ki trajajo več kot 40 ur. S samimi 
navodili bomo natančneje določili nabor podatkov, ki so potrebni za vsako 
vključeno osebo, ter za tiste, ki so vključeni za več kot 40 ur. Po vsej verjetnosti 
bo potrebno spremljati tudi nekatere podatke na ravni vsake vključitve (že z 
vidika vsebinskega ali statističnega poročanja). 

21. V primeru potrebe nakupa opreme – ali lahko tudi te stroške kamorkoli vključimo? 



   

 

 
ODG: Nakup opreme ni predviden. Lahko se koristi le amortizacijo osnovnih sredstev, 
ki ni izključno vezana na projekt. 

Stran 17 Razpisne dokumentacije  

Posredni stroški vsebinsko obsegajo stroške delovanja (npr. stroški električne 
energije, stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja, stroški vode in komunalnih storitev, 
stroški odvoza smeti, stroški telefona, faksa in elektronske pošte, stroški poštnin in 
kurirskih storitev, amortizacija osnovnih sredstev, ki ni izključno vezana na projekt, 
stroški potrošnega materiala [pisarniški material, čistilni material in posebni material] 
in drobnega inventarja, stroški režije in administracije, stroški tekočega vzdrževanja, 
stroški najema nepremičnin in opreme, zavarovalne premije za obleke in opremo ipd.) 

22. Ali je možno prijaviti kompetenčni center, ki bi pokril nov delovni profil - kompetenčni 
model  za izzive uresničevanja S4 ?  

ODG: Nov delovni profil ne more obstajati brez ljudi, ki so že danes zaposleni na 
določenih delovnih mestih (oz. profilih). Cilj projekta pa je lahko razvijati nove 
kompetence potrebne glede na izzive prihodnosti, vendar s konkretnimi podjetji 
in zaposlenimi ljudmi. 

23. Ali je lahko KOC ne-panožen in povezuje ne-panožna podjetja, ki bi želela razviti in 
uporabiti tak  delovni profil?, kar bi bilo v skladu z zapisanim na vaši spletni strani  »… 
oziroma izkazati, da se KOC umešča v kontekst strateškega povezovanja S4.» 

ODG: KOC izbere najbližjo panogo SKD, ki ustreza čim večjemu deležu 
»panožnih« podjetij.  

24. Iz meril je nekako videti, da morajo biti vključena podjetja panožna, kar ni v skladu 
z razlago na info dnevu, da so lahko v verigi vrednosti ...  

ODG: Tu se ne moremo strinjati. Kompetenčni centri za razvoj kadrov so že 
izvajali aktivnosti v okviru dveh javnih razpisov, kjer je bila dopuščena 
raznolikost vključenih partnerjev. Primer različnih možnosti navezave na 
posamezno gospodarsko panoge je razviden iz prijavnice spodaj:  

Navezava na panogo/področje delovanja KOC 

Kako se delovanje panožnega podjetja navezuje na gospodarsko 
panogo/področje delovanja, ki jo partnerstvo prijavlja? Označite z x: 

   kot glavna oz. osnovna dejavnost (kot razvidna iz evidence AJPES) 
   registrirano tudi za opravljanje te dejavnosti 
   delno deluje tudi v tej dejavnosti 
   delovanje podjetja je povezano z dejavnostjo - npr. kot dobavitelj, posrednik 
   Drugo 

Obrazložite  

  

 
Pri merilu 1.3. Koherenca sodelujočih partnerjev glede na izbrano panogo SKD 
2008, ki predstavlja 5 % vseh možnih točk, se upošteva panožna podjetja (kot so 
definirana pod prvo alinejo upravičenih prejemnikov sredstev v točki 6.1 javnega 
razpisa) v partnerstvu ter registracijo glavne dejavnosti podjetja, kot je razvidna iz 



   

 

 
evidence AJPES (Finančni podatki (FI-PO) – Splošni podatki o gospodarski družbi) na 
dan preverjanja. Ocenjuje se število partnerjev, ki je registrirano za opravljanje te 
dejavnosti in jim je to glavna dejavnost. Ocenjevalna lestvica: do vsaj 10 % - 1 točka, 
vsaj 20 % - 2 točki, vsaj 30 % - 3 točke, vsaj 40 % - 4 točke, vsaj 50 % - 5 točk. 

Glede na število partnerjev, ki so registrirani v posamezni dejavnosti (glavna 
dejavnost) se prizna ustrezen delež točk. Torej, če je polovica panožnih podjetij 
partnerstva registrirana za posamezno panogo na II. ravni SKD so dodeljene vse 
možne točke (5).  

  

25. …in pa da morajo biti vzpostavljena že okoli obstoječih delovnih mest:  

V merilih je navedeno: »Opisani in utemeljeni so okvirni primanjkljaji kompetenc 
zaposlenih. Iz opisa je razvidno in dokazljivo, da so izpostavljeni ključni panožni profili/ 
delovna mesta dejansko prisotna v panožnih podjetjih in pomembna za vključena 
panožna podjetja ter razrešujejo potrebe sodelujočih panožnih podjetij in 
panoge/področja, v okviru katere je predložena vloga na javni razpis.« 

ODG: Nov delovni profil ne more obstajati brez ljudi, ki so že danes zaposleni na 
določenih delovnih mestih (oz. profilih). Cilj projekta pa je lahko razvijati nove 
kompetence, ki so potrebne glede na izzive prihodnosti. 

  

26. Kakšna je razlika med merilom 1.1. in 1.3. 

Pri 1.1. se upoštevajo vsa podjetja, ki bodo sodelovala pri usposabljanjih ne 
glede na SKD.  
 
Pri 1.3. pa se med vključenimi podjetji meri delež pokritosti glavne dejavnosti 
podjetja glede na izbrano panogo SKD II (do 50 %).  

   

27. Merilo 2 povezano z S4 – ali je potrebno pokazati, da partnerji že sedaj delujejo na 
teh področjih ali da bodo z novim KOC-om delovali na vseh teh področjih? 

ODG: V vlogi partnerstvo poda utemeljitev delovanja partnerstva kot celote na 
izbranem področju uporabe S4 tj. kako celovito partnerstvo naslavlja vsa 
opredeljena fokusna področja/tehnologije v okviru področja uporabe 
S4.  Utemeljitev mora  dokazati, da se partnerstvo umešča na izbrano področje 
uporabe S4. Izpostaviti je tudi potrebno, kako se razvoj kadrov umešča na 
izbrano področje uporabe S4, kateri so skupni izzivi podjetij v partnerstvu s 
področja razvoja kadrov na izbranem področju uporabe. (do 300 besed) 

  
Ocenjevalna lestvica:   
0 točk - partnerstvo ne deluje na nobenem izmed prednostnih področij uporabe S4 oz. 
iz opisa delovanje na izbranem prednostnem področju uporabe ni razvidno. Prav tako 
v okviru izvedbe projekta ne namerava razvijati delovanja/povezovanja na nobenem 
izmed prednostnih področij uporabe S4 



   

 

 
2 točki – partnerstvo v času prijave sicer ne deluje na nobenem prednostnem področju 
uporabe S4, vendar namerava razvijati delovanje na enem od prednostnih področij 
uporabe v okviru projekta 
4 točke – partnerstvo deluje na prednostnem področju uporabe S4, vendar ne pokriva 
vseh fokusnih področij in/ali tehnologij opredeljenih za izbrano področje uporabe S4. Iz 
opisa delovanja je razvidno, da partnerstvo le delno pokriva izbrano prednostno 
področje uporabe S4 
8 točk – partnerstvo celovito pokriva izbrano prednostno področje uporabe S4 tj. iz opisa 
je razvidno, da partnerstvo ustrezno pokriva celotno izbrano prednostno področje 
uporabe S4. 

  
  

28. Ali je lahko nosilni partner društvo, ki ima zaposleno osebo za 4 urni delovni 
čas?  Če bi pridobilo sredstva za KOC, bi to osebo zaposlili za polni delovni čas. 

ODG: Omejitev glede zaposlitev je določena za panožna podjetja, ki koristijo 
usposabljanja. Le-ta morajo imeti zaposleno vsaj eno osebo oz. so samostojni 
podjetnik posameznik (v primeru, da podjetnik posameznik nima zaposlenih, 
mora opravljati dejavnost kot redno aktivnost).  
  

29. Eno od podjetij, ki je bilo zelo zadovoljno z rezultati in učinkom projektov, ki smo jih 
lahko izvedli s pomočjo sredstev pridobljenih na javnem razpisu za vzpostavitev in 
delovanje KOC je tudi ###. Iz teh razlogov smo z velikim pričakovanjem čakali na 
vaš nov razpis, vendar pa imamo glede možnosti prijave na ta razpis kar nekaj 
dvomov.   

Podjetje je v preteklosti prejelo sredstva  na javnem razpisu (### eur za Vzpostavitev 
in delovanje KOC v obdobju 2012 – 2015). Ali zaradi tega ne moremo kandidirati na 
razpisu? Bomo presegali kriterije za dovoljeno finančno pomoč v 3 letih? S pomočjo 
predhodnega razpisa smo namreč vzpostavili model kompetenc, ki pa bi si ga sedaj 
želeli nadalje razvijati.  
 
ODG: Glede dodelitve sredstev za pretekli JR. Dodelitev pomoči de minimis za 
navedeni projekt je bila v letu 2013, kar pomeni, da se ne upošteva v znesku za 
leto 2016 (ta upošteva dodelitev 2014, 2015). V novem razpisu bodo sredstva za 
usposabljanja sofinancirana po drugi shemi pomoči in ne zapadejo v kvoto 
200.000 EUR, saj smo sedaj ubrali drug način dodelitve pomoči. Aktivnosti 
projektne pisarne (zaposlitve, informiranje javnosti) se vodijo kot de minimis. 

30. Kot storitveno podjetje, ki deluje na področju trgovine zelo težko umesti v prednostna 
področja uporabe S4. Imamo pa projekte, ki se nanašajo na digitalizacijo procesov v 
podjetju, ki vplivajo na dvig dodane vrednosti zaposlenih in zahtevajo razvoj in 
nadgradnjo kompetenc. Ali so partnerstva in projekti iz tega področja primerna za 
prijavo na razpise? 

ODG: Menimo, da bi lahko bila primerna. Seveda pa je ključno mnenje članov 
komisije, ki presojajo glede na vsebino posamezne vloge. Priporočamo tudi, da 
se povežete z vzpostavljajočimi se Strateškimi razvojnimi inovacijskimi 
partnerstvi z relevantnega področja S4, kot so definirana:  



   

 

 
 
S4 opredeljuje tri prednostna področja in 9 področij uporabe, in sicer: 
 

I. Zdravo bivalno in delovno okolje: 
1. Pametna mesta in skupnosti 
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 

 
II. Naravni in tradicionalni viri za prihodnost 

3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 
4. Trajnostna pridelava hrane 
5. Trajnostni turizem 

 
III. (S)Industrija 4.0 

6. Tovarne prihodnosti 
7. Zdravje-medicina 
8. Mobilnost 
9. Razvoj materialov kot končnih produktov 

 
Več o prednostnih področjih:       
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_
strani/S4_dokument_potrjeno_na_VRS_150920.pdf  (stran 11 - 28) 

 

31. Razpis je vezan na posamezne gospodarske panoge in mi smo klasificirani pod 
''drugo založništvo'' 58.190, ali lahko sodelujemo v razpisu? 

ODG: Lahko sodelujete v razpisu. Možnosti je več. Lahko se oblikuje partnerstvo 
v okviru SKD II 58, lahko ste partner v okviru druge SKD II panoge, ki je smiselno 
povezana z vašim delom in profili zaposlenih. Definicija panoge ni namenjena 
kot omejujoča, ampak kot približek ključnemu poudarku skupnih vsebin, točk oz. 
profilov pri zaposlenih partnerstva. 

32. Ali lahko ena organizacija v partnerstvu nastopa tako v vlogi finančno-
administrativnega, kot tudi kadrovskega partnerja? Konkretno bi ena oseba za 
polovični delovni čas opravljala finančno-administrativno vlogo, druga pa za polovični 
delovni čas kadrovsko-svetovalno vlogo. 

ODG: Glede na dejstvo, da se bo uveljavljalo skupaj 1 delovno mesto pri eni sami 
organizaciji je to mogoče. Glede oznake je tako, da se naj pazi, da ne bi bilo v 
obrazcih navedena enaka vloga (npr. admin.-fin. dvakrat). Pripravljamo 
pojasnilo, ki bo na temo razdelitve projektne pisarne še bolj jasno določilo, da 
ne bo morebitnih odprtih vprašanj. 

33. Ali izpolnjuje pogoj partner, ki je registriran po ZGD-1, vendar je javno podjetje, npr. 
komunalno podjetje? 

ODG: Da. 
 

34. Projektno pisarno bi vodili trije partnerji (prijavitelj za polovični delovni čas, 
administrativni partner za polovični delovni čas in kadrovski partner za polni delovni 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_potrjeno_na_VRS_150920.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_potrjeno_na_VRS_150920.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_potrjeno_na_VRS_150920.pdf


   

 

 
čas). Zanima nas ali se morajo nanašati stroški (račun) za komuniciranje in izdelavo 
kompetenčnega modela na prijavitelja ali se lahko nanaša račun za te storitve na 
kateregakoli partnerja v projektni pisarni? 

ODG: Račun se lahko nanaša na vse člane projektne pisarne. Torej so plačniki 
lahko tudi drugi člani projektne pisarne, ne le prijavitelj. 

 

35. Zanima nas še trajnost delovanja KOC 5 let po zaključku projekta. Ali to pomeni, da 
bo moral KOC in s tem partnerstvo  obstajati še 5 let po zaključku projekta?  

ODG: Če se nanašate na točko 12. Javnega razpisa »Omejitve glede sprememb 
projekta v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU« je odgovor: »Ne.«  

36. Organizacija je bilo ustanovljena  ##.## 2015 in je začela takoj delovati, za kar 
obstoja ustrezna dokumentacija. Iz tehničnih razlogov je datum registracije konec 
decembra 2015.  

V razpisnih pogojih (pogl.II, preglednica 2, stran 13) je formulacija, ki jo je mogoče 
interpretirati na več načinov. V izogib ev. nesporazumu vas prosimo, da nam potrdite, 
da ta tekst pravilno razumemo in, da torej izpolnjujemo oba pogoja: da smo registrirani 
kot podjetje in da delujemo kontinuirano najmanj 1 koledarsko leto pred rokom prijave.  

ODG: Iz javnega razpisa izhaja (navedeno v točki 6.3. Omejitve za kandidiranje 
na javnem razpisu), da so neupravičeni partnerji, ki niso registrirani vsaj eno leto 
pred oddajo vloge na javni razpis za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji. 
To se preverja v skladu z uradno evidenco AJPES. Upošteva se torej vpis v 
register za npr. 12. 12. 2015, če bo na ta dan oddana vloga.  
 
To se lahko preveri v AJPES -  datum vpisa subjekta v sodni register. 

37. Vprašanje 2: Razdelali smo vrsto pobud za aktivnosti, ki jih želimo – skupaj s partnerji 
- prijaviti na razpis. Vse te aktivnosti pa niso tematsko omejene na le eno od 9 
prednostnih področij, ampak praviloma na vseh 9 področij. V navodilu (Obrazec št.1: 
Prijavni obrazec) je, poleg 9 opcij – od katerih je treba izbrati le eno, še opcija “Ni 
navezave”. V našem primeru ne vemo kako odgovoriti, kajti izbrati bi morali vsa 
področja, česar pa navodilo ne dovoljuje.  

ODG: Izberite eno področje in ga natančno opredelite oz. odgovorite, kako se 
vaše področje navezuje nanj. Nato pa lahko navedete tudi morebitno navezavo 
na druga področja v zato predvidenem prostoru v vlogi. 
 

38. Podjetje je d.d., sektor 11001 javna nefinančna družba. Ali lahko sodeluje kot 
partnersko podjetje? 

ODG: Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so partnerstva, ki jih sestavljajo: 
- panožna podjetja: samostojni podjetniki posamezniki ali podjetja registrirana po 

ZGD-1, ki: 
o so registrirana za delovanje v izbrani panogi partnerstva (glavna dejavnost), 

ali 



   

 

 
o delujejo na področju druge panoge, vendar imajo skupen interes za razvoj 

v okviru izbrane panoge partnerstva ali  
o delujejo v okviru verig vrednosti / področjih uporabe opredeljenih v S4; 
o nastopajo samo v eni vlogi oz. enem partnerstvu, ki kandidira na tem 

javnem razpisu;  
o zaposlujejo vsaj eno osebo ali so samostojni podjetnik posameznik (v 

primeru, da podjetnik posameznik nima zaposlenih, mora opravljati 
dejavnost kot redno aktivnost)[1]  

ter 
- drugi partnerji, ki se ne upoštevajo kot panožna podjetja: 

 pravne osebe zasebnega prava (npr. interesna združenja, zbornice, 
organizacije na trgu dela, podjetja po ZGD-1, samostojni podjetniki 
posamezniki ipd.), ki nastopajo kot: 

 »administrativno finančni partner« (največ en v partnerstvu) izvajajo 
naloge projektne pisarne ali, 

 »kadrovski partner« (največ en v partnerstvu), ki opravlja kadrovsko 
podporne in svetovalne naloge; 

 v primeru, da je drugi partner ustanovljen po ZGD-1 ali je samostojni 
podjetnik posameznik, lahko nastopa v samo enem partnerstvu. 

 
Če je podjetje pravna oseba zasebnega prava lahko sodeluje. Če so organizirana 
po ZGD lahko sodelujejo. 
 

39. Lahko tudi občina nastopi kot na primer kadrovski partner ali ne? 

ODG: Na tem razpisu občine ne morejo sodelovati kot partnerji. 
 

40. Ali izpolnjuje pogoj partner, ki je registriran po ZGD-1, vendar je javno podjetje, npr. 
komunalno podjetje? 

ODG: Da. 
 

41. Zanima nas še trajnost delovanja KOC 5 let po zaključku projekta. Ali to pomeni, da 
bo moral KOC in s tem partnerstvo  obstajati še 5 let po zaključku projekta?  

ODG: Če se nanašate na točko 12. Javnega razpisa »Omejitve glede sprememb 
projekta v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU« je odgovor: »Ne.« Seveda 
pa bi bilo zelo zaželeno, da se aktivnosti, vsebine in rezultati projekta KOC 
uporabljajo tudi po zaključku financiranja. 
 

42. A se bo sedaj tudi objavljalo kdo pripravlja KOC, kot je bilo pri prejšnjih? 

ODG: Letos bomo poskušali povezovanje vključiti v okviru delavnic oz. drugih 
dogodkov. 

                                                 
[1] Upošteva se stanje na zadnji dan v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis. 

 



   

 

 
43. Smo zavod in nas zanima ali se lahko na razpis za »kompetenčne centre» prijavimo 

na razpis kot nosilni partner ali član partnerstva? Skratka nas zanima kako je z 
udeležbo zavodov v razpisu (torej ustanov, ki so ustanovljeni na osnovi »Zakona o 
zavodih«)? 

ODG: Zasebni zavodi lahko sodelujejo tako kot nosilni partner ali član 
partnerstva. 
 
V javnem razpisu je to opisano na strani 4:  
»Drugi partnerji, ki se ne upoštevajo kot panožna podjetja: 
pravne osebe zasebnega prava (npr. interesna združenja, zbornice, organizacije 
na trgu dela, podjetja po ZGD-1, samostojni podjetniki posamezniki ipd.), ki 
nastopajo kot: 

 »administrativno finančni partner« (največ en v partnerstvu) izvajajo naloge 
projektne pisarne ali, 

 »kadrovski partner« (največ en v partnerstvu), ki opravlja kadrovsko 
podporne in svetovalne naloge; 

o v primeru, da je drugi partner ustanovljen po ZGD-1 ali je samostojni podjetnik 
posameznik, lahko nastopa v samo enem partnerstvu.« 

 
44. Glede deleža sofinanciranih upravičenih stroškov me zanima, ali to velja tudi za 

stroške dela v projektni pisarni ali le za stroške, nastale z izobraževanji? 

ODG: Projekt se izvaja tako, da financiramo delo projektne pisarne, ki deluje za 
celotno partnerstvo in sofinanciramo usposabljanja na ravni posameznega 
podjetja. Organizacije, ki sodelujejo v projektni pisarni, delujejo za celotno 
partnerstvo in koristijo stroške navedene v JR pod točko 10.1. od a do e, 
pridobijo povračilo upravičenih stroškov v deležu 100 %. Podjetja, ki koristijo 
usposabljanja pa pridobijo povračilo stroškov v deležu od 50 – 70 % brez DDV.  

45. Ker smo podjetje iz skupine in skupina sodi v kategorijo velikih podjetij ali se potem 
vsako izmed podjetij v skupini obravnava kot veliko podjetje tako pri deležu 
upravičenih stroškov kot tudi pri sami sestavi KOC-a, kjer je potrebno najmanj 5 malih 
ali srednjih podjetij? 

 
ODG: Velikost podjetja z vidika realizacije pogojev se preverja s pomočjo AJPES, 
ker je to najlažje preverljivo in nesporno. Če so podjetja v skupini označena kot 
velika v AJPES (to se vidi v zavihku fi-po), potem jih upoštevamo kot velika. Če 
so podjetja napisana kot mala oz. srednja se jih kot take upošteva. 

 
V primeru velikosti podjetij za ugotovitev deleža sofinanciranja pa se to ugotavlja 
v skladu s pravili EU, ki zahtevajo dodatno preverjanje. V tem kontekstu pa 
predvidevam, da boste s svojimi podjetji v skupini upoštevani kot veliko podjetje, 
ki pridobi 50 % sofinanciranje, oz. se bo pojmovalo kot enotno podjetje v 
kontekstu »pomoči de minimis«.  
 
Skratka glede izpolnjevanja pogojev je ključno, da upoštevate AJPES.  
 


