
 

 

ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA 
DNE 9. 7. 2019 

 
1. Pri pregledu včeraj objavljenih vprašanj in odgovorov smo zasledili naslednje: 

…………… Za področje mobilnosti, ki jo navajate v vašem primeru so v S4 definirana naslednja 
fokusna področja in tehnologije:  

1. Nišne komponente in sistemi za motorje z notranjim izgorevanjem  
2. Sistemi za e-mobilnost in hranjenje energije  
3. Sistemi in komponente za varnost in udobje (notranja in zunanja oprema)  
4. Materiali za avtomobilsko industrijo 

 
V akcijskem načrtu SRIP ASC+ MOBILNOST (prilagam v priponki) sta med fokusnimi področji 

navedena tudi: »Napredni transport in logistika vključujoč nove poslovne modele« in 
»Napredna infrastruktura« (stran 31, 4 odstavek). Bo držalo? 
Drži.  

 
2. Če je partner zasebni zavod, se npr. prav tako kot za podjetje registrirano po ZGD-1 naredi 

preračun velikosti – obrazec 3b? 
Da, preračun na obrazcu 3b naredijo vsi partnerji, ne glede na njihov pravni status. 

 
3. Kakor se spomnim je bilo rečeno da potni stroški, ki bi se pojavili v primerih da bi izobraževanje 

imeli v tujini ali podobno, v tem razpisu niso upravičen strošek? V dokumentaciji sem samo 
videla da so potni stroški izvajalca upravičen strošek. Drugega nisem našla nikjer napisano, niti 
v pogostih vprašanjih, nisem pa sigurna če se pravilno spomnim.  
Potni stroški izobraževanca niso upravičen strošek. V primeru izobraževanja v tujini je upravičen 
strošek le kotizacija za izobraževanje. Ostale potne stroške vezane na izobraževanje v tujini krijete 
sami (npr. let. karte, nočitve, dnevnice, cestnine, idr.). Potni stroški zunanjega izobraževalca, ki ga 
najamete pa so upravičen strošek, in sicer po tarifi za obračun kilometrine za gospodarstvo.  

 
4. Davčni zavezanec »xxx« ima na dan 1.7.2019 pri FURS plačane vse do dne 31.5.2019 

evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila. Ali tak obrazec velja 
ali bi moralo pisati, da »ima na dan 31.5.2019 pri FURS plačane vse do dne 31.5.2019 
evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila«? 
V javnem razpisu je pod poglavjem 5.1 splošni pogoji za kandidiranje, pod točko 3 zapisano »ima 
poravnane zapadle obveznosti do države do vključno 31. 5. 2019, pri čemer za ugotavljanje 
obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim 
naslovom.«, kar pomeni, da mora podjetje imeti do vsaj 31. 5. 2019 (lahko tudi kasneje v juniju 
2019) plačane vse evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je do datuma, 
navedenega v seznamu (v konkretnem primeru do 31. 5 2019) potekel rok plačila. Pri čemer so 
pri pripravi dokumenta v zvezi s plačanimi obveznimi dajatvami, bili vključeni vsi poslovni dogodki, 
ki so bili do izdaje tega dokumenta evidentirani v uradnih knjigovodskih evidencah Finančne 
uprave Republike Slovenije«.  

 
5. Nekaj podjetij nam je posredovalo obrazec FURS, kjer piše, da so bili vsi davki in druge 

obveznosti poravnani po datumu 31.5.2019. Eden izmed primerov se npr. glasi: Davčni 
zavezanec xxx ima na dan 27.6.2019 pri FURS plačane vse do dne 27.6.2019 evidentirane  davke 
in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila. Ali bi morali v tem primeru podjetja 
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pozvati, da naj naročijo nov obrazec pri FURS in popravijo na 31.5. ali zadostuje zgoraj navedeni 
datum? 

V javnem razpisu je pod poglavjem 5.1 splošni pogoji za kandidiranje, pod točko 3 zapisano 
»ima poravnane zapadle obveznosti do države do vključno 31. 5. 2019, pri čemer za 
ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s 
pravnomočnim izvršilnim naslovom.«, kar pomeni, da mora podjetje imeti do vsaj 31. 5. 2019 
(lahko tudi kasneje, v vašem primeru je to 27.6.2019) plačane vse evidentirane davke in druge 
obvezne dajatve, ki jim je do datuma, navedenega v seznamu (v konkretnem primeru do 31. 
5. 2019) potekel rok plačila. Pri čemer so pri pripravi dokumenta v zvezi s plačanimi obveznimi 
dajatvami, bili vključeni vsi poslovni dogodki, ki so bili do izdaje tega dokumenta evidentirani v 
uradnih knjigovodskih evidencah Finančne uprave Republike Slovenije«.  

 
6. Podjetje A d.o.o., ki se prijavlja na razpis KOC, je v po 50% lasti dveh fizičnih oseb, družinskih 

članov, ki imata z enakim deležem v lasti še tri druga podjetja B d.o.o., C d.o.o. in D d.o.o.. 
Ali se podjetja A, B, C in D smatra kot partnerska?  
V tem primeru bi bilo Podjetje A d.o.o. povezano podjetje s podjetje B d.o.o. le v primeru, če 
bi Podjetje B d.o.o. imelo več kot 25 % odločevalski delež v podjetju A d.o.o. In 
naprej….podjetje A d.o.o. bi bilo povezano s podjetje C d.o.o., če bi Podjetje C d.o.o. imelo več 
kot 25 % odločevalski delež v podjetju A d.o.o. V pomoč pri ogledu povezanih podjetij vam 
lahko služi AJPES, Bisnode bonitete ali podobne baze podatkov, kjer so razvidni deleži podjetij 
v drugih podjetjih. 
 

7. Ali morajo biti obrazci 3a in 3b poslani v originalu ali so lahko kopije? 
Obrazci 3a, 3b in 4 so lahko skeninirani, ni potrebno, da so original. 
 

8. Zastavili so namreč program res kvalitetnih izobraževanj s področja strokovnih kompetenc, 
ki trajajo dlje časa in so zato dražja. Račun bi bil samo en za cel vsebinski sklop. Je mogoče 
kako drugače šteti število udeležb v takem primeru, ko izobraževanje traja več mesecev? 
Menimo, da ni pošteno, da bi tako izobraževanje štelo samo kot ena vključitev v primerjavi 
z nekim izobraževanjem, ki traja le 4 ure. Menimo tudi, da lahko premik v kompetencah 
naredimo samo, če se odločimo za res bolj kvalitetna in dlje trajajoča izobraževanja. 
Načeloma velja eno usposabljanje ena vključitev. Pri dlje trajajočih usposabljanjih pa 
razmislite, če bi jih lahko razdelili (vsebinsko) na module, kjer bi potem za vsak modul veljalo 
kot da je samostojno usposabljanje in bi se za vsak modul štela ena vključitev. Seveda bi morali 
potem napovedati vsak modul posebej. Sklop modulov bi lahko vseeno plačali z enim računom. 
Pri dokazilih bi potem pri vsakem modulu dodali isto kopijo računa. 
 

9. Podjetje  v Sloveniji je mikro podjetje in je v 100% lasti hrvaškega podjetja, vendar se ne 
vključujejo v konsolidirane bilance. Torej po kriteriju glasovalnih pravic spadajo med 
Povezana podjetja, po kriteriju (ne)sestavljanja konsolidiranih bilanc pa med partnerska 
podjetja. Prosim za navodila, kako se razporedijo v prijavi  za KOC. 
Mikro podjetje iz Slovenija in hrvaško podjetje, ki je 100 % lastnik sta enotno podjetje (gl. 
razlago v javnem razpisu na str. 4. V zavihek preračun v obrazcu 3b - PARTNERSKO PODJETJE 
in »shema za usposabljanja« vpiše podatke za obe podjetji.  
Pri načinu povezanosti v obrazcu 3b izberete povezano podjetje, ki avtomatsko določa 100 % 
vpliva, medtem ko, če izberete partnersko podjetje, sami vstavite odstotek deleža v podjetju 
(gl. primer spodaj).  
 
Enotno podjetje skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1407/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj 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 
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prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe 
v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; (d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na 
podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. Podjetja, ki so v katerem koli 
razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. 
 

 
 

 
 


