ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA
DNE 11. 7. 2019
1. V razpisni dokumentaciji sta navedena dva pogoja; (a) 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; (b) Da ni v postopku
vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je
prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
Ali je v katerem izmed teh pogojev zajeto oziroma upoštevano tudi spodaj navedeno?
……da med firmo in razpisovalcem - niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju
ugotovljene nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih
obveznosti, zaradi česar je posredniški organ oz. izvajalska institucija odstopila od pogodbe o
sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
Namreč pred časom je ta pogoj tudi bil v razpisni dokumentaciji pa me samo zanima, če je kje
drugje interpretiran.
V obrazcu 3a so navedeni vsi pogoji, pod katerimi lahko partner sodeluje na razpisu. Med te spada
tudi pogoj, da partner ni kršil določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev
Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev (1. točka, 6. alineja).
2. Prosim za pomoč pri izpolnitvi obrazca 4-»de minimis« za nas kot prijavitelja, ki smo javni zavod
in je naš lastnik MESTNA OBČINA. Kako se v obrazcu opredelimo glede razmerja a,b,c,d (enotno
podjetje)?
Na obrazcu 4 - »de minimis« - Izjava o prejetih pomočeh enotnega podjetja se pod rubriko
»Razmerje a,b,c,d) v tem primeru označi a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja.
3. Javno podjetje je v 100% lasti občine. Le- ta ima letni proračun nižji od 10 mio Eur in manj kot
5000 prebivalcev. Glede na navodila v obrazcu 3b, da se še vedno lahko šteje za samostojno
(samostojni lokalni organi z letnim proračunom, ki je nižji od 10 milijonov EUR, in manj kot 5
000 prebivalci), je podjetje izpolnilo tudi zavihek preračun, kjer je vneslo svoje podatke in
podatke občine. Vsota po treh kazalnikih je določilo velikost malo. Prosim za odgovor ali je
postopek izračuna v tem primeru pravilen?
Ne, vsa javna podjetja, ki so v več kot 25 % javni (državni) lasti, so velika podjetja. Na obrazcu 3b PARTNERSKO PODJETJE in »shema za usposabljanja« je v zavihku navodilo, kjer je navodila za
podjetja v javni lasti. In sicer,
PODJETJA V JAVNI LASTI - Podjetje v skladu z opredelitvijo ni MSP, če eno ali več javnih organov
neposredno ali posredno poseduje ali nadzira, skupaj ali posamezno, najmanj 25 % njegovega
kapitala ali glasovalnih pravic. Razlog za to določbo je, da javno lastništvo lahko podjetjem
omogoča nekatere prednosti, zlasti finančne, v primerjavi s podjetji, ki jih financira zasebni kapital.
Poleg tega pogosto ni mogoče izračunati ustreznih podatkov o številu zaposlenih in finančnih
podatkov javnih organov. Vlagateljev, navedenih na strani 17, kot so univerze ali samostojni
lokalni organi s statusom javnega organa po nacionalni zakonodaji, to pravilo ne zadeva. Celotni
delež, ki ga imajo ti vlagatelji v podjetju, lahko predstavlja največ 50 % glasovalnih pravic podjetja.
Če je ta delež višji od 50 %, se podjetje ne more šteti za MSP.
4. V obvestilu na spletni strani je naveden spremenjen rok za oddajo vlog do vključno 15. 7. 2019.
To še vedno vključuje, da če je vloga poslana priporočeno po pošti, se kot pravočasna upošteva
oddaja do vključno 23:59 ure na dan roka 15.7.2019?

Rok za oddajo vlog do vključno 15. 7. 2019, do 23:59 ure priporočeno po pošti. Vlogo lahko oddate
tudi osebno na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike
Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana v času uradnih ur:
− ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
− sreda: od 14.00 do 16.00 ure.
5.

Glede na navodila (iz obrazca 3b) razumemo, da je potrebno preračun narediti, če gre za javno
podjetje, ki je v 100% lasti občine, z letnim proračunom nižjim od 10 mio EUR in manj kot 5000
prebivalcev. Ali si napačno tolmačimo in upoštevamo vaš odgovor?
Podjetje se še vedno lahko šteje za samostojno in brez partnerskih podjetij, če 25-odstotni prag
lastništva doseže ali preseže kateri koli od naslednjih vlagateljev:
- …………..
- samostojni lokalni organi z letnim proračunom, ki je nižji od 10 milijonov EUR, in manj kot 5
000 prebivalci.
Celotni delež, ki ga imajo vlagatelji v podjetju, lahko predstavlja največ 50 % glasovalnih pravic
podjetja. Če je ta delež višji od 50 %, se podjetje ne more šteti za MSP. V vašem primeru gre za
100 % last, zato je podjetje veliko in kot že rečeno, ne potrebujete izpolnjevati preračuna. Dovolj
je izpolnjena izjava, da gre za veliko podjetje.

6.

Zanima nas, koga moramo napisati na vrhu obrazca 3a pod Naziv organizacije? Je to naziv
prijavitelja ali vsakega partnerja posebej?
Pod naziv organizacije navedete vaše podjetje/organizacijo. Obrazec morajo izpolniti vsi partnerji.

7.

Ali si pravilno razlagamo, da se lahko nekatera podjetja znotraj skupine podjetij pridružijo
enemu, druga podjetja pa drugemu KOC-u? Omejitev, da je lahko eno podjetje v enem KOC, se
verjetno ne nanaša tudi na celotno skupino, ampak zgolj na podjetje.
Ja, res je lahko eno podjetje iz skupine podjetij v enem KOC-u, drugo pa v drugem.

8. Je ustrezno, če v finančnem obrazcu že v vrstici P3 in P4 vstavljamo partnerje, ki niso del projektne
pisarne?
V finančnem obrazcu so prva štiri polja izključno namenjena partnerjem projektne pisarne, in šele
od 5. mesta dalje so partnerska podjetja. Konkretno v vašem primeru v prvo in drugo vrstico
zapišete podjetji, ki sestavljata PP, tretja in četrta vrstica pa ostane prazna.
9. V finančnem načrtu, pri vpisu matične številke podjetja, je potrebno vpisati 11 mestno število,
čeprav podjetja imajo 10 mestno število?
K matični številki podjetja pripišete 0.
10. Ali je lahko partner X d.o.o. registriran po ZGD—1, ki ima dodatno še status socialnega
podjetja?
Da.
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