ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA
DNE 4. 7. 2019
1. SPREMEMBA!!!!! Zanima me ali je lahko prijavitelj nevladna organizacija, ki deluje na
področju socialnega varstva? Natančneje društvo.
Da, s spremembo javnega razpisa lahko na javnem razpisu sodelujejo tudi društva, ki so
pravne osebe zasebnega prava.
2. Kako se vpiše podatke v obrazec 3b razpisne dokumentacije? Kateri podatki se vpišejo
na prvi zavihek, če ima podjetje povezana podjetja?
Ko so na drugem zavihku izpolnjeni podatki za vsa povezana podjetja se seštevek prepiše
na prvi zavihek, kjer se potem izkaže, katere velikosti je podjetje/organizacija. V takem
primeru je potrebno natisniti in priložiti oba zavihka.

2. V zavihku Izjava se avtomatično izračuna
velikost podjetja

1. V ta prostor se ročno vpišejo podatki
izračunani iz zavihka Preračun

3. Po novem bodo lahko pristopila v KOC kot partner tudi društva. Ali je pomembno, oz. ali mora
društvo opravljati gospodarsko dejavnost ali ne?
Razširja se krog upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis, in sicer gre za pravne osebe zasebnega
prava (društva, zbornice, organizacije na trgu dela, itd.) in ni pomembno, da opravlja gospodarsko
dejavnost.
4. 20.000 eur ima projektna pisarna na voljo za izvedbo skupnih usposabljanja: ne razumemo tega.
Torej ali skupna pisarna najame zunanjega izvajalca ter organizira skupno usposabljanje za vse
partnerje ali je mišljeno kako drugače?

Projektna pisarna lahko v finančnem načrti predvidi maksimalno do 20.000 EUR brez DDV za
aktivnosti informiranja in komuniciranja.
Skupna usposabljanja organizira projektna pisarna. Ali projektna pisarna za ta namen angažira
zunanjega izvajalca ali angažira svojega zaposlenega, je odločitev projektne pisarne. Za vsa
usposabljanja (tako skupna kot tudi ostala, zunanja usposabljanja) pa velja, da jih lahko izvajajo
izključno zunanje organizacije, ki niso vključene kot partnerji v KOC in niso kakorkoli lastniško
povezana (enotna) podjetja s podjetji, ki so vključena v KOC.
5.

Projektno pisarno bi sestavljali 4 partnerji; zanima nas, ali lahko kateri izmed teh partnerjev na
novo zaposli osebo, ki bo v projektni pisarni ali mora to biti oseba, ki je že zaposlena v podjetju
(namreč, oseba, ki ima izkušnje na tem področju gre na porodniški dopust in je ne bo 14 mesecev
nazaj v podjetje)? Če je odgovor da, se potemtakem štejejo izkušnje na tem področju od podjetja
in ne od zaposlene podjetje?
Partner lahko zaposli tudi nove osebe za čas izvajanja projekta. Izkušnje so vezane na
organizacijo/podjetje in ne na posamezno osebo.

6. Imamo primer podjetja, ki bi bil prijavitelj in hkrati partner v projektni pisarni, nima pa izkušenj
na področju vodenja razpisov na področju kadrov. Ima pa zaposlenega, ki je v drugem podjetju
pridobil izkušnje na tem področju. Zanima me, ali se to lahko upošteva kot referenca ali ne?
Hkrati pa imamo partnerja, ki je računovodski servis in svetuje oz. opravlja storitve prijave na
javne razpise ter potem tudi priprava dokumentacije za zahtevke itd. (skratka celoten postopek
od začetka pa do konca) – zanima nas, ali se štejejo te reference?
Reference se nanašajo na podjetje, in ne na dotično osebo. Projektna pisarna mora izkazati, da
ima ekipa ustrezna znanja, kompetence in dokazljive izkušnje s področja kadrov. Navesti je
potrebno vrste programov in projektov na izbranem razpisanem področju (s področja kadrov), ki
so jih podjetja v PP izvajale v zadnjih treh letih. Ključna je vsebina oziroma relevantnost referenc
glede na projekt KOC in na prednostno področje S4, v katerem se KOC prijavlja. Ne, prijava na
javne razpise in storitve svetovanj se na tem razpisu ne štejejo med reference.
7. Stroški projektne pisarne se sorazmerno (glede na količino zaposlitve) razdelijo na vse partnerje,
ki so v projektni pisarni?
Projektna pisarna lahko uveljavlja do dve polni zaposlitvi ali največ štiri zaposlitvi za polovični
delovni čas. Koliko zaposlitev v kakšnem deležu bo partner uveljavljal, je stvar dogovora partnerjev
projektne pisarne. Ostali stroški se ne delijo sorazmerno ampak glede na vložek, ki so ga vložili v
partnerstvo. Tisti partner v projektni pisarni, ki je v celoti plačal strošek, lahko z zahtevkom za
sofinanciranje zahteva povrnitev stroškov. Partnerji si med seboj ne smejo izstavljati računov!
Sklad je v preteklosti in tudi v prihodnosti bo tekom izvajanja projekta s preverjanjem na terenu
pregledoval tudi konto kartice projektnih pisarn in podjetij v konzorciju.
8. Če prav razumem, partnerji v projektni pisarni organizirajo skupinska usposabljanja za vse. Ali
so ta plačana iz budžeta 20.000 eur, ki pripadajo projektni pisarni ali iz kod drugod (npr. Vsi
partnerji jih plačajo)? V odgovorih je bilo zaslediti, da lahko za izvedbo tega projektna pisarna
angažira svojega zaposlenega. Kaj to pomeni v primeru budžeta 20.000 eur za izvedbo skupnih
usposabljanj? Npr. En partner v projektni pisarni organizira skupinsko usposabljanje za vse
partnerje in poravna račun za to usposabljanje in dobi npr. 70% vračila nazaj ali 100%?
Višina sofinanciranega zneska za čas trajanja projekta za izvedbo skupnih usposabljanj ne sme
presegati 20.000,00 EUR brez DDV za celotno partnerstvo. Stroški skupnih delavnic, ki jih
organizira projektna pisarna, so sofinancirani od 50% do 70%, odvisno od velikosti podjetja v
projektni pisarni. Račun za skupna usposabljanja, če jih izvaja zunanji svetovalec lahko uveljavlja
le tisto podjetje v projektni pisarni, ki je račun plačalo. Ostali del stroška za skupino usposabljanje
krije podjetje v projektni pisarni, ki organizira usposabljanje.
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9. Želeli bi prijaviti komp. Center (KOC) na določenem področju, ampak se ne moremo odločiti za
katero področje bi šlo. Namreč partnerji so iz 4-ih različnih s4 področij, hkrati pa ima skupno to,
da bi različni profili v teh podjetjih potrebovali razvoj istih kompetenc, čeprav izhajajo iz čisto
različnih panog. Zanima nas, za katero s4 področje bi bilo smotrno, da se umestimo? Pri merilih
se dobi 10 točk, če partnerstvo pokriva vsaj 3 fokusna področja in tehnologije s4 – ali to pomeni
v našem primeru, da dosežemo teh 10 točk?
Če partnerstvo pokriva vsaj 3 fokusna področja in tehnologije S4, dobi maksimalno število točk
(10). Izberete področje, ki je vsem partnerjem skupno in imajo skupno navezavo na izbrano
področje. Pomembno je povezovanje oz. skupni interes partnerstva v okviru področja S4. V pomoč
vam je lahko objavljena slovenska strategija za pametno specializacijo S4
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_s
trani/S4_strategija_V_Dec17.pdf. Pomembno je tudi, da se kompetence/usposabljanja
navezujejo na področje, na katero se prijavljate znotraj S4.
10. Ali predstavlja problem, da je v skupini 25-ih partnerjev podjetje, ki ne spada na niti na eno od
s4 področij (npr. Podjetje, ki nudi poslovno svetovanje in izobraževanje)? Kaj to pomeni, da
podjetje izkazuje povezovanje oz. skupen interes v okviru področja uporabe s4?
Partnerstvo mora nujno delovati na enem izmed prednostnih področij slovenske strategije za
pametno specializacijo ali krajše S4 ali v horizontalnem prednostnem področju IKT. Pametna
specializacija predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj Republike Slovenije na
področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc in na katerih ima
inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih ter s tem krepitev svoje prepoznavnosti.
S4 opredeljuje prednostna področja s področji uporabe, ki jih bo razvojna politika Slovenije
prednostno obravnavala. Podpora države prednostnim področjem je torej finančna, S4 platforma
pa služi za osredotočena razvojna vlaganja.
11. Kaj to pomeni, da mora projektna pisarna načrtovati nov program usposabljanj? Nov program,
ki še ni bil nikjer izveden ali nov program, ki ga partnerji še niso nikoli izkusili?
Gre za vzpostavitev novega programa usposabljanja, poudarek je na novem programu, ki je trajno
naravnan in ga bodo lahko partnerji prakticirali tudi po končanem sofinanciranju Evropskega
socialnega sklada. Partnerstvo mora v vlogi načrtovati razvoj vsaj enega novega (trajnega)
programa usposabljanja. Lahko je interno usposabljanje ali nov program usposabljanj, ki ga za
potrebe partnerstva razvije projektna pisarna. Program usposabljanja naj bo namenjen pridobitev
specifičnih znanj s področja, kjer so v partnerstvu oziroma na ravni S4 zaznani primanjkljaji
kompetenc.
12. Zanima nas (obrazec št. 3) da je lahko partner tudi samostojni podjetnik posameznik, ki nima
zaposlenih, mora pa opravljati dejavnost kot redno aktivnost. Ali velja to tudi za d.o.o.? Ali to
pomeni, da je lahko samostojni podjetnik zaposlen drugje, hkrati pa ima popoldanski s.p., kjer
izvaja svojo aktivnost, in se šteje, da je upravičen do tega, da je lahko partner na razpisu?
Podjetje/organizacija mora na dan 31.1.2019 imeti zaposleno vsaj eno osebo (lahko npr. tudi za
polovični delovni čas). Preverja se v uradnih evidencah (AJPES ali ZZZS).
13. Smo podjetje, ki ima 30 zaposlenih. Ukvarjamo se tako z izobraževanjem, kot z proizvodnjo
lesnih izdelkov ter tudi trajnostnim turizmom. Želeli bi se vključiti v koc na področju
trajnostnega turizma. Zanima nas, ali imate kakšno informacijo, kdo bo tukaj vodilni partner?
Drugače pa nas zanima tudi to, v primeru, da smo izbrani v koc-u - konzorciju trajnostni turizem,
ali lahko izvajamo izobraževanja kot zunanji izvajalec za druge koc-e; torej tam, kjer nismo
vključeni kot partner?
V preteklem projektu, za obdobje 2017-2018 je bil med izbranimi projekti Kompetenčni center za
razvoj kadrov v turizmu, z vodilnim partnerjem SAVA TURIZEM. Kdo bo prijavil KOC v JR 2019-2022
na področju trajnostnega turizma nimamo podatka.
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Partnersko podjetje lahko nastopa kot zunanji izvajalec v drugih Kompetenčnih centrih, nikakor
pa v lastnem partnerstvu. Partnerji si med seboj ne smejo izstavljati računov! Sklad je v preteklosti
in tudi v prihodnosti bo tekom izvajanja projekta s preverjanjem na terenu pregledoval tudi konto
kartice projektnih pisarn in podjetij v konzorciju.
14. V vlogi moramo načrtovati nov program usposabljanja na ravni partnerstva. Zanima nas, kje v
vlogi opišemo načrtovano?
Pri načrtovanju novega programa usposabljanja naj bo poudarek na njegovi trajni naravnanosti,
da ga bodo lahko partnerji prakticirali tudi po končanem sofinanciranju Evropskega socialnega
sklada. V vlogi – na obrazcu št. 1 nov program opišite pod točko 5. Zagotavljanje trajnosti
predvidenih rezultatov.
15. V kako posamezni partnerji v projekt dokazujejo upravičenost na projektu oz. z njihovim
uvrščanjem na področje S4. V našem konkretnem primeru je namreč eden izmed partnerjev
proizvodno podjetje (glavna dejavnost je registrirana proizvodna dejavnost), ki pa ima izjemno
razvite logistične procese in se v tem vidiku uvršča na področje S4 logistika, mobilnost - to je
tudi področje, kamor se bo uvrščalo naše partnerstvo.
Partnerstvo mora nujno delovati na enem izmed prednostnih področij slovenske strategije za
pametno specializacijo ali krajše S4 ali v horizontalnem prednostnem področju IKT. Izberete
področje, ki je vsem partnerjem skupno in imajo skupno navezavo na izbrano področje oziroma,
področje, kjer s partnerji pokrivate več fokusnih področij. V pomoč vam je lahko objavljena
slovenska
strategija
za
pametno
specializacijo
S4
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_s
trani/S4_strategija_V_Dec17.pdf. 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
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