
 

 

ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA  
DNE 13. 6. 2019 

 
 

1. Ali so v pogoj, da je v partnerstvo vključenih vsaj 15 podjetij, zajeta tudi podjetja v projektni 
pisarni? 
Da. 
 

2. Ali ni več notranjih usposabljanj? 
Ne, notranjih usposabljanj ni več, nadomestila so jih skupna usposabljanja, ki jih organizira 
projektna pisarna. 
 

3. Ali so vsi stroški projektne pisarne sofinancirani 100%? 
Ne, 100% sofinancirani so stroški dela zaposlenih v projektnih pisarnah (skupaj s posrednimi 
stroški) ter stroški informiranja. Ti stroški so financirani na podlagi sheme de minimis. Stroški 
skupnih delavnic, ki jih organizira projektna pisarna, so sofinancirani od 50% do 70%, odvisno 
od velikosti podjetja v projektni pisarni, ki uveljavlja te stroške. Vsi stroški usposabljanj so 
financirani na podlagi sheme državnih pomoči. 

 
4. Pravilo, da morajo biti prisotni na usposabljanjih najmanj 4 člani iz vsaj dveh različnih družb 

velja samo za skupna usposabljanja ali to velja za vsa usposabljanja (tudi pri ostalih 
partnerjih)? 
Pravilo 4 člani iz najmanj dveh podjetij velja samo za skupna usposabljanja. 
 

5. Kje se poroča število vključitev po partnerjih in kakšno je minimalno število zaposlenih 
vključenih v usposabljanja? 
Število vključitev po partnerjih se ne določa več, samo skupno število vključitev. Se pa poroča 
iz katerega podjetja so ob poročanju o usposabljanjih. Minimalno število zaposlenih v vključitve 
tudi ni več določeno, zaželeno je seveda čim več. 

 
6. Sklicujem se na preglednico št. 2, str.13, pregled pogojev na ravni posameznega partnerja.  

Torej partner podjetje - »vsak subjekt, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na 
njegovo pravno obliko« mora biti registriran po ZGD-1 ali to velja samo za s.p.? 
Vsi sodelujoči na javnem razpisu morajo izpolnjevati pogoje za kandidiranje, določene v 5. točki 
javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj 
kadrov v obdobju 2019-2022.  

 
7. Ali je razpis namenjen samo podjetjem MSP (mala in srednje velika podjetja)? 

Ne, razpis je namenjen podjetjem vseh velikosti, pogoj je, so v partnerstvu vsaj 4 podjetja iz 
kategorije MSP. 
 

8. Na kakšen način lahko sodelujejo tudi druge organizacije (zbornice, javni ali zasebni zavodi, 
zadruge …)? So lahko del tudi projektne pisarne? 
Vse organizacije, omenjene v Javnem razpisu, lahko sodelujejo v partnerstvih bodisi kot člani 
bodisi kot del projektne pisarne. V skladu s Smernicami za opredelitev MSP (Evropska komisija, 
Evropska unija 2015, http://ec.europa.eu/growth/content/revised-user-guide-sme-definition-
0_en) je podjetje »vsak subjekt, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na njegovo pravno 
obliko« (torej tudi zadruge, zavodi, zbornice). 
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9. Javni zavod (pravna oseba javnega prava) - dom za starejše, ki poleg osnovne dejavnosti 

opravlja tudi gospodarsko dejavnost - lahko sodeluje kot partner da ali ne?  
Javni zavodi so ustanovljeni po Zakonu o zavodih in ustrezajo pogojem, in so navedeni v točki 
5.1 javnega razpisa. Javni zavod je pravna oseba, če ni z zakonom oziroma odlokom občine ali 
mesta drugače določeno.  
 

10. In sicer, podjetje B d.o.o. je hčerinsko podjetje družbe A d.d. in je v 100 % lasti družbe. 
Zanima me, ali se lahko podjetje B d.o.o. in družba A d.d. vsak prijavi v svoj KOC? Ali v 
primeru, da so obe prijavi potrjeni, obe sodelujeta v KOC? Ali se sredstva de minimis 
upoštevajo za vsakega posebej? Ali mora npr. družba A d.d. pri de minimisu upoštevati tudi 
sredstva, ki jih je prejelo podjetje B d.o.o. in obratno?  
Na razpis se lahko prijavi vsaka po ZGD pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno 
dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Če podjetje B d.o.o. in družba A d.d. ustrezata 
zgornjemu opisu, se lahko obe podjetji prijavita na razpis. Lastniško povezana podjetja, 
hčerinska podjetja, ki imajo svojo matično in davčno številko lahko nastopajo samostojno kot 
partnerji/projektna pisarna v enem ali dveh različnih partnerstvih. Paziti je potrebno, da vsako 
samostojno podjetje nastopi v vsaki vlogi ali vsakem partnerstvu le enkrat. Pri določitvi 
stopnje financiranja (50-70%) pa za obe podjetji B in A velja, da sta v skladu z drugim 
odstavkom 2. člena Uredbe 1407/2013/EU enotno podjetje.  Velikost podjetij se določa 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/renditions
/pdf. Obe podjetji ob vlogi oddata obrazec 3b razpisne dokumentacije v katerem ustrezno 
opredelita svojo velikost glede na postavljene kriterije ter izpostavita medsebojne povezave in 
povezave z ostalimi podjetji (partnerskimi podjetji, povezanimi podjetji, podjetji v javni lasti). 
Pri enotnih podjetjih se sredstva po shemi de minimis seštevajo. Enotno podjetje ne sme 
preseči skupno 200.000,00 EUR prejetih javnih sredstev (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja 
v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju treh koledarskih let, ne glede na 
namen in obliko pomoči. Pomoč po pravilu »de minimis« prejmejo samo prijavitelj in parterji, 
ki bodo izvajali naloge projektne pisarne.  

 
11. Na str. 4 je navedeno »v partnerstvu sodelujoči partnerji nastopajo samo v eni vlogi oziroma 

partnerstvu.« Ali to pomeni, da je lahko ena institucija (pravna oseba) vključena samo v eno 
vlogo (bodisi kot prijavitelj bodisi kot partner)?  
Da. Ena pravna oseba lahko na razpisu sodeluje samo enkrat, bodisi kot prijavitelj, bodisi kot 
partner.  
 

12. Ali se lahko v primeru univerze vsaka fakulteta in rektorat prijavi ločeno, torej velja omejitev 
na ravni vsake fakultete in rektorata? Gre za univerzo, ki je ena pravna oseba, a ima vsaka 
fakulteta svojo matično številko in iz statuta izhaja, da lahko fakulteta nastopa v pravnem 
prometu v primeru določenih raziskovalnih, strokovnih, razvojnih itd. dejavnosti, ki ne sodijo 
v nacionalni program, v svojem lastnem imenu in za svoj račun. Pri tem bi opozorili na 
različnost ureditev univerz v Sloveniji. Univerza, kjer je vsaka fakulteta ločena pravna oseba, 
bi bila v primeru interpretacije, da omejitev velja na ravni pravne osebe, v prednostnem 
položaju. V povezavi z zgornjim vprašanjem nas zanima tudi, ali v primeru interpretacije, da 
omejitev velja na ravni vsake fakultete in rektorata, velja tudi za de minimis, da na ravni 
vsake fakultete in rektorata ne sme biti preseženih 200.000 v treh koledarskih letih? 
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelj oz. vsak posamezni partner, ki ustreza pogojem, ki 
so navedeni v točki 5.1 javnega razpisa……. 

− družbe oziroma podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah  (Uradni list 
RS, št. 42/06, 60/06 - popr., 26/07 - ZSDU-B, 33/07 - ZSReg-B, 67/07 - ZTFI, 10/08, 

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
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68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 
55/15, 15/17) vključno s samostojnim podjetnikom posameznikom. 

− Zavodi, ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, 
Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 
45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP)  

− Gospodarske zbornice, ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih zbornicah 
(Uradni list RS, št. 60/06, 56/08 - skl. US, 32/09 - odl. US, 110/09, 14/10 - skl. US, 51/10 
- odl. US, 77/11). 

− Obrtno-podjetniška zbornica po Obrtnem Zakonu (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.) 

− Zadruge, ustanovljene na podlagi Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 - uradno 
prečiščeno besedilo) 

Univerza v Ljubljani je avtonomni izobraževalni, znanstvenoraziskovalni in umetniški 
visokošolski zavod s posebnim položajem. Zanjo velja Zakon o zavodih. Univerza skupaj s 
članicami (fakultetami) se uvršča kot ena pravna oseba. Za vse partnerje in prijavitelja (tudi za 
Univerzo) velja, da se velikost podjetij se določa 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/renditions
/pdf. Kar pomeni, da je Univerza podjetje v javni lasti, v kategoriji velikih podjetij. Pri enotnih 
podjetij se sredstva po shemi de minimis seštevajo. Enotno podjetje ne sme preseči skupno 
200.000,00 EUR prejetih javnih sredstev (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu) v obdobju treh koledarskih let, ne glede na namen in obliko 
pomoči. Pomoč po pravilu »de minimis« prejmejo samo prijavitelj in parterji, ki bodo izvajali 
naloge projektne pisarne. 
 

13. Zanima nas, na koga se lahko obrnemo glede preveritve pogoja de minimis. Naše podjetje je 
namreč leta 2018 uspešno kandidiralo na drugem projektu in prejelo 167 tisoč evrov sredstev 
za projekt, ki traja od 2018 do 2021. Ali to pomeni, da smo s tem že presegli pogoj de minimis 
za prijavo na KOC ali ne? 
Pomoč po pravilu »de minimis« prejmejo samo prijavitelj in parterji, ki bodo izvajali naloge 
projektne pisarne. Vsi ostali partnerji, ki ne bodo izvajali naloge projektne pisarne, bodo prejeli 
državno pomoč, za katero ne velja omejitev kumulativa 200.000,00 EUR prejetih javnih 
sredstev (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v 
obdobju treh koledarskih let, ne glede na namen in obliko pomoči. Pogoje de minimis lahko 
preveri vsako podjetje tako, da pregleda vse sklenjene pogodbe, na podlagi katerih so prejeli 
javna sredstva. V pogodbah ob dodelitvi javnih sredstev je navedena shema pomoči, na podlagi 
katere so se javna sredstva dodelila. V Sloveniji državne pomoči spremlja Sektor za spremljanje 
državnih pomoči na Ministrstvu za finance. 
 

14. Smo veliko podjetje (340 zaposlenih), kolikšen delež bi bilo povrnjenih sredstev? 
Upravičeni stroški so povrnjeni v višini 50 %, 60 % ali 70 % upravičenih stroškov, glede na 
velikost partnerja. Za namen tega razpisa se velikost podjetij določa v skladu s Prilogo I Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014 in Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne maja 2003 za opredelitev 
MSP. Na obrazcu 3b razpisne dokumentacije vam je pri izračunu velikosti vašega podjetja v 
pomoč zavihek preračun.  
 

15. Namen JR je sofinanciranje in delovanje najmanj 10 kompetenčnih centrov. Razumem 
pravilno, da posamezen KOC prejme do 550.000 EUR, kateri znesek se nato porazdeli med 
sodelujoče partnerje znotraj tega KOC-a?  Na kratko… koliko približno bi mi kot podjetje 
lahko pridobili sredstev v teh 3 letih? 

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
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Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja je 550.000,00 EUR. Razdelitev med partnerji pa je 
stvar dogovora med partnerji. Prijavitelj in partnerji se morate držati finančnih okvirjev, 
določenih v javnem razpisu in omejitev glede določenih vrst stroškov, kot je npr.: 

− skupni stroški dela na mesec ne smejo presegati vrednosti dveh SSE D, torej 5.220,00 EUR, 

− stroški informiranja in komuniciranja za čas trajanja projekta ne smejo presegati 20.000,00 
EUR, 

− posredni stroški so povrnjeni v višini do največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov dela 
zaposlenih na projektu (SSE D), 

− višina sofinanciranega zneska za čas trajanja projekta za izvedbo skupnih usposabljanj ne sme 
presegati 20.000,00 EUR. 

Vsi ti stroški so stroški podjetij v projektni pisarni. Torej je maksimalen znesek stroškov projektne 
pisarne 238.100 EUR. Preostali znesek do 550.000 EUR je namenjen usposabljanjem in se razdeli 
med partnerje. 

 
16. Ali je dovoljeno, da določen partner nastopa kot prejemnik izobraževanja, hkrati pa tudi kot 

ponudnik izobraževanja (seveda na drugih vsebinah)? 
Ne. 

 
17. Zanima me ali je lahko prijavitelj nevladna organizacija, ki deluje na področju socialnega 

varstva? Natančneje društvo. 
Ne. 

 
18. V 9. točki poglavja 5.1 – Splošni pogoji za kandidiranje zapisano, da v partnerstvu sodelujoči 

partnerji nastopajo samo v eni vlogi oziroma partnerstvu. Ali to pomeni, da lahko GZS kljub 
temu, da je nosilec 2 SRIP-ov ter ene horizontale, prijavi samo en projekt, ali je ta točka mišljena 
za sodelujoča podjetja in ne za projektno pisarno, kot je bilo tudi že v prejšnjih razpisih? 
Da. Vsi partnerji nastopajo vedno samo v eni vlogi oziroma le v enem partnerstvu. 
 

19. Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili > 85%. Je to delež od zaposlenih, ki so vključeni v 
usposabljanje ali je to delež vseh zaposlenih v podjetju, ki se morajo udeležiti usposabljanj? Npr. 
če ima podjetje 1000 zaposleni in se 100 zaposlenih udeleži usposabljanj, jih mora uspešno 
zaključiti usposabljanja 850 ali 85? 
Gre za delež oseb, ki so vključeni v usposabljanje.  
 

20. Ali lahko (javni) zavod sodeluje kot partner, ki svoje zaposlene usposablja v projektu? 
Da. 
 

21. Ali v kvoto števila partnerjev štejejo tudi partnerji, ki so člani projektne pisarne in ne bodo 
usposabljali svojih zaposlenih? 
Da. Člani projektne pisarne lahko tudi usposabljajo svoje zaposlene. 
 

22.  Ali v kvoto MSP štejejo tudi člani projektne pisarne, ki so MSP? 
Da. 
 

23. Ali je financirano usposabljanje zaposlenih iz podjetja vključenega v kompetenčni center, ki bi 
svojega zaposlenega poslal na konferenco v tujini? 
Sofinancirajo se vsa usposabljanja, ki se jih da umestiti v ključne kompetence, ki jih v vlogi definira 
partnerstvo. Če se usposabljanje na konferenci v tujini vsebinsko umešča v katero izmed 
definiranih kompetenc, se strošek kotizacije sofinancira glede na odstotek intenzivnosti glede na 
velikost podjetja po uredbi. 
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24. Ali ta omejitev de minimis velja le za tiste partnerje, ki bodo uveljavljali stroške projektne 
pisarne, ali za vse konzorcijske partnerje (tudi tiste, ki bodo v projektu uveljavljali le stroške 
usposabljanja za svoje zaposlene)? 
Shema de minimis velja le za do štiri partnerje v projektni pisarni. 
 

25. Ali je dovoljeno, da dve povezani podjetji nastopata kot konzorcijska partnerja v dveh različnih 
prijavah? 
Da, vendar če nastopata v projektnih pisarnah, je potrebno paziti na de minimis. Prav tako je 
potrebno paziti na opredelitev velikosti podjetja. 
 

26. Ali lahko lastniško povezana podjetja, hčerinska podjetja, ki imajo svojo davčno številko, 
nastopajo samostojno kot partnerji v istem partnerstvu? 
Da. Prav tako je potrebno paziti na opredelitev velikosti podjetja. 

 
 


