
 

 

ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA  
DNE 19. 6. 2019 

 
 

1. Ali lahko v vlogi prijavitelja nastopi podjetje, ki ne bo uveljavljajo nobenih sredstev? 
Načeloma lahko, vendar se s tem zasede eno mesto v projektni pisarni. Poleg tega je 
vprašljivo, kaj bo to podjetje dejansko počelo v partnerstvu. 
 

2. Skupna usposabljanja: če v finančni načrt vnesemo znesek namenjen skupnim 
usposabljanjem se kot povračilo izpiše le znesek, ki se povrne skladno z velikostjo podjetja. 
Kdo krije ostali del?  
Podjetje v projektni pisarni, ki organizira usposabljanje. Vsi stroški usposabljanj so financirani 
na podlagi sheme državnih pomoči in se stroški povrnejo glede na velikost podjetja. 
 

3. Ali lahko eno izmed podjetij uveljavlja samo stroške informiranja, drugo podjetje pa plače in 
posredne stroške? 
Da. 
 

4. Ali je pri referencah projektne pisarne potrebno navesti poimensko seznam oseb, ki bodo 
vključene v vodenje projekta in njihove reference. 
Ne, potrebno je navesti reference, ki jih imajo podjetja, ki bodo v projektni pisarni. Osebe, ki 
bodo zaposlene na projektu se sporoči kasneje, ob izbiri. 
 

5. V razpisni dokumentaciji na strani 16 so navedeni neupravičeni stroški. Med njimi ni 
navedeno e-učenje/e-seminarji/e-usposabljanje. Zanima nas ali potem ti stroški spadajo 
med upravičene? 
Glede upravičenosti stroškov bo več napisanega v Navodilih sklada, ki jih bodo prejela izbrana 
partnerstva. 
 

6. Ali so usposabljanja s področja »ocenjevanja razvitosti kompetenc« (assesment centri) 
upravičen strošek?  
Če gre samo za ugotavljanje razvitosti kompetenc skupine zaposlenih, potem ne gre za 
usposabljanje in to ni upravičen strošek. Če pa se za ocenjevanje razvitosti kompetenc 
usposabljajo točno določeni zaposleni (recimo iz kadrovske službe), ki bodo to metodo 
uporabljali pri svojem delu, potem pa gre za usposabljanje. 
 

7. Ali je pogoj da javni zavod opravlja tudi gospodarsko dejavnost? 
Ne. 
 

8. Ali je lahko javni zdravstveni zavod partner v KOC? 
Da. 
 

9. Javna podjetja glede na merilo, ki se uporablja za presojanje velikosti in upravičenosti 
sofinanciranja za usposabljanja, avtomatsko zapadejo pod velikost »velika« (ne glede na 
velikost po AJPESu)? 
Da. 
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10. V 7. točki 5.1 poglavja javnega razpisa KOC je opredeljeno, da na javnem razpisu ne morejo 
sodelovati prijavitelji in partnerji, ki: delujejo v sektorju primarna proizvodnje kmetijskih 
proizvodov iz seznama v Prilogi I Pogodbi o delovanju Evropske unije. Torej podjetja, ki so 
kmetijska podjetja (imajo registrirano pridelavo žit, zelenjave, sadja itd), ne morejo biti 
partnerji v KOC-u? 
Kmetijska podjetja so lahko partnerji v KOC-u, ne morejo pa biti partnerji v projektni pisarni 
oziroma se potegovati za sofinanciranje stroškov po shemi de minimis. 
 

11. Kot zasebna ustanova smo ustanovljeni v skladu z Zakonom o urejanju trga dela. Ali lahko 
nastopamo kot partner v projektni pisarni? 
 
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, 
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) 

Ustanove, ustanovljene na podlagi Zakona o urejanju trga dela se tako ne morejo prijaviti na 
razpis. 

 
12. Ali je lahko v partnerstvo vključen zasebni zavod, ki je imel na dan 31.1.2019 zaposleno eno 

osebo, vendar to za polovični delovni čas? 
Da, v razpisu ne piše, da mora oseba biti zaposlena za polni delovni čas, potem velja tudi, če je 
zaposlena za polovični delovni čas. 


