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I. Dodatna pojasnila MDDSZ

“De Minimis”

• Vsako podjetje, ki bo kot projektni partner aktivno 
sodelovalo v projektu, in katerega stroški bodo vključeni v 
proračun projekta, bo prejemnik pomoči po pravilu »de 
minimis«. 

• Za vse ostale partnerje, ki jih predvideva javni razpis v 
podpoglavju Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu (str. 
7), kot npr.: združenja, interesna združenja, zbornice, 
organizacije na trgu dela ipd. pa velja, da bodo prejemniki 
pomoči po pravilu »de minimis«, če so v preteklem 
poslovnem letu več kot polovico prihodkov ustvarili s 
prodajo storitev in blaga na trgu. 



II. Dodatna pojasnila MDDSZ 

Sektor S-13

• V Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (SURS) - http://www.uradni-
list.si/1/objava.jsp?urlid=200613&stevilka=497s , je za sektor S 13 Država, 
obrazloženo:

"SKIS v okviru podsektorjev centralna država in lokalna država vsebuje 
naslednje dodatne podsektorje: neposredni proračunski uporabniki, državni 
skladi oziroma skladi lokalne države ter druge enote centralne oziroma lokalne 
države (šifre S.13111, S.13112, S.13113, S.13131, S.13132 in S.13133) zaradi 
potrebe po uveljavljanju razlikovanja različnih tipov enot države na centralni in 
lokalni ravni, ki niso skladi socialne varnosti."

dodatno pojasnilo, ki opredeljuje tudi druge enote centralne države navaja:

"Druge enote centralne države so tiste agencije, javni zavodi in druge enote 
centralne države, ki niso neposredni uporabniki državnega proračuna ali 
državni skladi."

• Do sodelovanja v JR KOC 2010 - 2013 niso upravičene nobene javne 
institucije.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200613&stevilka=497s
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200613&stevilka=497s
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200613&stevilka=497s


III. Dodatna pojasnila MDDSZ
O bistvenih spremembah na projektu v skladu s 57. členom 

Uredbe (ES) št. 1083/2006 z dne 11.7.2006

• V skladu s pojasnilom Evropske komisije z dne 23.1.2008 

glede upoštevanja 57. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006, ki 

navaja, da v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do 

bistvenih sprememb na projektu, se za instrument 

Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2010 - 2013 ne ohrani 

prispevka iz Sklada le, če pride do spremembe lastništva 

dela infrastrukture ali če pride do prenehanja 

dejavnosti (in to vpliva na značilnost ali pogoje izvajanja 

projekta ALI če ta sprememba vpliva na neupravičeno 

prednost podjetja/organizacije). 



Utemeljitev te delavnice

• Cilji:

– Dobra priprava je predpogoj za dober projekt

– Naš vložek v dobre prijave in projekte

– Prihraniti čas prijaviteljem, da se lahko bolj posvetijo vsebinski 

pripravi 

– Zmanjšanje števila napak v prijavah, oz nejasnosti ob pripravi prijav

– Razumevanje pogojev, da prihranimo čas pri pregledu vlog



Preden začnemo

• Prebrati razpisno dokumentacijo in pogosta vprašanja

• Prijava in finančni načrt: komunikacijsko sredstvo, priloga pogodbi –

pazljivo pri izpolnjevanju – pravna previdnost

• Vizija za partnerstvo/KoC - videti in prikazati dosežke projekta

• Poslanstvo - kompas pri pripravi projekta in delovanju KoC

• Operativa - Kompetenčni Center za razvoj kadrov mora imeti 

kompetence vzpostaviti in izvajati KoC



Informiranje o nameri / iskanje partnerjev 

• Možnost najave KoC na spletni strani sklada

– Npr. za poziv MMS podjetjem, da se vključijo kot partnerji, 

– združevanje sil v okviru panoge (coopetition), 

– informiranje o nameri prijave

– objava na spletni strani

• Članstvo v spletnem klubu oziroma e-obveščevalcu Sklada

– Na vstopni strani spletnega mesta Sklada za razvoj kadrov in 

štipendije: www.sklad-kadri.si

– S prenovo bodo omogočenih še več funkcionalnosti in prilagajanje 

vsebine sporočil

http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/


Pogodba o sofinanciranju projekta/operacije

• Tri stranke: 

– MDDSZ (NPP, PT, ki nosi odgovornost za celotno “nad” operacijo in 

zagotavlja sredstva)

– Sklad (podpora upravičencem pri izvedbi, vsebinsko, finančno in 

administrativno spremljanje ter nadzor)

– Upravičenec (odgovornost za izvedbo projekta/operacije, v pogodbi 

so navedeni partnerji

• Vloga z odobrenim finančnim načrtom - priloga

• Partnerski sporazum - priloga



Podatki iz vloge, ki se vstavijo v pogodbo [EUR]

• Določen je:

– najvišji znesek sofinanciranja v EUR in

– delež sofinanciranja v odstotkih, ki je lahko 100% ali manj

Npr. 1: Vrednost celotnega projekta: 300.000 EUR, z 20 % (60.000 EUR) lastno udeležbo in 

do 80 % (240.000 EUR) sofinanciranjem

1) od vseh upravičenih stroškov prejme do 80% povrnjenih 

2) če posreduje zahtevek za 300.000 EUR ali več, prejme partnerstvo 240.000 EUR

3) če so posredovani zahtevki/poročilo o stroških v skupni vrednosti 250.000 EUR, je partnerstvo 

upravičeno do povračila 80%, kar pomeni 200.000 EUR, 

– predvidena dinamika izplačil iz (fin. obrazca) za leta 2011, 2012, 2013

– znesek za nakup nujno potrebnih strojev, opreme in pohištva v EUR, vedno 

le do 10% upravičenih stroškov



Podatki iz vloge, ki se vstavijo v pogodbo

• število vključitev: število iz prijavnega obrazca

• od tega: % od števila vseh vključitev, ki bodo notranja 

usposabljanja

- od 100 vključitev 40%  40 notranjih vključitev, če bo v izvedbi več 

vključitev, npr. 200 se ohrani 40 kot minimalna zahteva



Spremembe pogodbe

• Spremembe izvedbe projekta so možne med izvajanjem, a morajo 

– biti pravočasno predlagane in 

– biti potrjene s strani Sklada, 

– ohranjati dosego vsebinskih ciljev,

– biti izpolnjeni minimalni pogoji KoC (5 mikro, malih in srednjih podjetij) 

– partnerji se lahko menjajo, nadomeščajo oz. aktivnosti prerazporedijo, a 

upoštevati, da je KoC lahko potrjen zaradi velikega števila mikro in malih 

podjetij  minimalno odobreno število naj ostane enako



Odstop od pogodbe

• Če gre za upravičene razloge je odstop od pogodbe 

možen, naredi se pregled dejavnosti in upravičenih 

stroškov (namensko porabljena prejeta sredstva 

partnerstvo praviloma ne vrača).

• Neizpolnjevanje pogodbe in nenamenska poraba 

sredstev  ukrepi, razveza in morebitno vračilo prejetih 

sredstev (pregled po namenu porabe).



Partnerski sporazum

• Partnerji soglašajo, da

– bodo poskrbeli za vzpostavitev KoC centra (projektne pisarne)

– razvili panožni model kompetenc in ga implementirali

– napotili zaposlene na usposabljanja na podlagi modela kompetenc

– bodo skrbeli za promocija, informiranje in obveščanje o delovanju 

KoC

– so seznanjeni s celotno vsebino projekta, prijavo ter zahtevami 

določenimi v razpisu (in navodilih za izvajanje), ki jim bodo pri 

svojem delovanju sledili

– predhodno obveščanje o lokacijah in terminih usposabljanj (preko 

KoC, ne individualno)



Vloga vloge

Komunikacijsko sredstvo

– vloga za sofinanciranje oz. uradna komunikacija z javnimi organi 

– določitev pristojnosti, obveznosti in odgovornosti med partnerji

– “ustanovni dokument” KoC – vodilo delovanja vsaj za obdobje 

trajanja projekta 

Podlaga za sofinanciranje, ki določa

– upravičene aktivnosti

– upravičene stroške

– razdelitev sredstev med partnerji



Prijavni obrazec - Prva stran

Osnovni podatki

• 2010-2013

Vpiše se:

• naziv kompetenčnega centra/kratek naziv = naziv projekta

• višina zaprošenih sredstev (izpolniti nazadnje!)

• določi se panogo KoC - z uporabo standardne klasifikacije 

dejavnosti na drugi ravni

http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=4978
http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=4978


Prijavni obrazec - Prva stran 

Struktura partnerstva

 Skupaj Mikro Malo Srednje Veliko 

Število podjetij      

Drugi partnerji   

Št. vključitev v projektu   

 

Vpišite panožna podjetja, ki imajo osnovno dejavnost v SKD panogi oz. so navezana 

na to panogo ali imajo podobne delovna mesta, poklice oz. panožne profile

Število “panožnih” podjetij po velikosti v skladu z 

Zakonom o gospodarskih družbah

Partnerji, ki niso podjetja, oz. podjetja, ki 

niso posebej navezana na panogo in 

imajo podporno vlogo za kakovostno izvedbo 

projekta (npr. izdelava kompetenčnega 

modela), zaposleni v teh organizacijah se ne  

udeležujejo usposabljanj

Predvideno število vključitev  -

pogodbena obveza [prepis]

Vključitev je udeležba ene osebe 

na katerikoli upravičeni aktivnosti 

usposabljanja (zunanje, notranje 

usposabljanje, seminarji, …) 



Splošna navodila za izpolnjevanje

• Zahtevano je izpolnjevanje vseh pripravljenih razpredelnic 

(v bela polja)

• Prijavnica mora biti računalniško izpolnjena. 

• Odgovori niso omejeni s številom besed, vendar se naj 

ne pretirava z dolžino odgovorov – “jedrnat opis”



I. KRATEK POVZETEK PROJEKTA [do 1000 besed]

Povzetek bo lahko javno objavljen (v primeru izbora). 

Povzeti je potrebno:

1. zakaj je projekt potreben/smiseln - utemeljitev, 

2. glavni namen in glavne cilje projekta, 

3. ciljne skupine projekta (poklici, delovna mesta oz. panožni 

profil/e), 

4. sestavo in skupni interes partnerstva, 

5. glavne aktivnosti in področja sodelovanja med partnerji 

6. rezultate in predvideni učinek projekta.



III. IN IV. PODATKI O PODJETJIH V PARTNERSTVU 1/3

• Pravilni podatki (npr. polna uradna imena vlagateljev, 

prepis TRR, davčne številke …)

• Pravilno je potrebno navesti velikost podjetja (če je 

vlagatelj podjetje, lahko je tudi druga oblika pravne osebe 

zasebnega prava)

– Upoštevajte vse kriterije iz ZGD (člen 55 [kriteriji] in 56 [zavezanci za 

konsolidirano poročilo])

– Vpisuje se le za podjetja/fizične osebe samostojne podjetnike



Podatki o podjetjih v partnerstvu 2/3

• Prispevek k uspešni izvedbi projekta in pričakovani vplivi 

projekta na podjetje/organizacijo

– glavna področja dela, produkti, storitve, trgi, izobrazbena struktura 

podjetja

– kateri poklici, delovna mesta oz. profili so relevantna za ta projektni 

predlog (navezava posameznega podjetja na celoto)



Navezava na panogo:

1. Podjetje je registrirano za opravljanje dejavnosti

2. Podjetje deluje tudi v tej dejavnosti 

3. Delovanje podjetja je povezano z dejavnostjo

4. Drugo 

obrazložitev v primeru odgovora 2, 3 ali 4 - opisati kako se 

navezuje na panogo

če ima partner drugo vlogo (izven panoge) - vpisati pri drugih 

partnerjih (četudi podjetje se vpisuje pri drugih partnerjij).

Podatki o podjetjih v partnerstvu 3/3



Motivacija za sodelovanje

• Odgovoriti zakaj želi podjetje oz. vlagatelj sodelovati v 

kompetenčnem centru oz. ga voditi?

• Ključno vprašanje:

- motivacija ključna za uspeh delovanja KoC

- zakaj sodelovati v okviru panoge oz. s “konkurenco”

- kaj si posamezen partner obeta od sodelovanja?



Prispevek k uspešni izvedbi projekta

• Opis vloge v projektu in pri delovanju KoC

• Prispevek/vložek (kadrovski, finančni, vsebinski, 

operativni…)

• Katere aktivnosti bo koordiniral in kje bo aktivno sodeloval?

• Nosilni partner: kako bo zagotavljal delovanje KoC za 

celotno partnerstvo?



Dodana vrednost sodelovanja v projektu 1/2

• Ali bo projekt prispeval k pomembnim operativnim ciljem partnerja?

– nastop na novem trgu

– uvajanje novih oziroma posodabljanje delovnih postopkov

– uvajanje inovativnega produkta na trg

– novi pristopi pri delovanju podjetja

– prilagajanje trgu in tržnim zahtevam

– vzpostavitev centra za usposabljanje

– vzpostavitev laboratorija za usposabljanje

– drugo

– nič od naštetega

– obrazložiti odgovor



Dodana vrednost sodelovanja v projektu 2/2

• Katera so glavna področja primanjkljajev 

kompetenc (oziroma priložnosti za razvoj) na 

področju razvoja kadrov v podjetju?

• Kakšen bo prispevek projekta k nadaljnjem 

razvoju kadrov v partnerskem podjetju (med in po 

izvajanju)



Prejeto sofinanciranje iz evropskih sredstev 

v preteklih 3 letih (nosilec)

• Nosilec

– Vpišite vsa “evropska” sredstva – strukturni skladi, evropski projekti, ...

– Posebej izpostavite, če je šlo za pomoč de minimis

– Za seštevek kvote 200.000 €/100.000 € de minimis se ne upošteva vsaka 

dotacija javnih sredstev

• Nosilec in vsi partnerji 

– smiselno je posebej navesti tudi prejeta sredstva de minimis, ki niso 

nujno iz naslova evropskih sredstev (večja transparentnost informacij vloge, 

lažje izvajanje)



V. PODATKI O DRUGIH PARTNERJIH V PROJEKTU

• Za tiste partnerje, ki niso panožna podjetja (so pa lahko podjetja po 

organizacijski strukturi, vendar njihova dejavnost ni neposredno 

povezana s panogo)

• Ne bodo uveljavljali stroškov usposabljanja

• Aktivno sodelujejo, lahko koristijo stroške v okviru aktivnosti 1

• Vloga v partnerstvu mora biti jasno opredeljena

• Predstaviti vlogo organizacije pri uspešni izvedbi predloženega 

projektnega predloga

• Glavna področja znanja, strokovnosti, izkušenj

• Sodelovanje pri izgradnji modela kompetenc se tu navede, kratko opiše 

– bolj natančno pri točki 8 prijavnega obrazca



VI. OPIS VSEBINE PROJEKTA

1. Naziv

2. Časovni potek 

3. Utemeljitev

4. Aktivno sodelovanje partnerjev

5. Ciljna skupina/e in vključitve zaposlenih v usposabljanja

6. Načrtovane aktivnosti in terminski načrt

7. Vodenje projekta

8. Izdelava modela kompetenc

9. Informiranje in obveščanje javnosti

10.Materialne investicije

11.Neopredmetene investicije

12.Razvojna naravnanost



1. IN 2. NAZIV PROJEKTA IN ČASOVNI OKVIR 

IZVEDBE

• Naziv projekta = kot na prvi strani vloge

• Časovni okvir

– Začetek

• od prejema sklepa (november ali december 2010)

– Zaključek - december 2012 

• zaključek aktivnosti najkasneje 31. 12. 2012,

• izplačila do 20. 1. 2013, 

• poročanje do 28. 2. 2013

– Trajanje v mesecih 

• vsak začeti mesec



3. UTEMELJITEV PROJEKTA – UTEMELJITEV 

POTREB

• Ključno poglavje

• Informacije zbrane in obdelane za vsa podjetja in celotno partnerstvo, 

relevantno vključiti tudi izzive na ravni panoge

• Utemeljitev potrebe po projektu - izzivi

• Navedba in obrazložitev izbora panožnih profilov in/ali poklicev in/ali 

delovnih mest, ki jih bo projekt naslavljal - povezati z izzivi

• Navedba primanjkljajev kompetenc (priložnosti za razvoj)



Utemeljitev projekta - glavni cilji projekta

• Ključno vprašanje – konkretni, logični, oprijemljivi in dokazljivi odgovori

• Navezava na utemeljitev potreb (predhodno vprašanje) – odgovor na 

izzive, probleme in potrebe

• Cilji projekta

• Področja dela KoC

• Učinki in rezultati 

• Izpostavite dodano vrednost sodelovanja podjetij v KoC

• Prispevek k višji konkurenčnosti podjetij v partnerstvu



4. AKTIVNO SODELOVANJE PARTNERJEV

• Zakaj (in kako) bi podjetja, ki so si konkurenčna, sodelovala 

v skupnem KoC?

• Obrazložitev sestave partnerstva (zakaj ravno ti partnerji?)

• Interesi partnerstva 

– Kateri so skupni interesi partnerstva?

– Kako bo omogočeno sodelovanje med partnerji (aktivnost 1 in 2)?

– Kako bodo pridobitve, izvajanje aktivnosti in odgovornost za 

izvedbo porazdeljene med partnerje?



Področja sodelovanja in izzivi

• Notranja usposabljanja (med partnerji): na katerih 

področjih so partnerji pripravljeni deliti znanje in izkušnje 

med seboj? (aktivnost 2)

• Druge oblike sodelovanja (aktivnost 1)

• Navedba predhodnega (uspešnega) sodelovanja

• Definicija izzivov pri izvedbi projekta in načini reševanja



5. CILJNA SKUPINA IN VKLJUČITVE 1/2

• Podatki, ki so vnešeni v pogodbo o izvedbi/sofinanciranju

• Splošno načelo – oceno števila vključitev in vključenih oseb je potrebno 

narediti previdno:

– upoštevati je potrebno, da je vsako učenje določen napor, dodatna 

obveznost za udeležence usposabljanj, da morajo podjetja primarno skrbeti 

za tekoče delovne procese in naloge

– “pravna” previdnost pri določanju št. vključitev in notranjih vključitev 

– zagotoviti točne in konsistentne podatke (npr. število zaposlenih na dan 

oddaje vloge, ki se pojavijo večkrat)



Preglednica 1 (ciljna skupina in vključitve)

Število 

zaposlenih na 

dan oddaje vloge

Število zaposlenih, ki 

opravljajo izbrani profil 

(poklic, oz. del. mesto)

Število zaposlenih, ki 

jih nameravate vključiti 

v aktivnosti

Delež zaposlenih 

vključenih v 

aktivnosti projekta

DEJANSKO OCENA OCENA ZAVEZA/MERILO

Partner # a b c (c/a)*100%

1 10 3 2 20%

2 40 15 15 37,5%

3 1000 200 50 5%

4 12 4 3 25%

5 15 14 10 66%

6 60 30 20 33%

12 Drugi partner - - -

SKUPAJ 1137 266 100 8,79%

Oštevilčenje partnerjev: isti vrstni red kot povsod drugod v prijavi.

Vrednosti vpisujete le za panožna podjetja (zbornice, drugi partnerji, četudi so podjetja 

(npr. za izdelavo modela kompetenc) se ne vpisujejo)

Skupni delež vključitev v partnerstvu se izračuna iz seštetih vrednosti:  

(c/a*100%) = 100/1137 = 8.79%



“Panožni poklici” in “drugi”

• Aktivnosti primarno namenjene usposabljanju za panožno specifične 

profile, poklice oz. delovna mesta, ki jih je partnerstvo v utemeljitvi 

naštelo:

– panožni pristop

– koncentracija vsebin oziroma ciljnih skupin

– večji izkoristek izvajanja in natančnost načrtovanja 

– v fazi načrtovanja poskušajte predvideti vse profile in delovna mesta, ki bi 

jih v izvajanju pokrili (oz. dovolj širok, vendar oprijemljiv opis ciljnih skupin)

– obrazložitev morebitnih “drugih” vključitev, navezava na projektne cilje



Preglednica 2: Število vključitev v usposabljanja

• Vpišite NAJMANJŠE število vključitev v usposabljanje

– “Pravna previdnost” - pogodbena obveza izvesti dano število vključitev

• 1 udeležba, 1 osebe na 1 usposabljanju = 1 vključitev

• 100 zaposlenih bo predvidoma in povprečno vključenih 5x = 500 vključitev

– “finančna previdnost” oz. cenovna učinkovitost in realno načrtovanje

• 100.000 € / 500 vključitev = 200 € / vključitev

• 200.000 € / 500 vključitev = 400 € / vključitev

– Pojasnilo: število 1.500 vključitev v usposabljanja je bilo določeno kot cilj na 

ravni razpisa in ne posameznega projekta KoC



Preglednica 3: Število vključitev v notranja usposabljanja 

(med podjetji)

• Pri merilih se upošteva usposabljanja med panožnimi podjetji odprto za 

druga podjetja:

– e/d = vključitev v notranja usposabljanja / vse vključitve = delež v %

– od 500 vključitev bo 100 v notranja usposabljanja

– Delež je 100 / 500 = 20% 

• Izpostaviti kdo od partnerjev je pripravljen izvajati notranja 

usposabljanja ter na katerih okvirnih področjih?

• Projektni cilji + INPUT modela kompetenc



6. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI IN TERMINSKI NAČRT 

(DELOVNI NAČRT)

• Glavni namen - Načrtovanje oz. določitev aktivnosti projekta 

• Ključna je povezava operativnih ciljev z izvedbo in upravičenimi stroški

• V prijavi so predvideni tipski opisi v katere vlagatelji vpišejo delovni 

načrt, ki je lahko za potrebe partnerstva bolj natančen, grafičen, vendar 

ni zahtevan

• Opisi naj bodo dovolj obširni, da bodo zajeli posamezne ključne 

aktivnosti (podlaga za upravičene stroške) in hkrati ne preveč ozki 

(npr. navedba imen, natančnih datumov, )



Delovni načrt

Delitev na: 

1. Vzpostavitev in delovanje KoC (do 50%)

1.1. Vodenje projekta (v širšem pomenu besede)

1.2. Informiranje in obveščanje

1.3. Priprava, izgradnja, izdelava kompetenčnega modela

1.4. ...

2. Izvedba usposabljanja (vsaj 50%)

2.1. ... (nadaljnja delitev, če smiselno ali potrebno)

• Pregled tudi po stroških

– zneski se morajo ujemati in pravilno sešteti (npr. 1.2. je enak v prijavi in fin. načrtu)

– Priporočilo: hiti počasi



Tipski opis pod/aktivnosti

• Zap št. in naziv aktivnosti 

• Namen  povezati aktivnost s cilji razpisa in prikazati vlogo aktivnosti pri 

delovanju, oz. uspehu KoC

• Načrtovane naloge – podrobnejši opis možen tekstualni opis ali naštevanje

• Neposredni učinki / rezultati kaj je neposredni cilj oz. želena posledica 

aktivnosti, kaj bo aktivnost dosegla / outputi oz. merljivi rezultati aktivnosti

• Pri aktivnosti 2. (usposabljanja)  okvirna področja usposabljanj

• Odgovorni partner oz. izvajalec aktivnosti  razdeljena odgovornost vs. 

centralizirana glede na razmere v partnerstvu in ciljih projekta

• Vključeni partnerji

• Trajanje: od  do (v koledarskih mesecih (dec 2010) ali projektnih mesecih (1-26)

• Predvideni strošek: ____ EUR



7. VODENJE PROJEKTA (vsebinsko)

– Pristop k vodenju

v kolikšni meri centralizirano in kje se bodo pristojnosti delile na več  

partnerjev?

– Zagotavljanje kakovostnega izvajanja

vsebinsko (s področja kadrovskega razvoja, delo strokovnjakov iz 

partnerskih organizacij, vsebinska spremljava)

– Spodbujanje sodelovanja in vzdrževanje motivacije

• npr. “Vodja” KoC oziroma partnerstva, ki motivira, povezuje in usmerja, 

ugled, moč, izkušnje (npr. sodelovanje na dogodkih, sodelovanje pri 

odločitvah)

• partnerski kolegij – kadrovski sodelavci, ključne osebe iz podjetij



Vodenje projekta (tehnično-administrativno)

– Izvajanje in nadzor 

• Koordiniranje aktivnosti

• Doseganje rokov

• Poročanje

• Vnašanje v ISARR (informacijski sistem kohezijske politike v 

Sloveniji)

• V kontaktu s Skladom (delavnice, korespondenca, 

napovedovanje izvedbe usposabljanj)

• Posredovanje praktičnih navodil partnerjem (razbremenitev 

partnerjev dela administrativnih nalog)



Strokovnjaki – Projektna pisarna

• Katere kompetence in izkušnje ...

– imajo osebe predvidene za vodenje projekta 

• Kdo: ožje - zaposlitev, širše – partnerski kolegij, 

• navedba delovnih izkušenj, predhodnih izkušenj in pridobljenih 

kompetenc (lahko priložite CV), 

alternativno

– bi imele osebe 

• ni še predvideno kdo bo dejansko vodil projekt 

• opis v smislu sistematizacije oz. opisa delovnega mesta



Reference s področja izvajanja projektov

• Ni izključujoč pogoj

• FAQ projekt

– 1 uspešno zaključen projekt v vrednosti 200.000 € (nepovratna 

sredstva, druga sredstva)

– Projekt z več kot 2 partnerjema

Pod pojmom razvojni projekt je mišljen skupek v projekt povezanih dejavnosti 

(ne npr. za enkratno storitev), financiranih predvidoma z nepovratnimi sredstvi, 

ki so namenjena razvoju specifičnih storitev, rezultatov, institucionalnih 

kapacitet ali sodelovanju (regionalnem, mednarodnem), predvidoma z več 

partnerji z namenom prispevati k širšim družbenim razvojnih ciljem. 



8. IZDELAVA MODELA KOMPETENC

• Zunanji ali notranji izvajalec

– Navesti je potrebno naziv organizacije, če je znano kdo bo to (partner, 

postopek izbora opravljen)

– Reference na področju svetovanja in upravljanja s človeškimi viri, področja 

panoge …

• Če zunanji - okvirni postopek ustrezen pravilom javnega naročanja 

– Preliminaren izbor enega ali več možnih izvajalcev

– Pridobljen okviren znesek

– Okvirna zaveza s strani izbranega ali informiranost za izdelavo v roku 3 

mesecev 



9. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

• Morebiten širši dogodek za zaposlene v partnerskih 

podjetjih (organizacijah) v partnerstvu oz. za zainteresirano 

javnost

• Spletno mesto KoC

• Druge aktivnosti 

• Medijsko obveščanje, 

• Regionalna prisotnost

• Poudariti je potrebno vlogo Evropskega socialnega sklada

Operacijo delno financira

Evropska unija, in sicer iz 

Evropskega socialnega sklada. 



10. MATERIALNE INVESTICIJE

• Navedba, obrazložitev in opredelitev investicije

• Opredelitev – med dvema namenoma:

– usposabljanje, oprema učnih centrov,  

– drugo 

• Do 10% upravičenih stroškov

• le nakup nove opreme (amortizacija ni upravičena)

• Predvideti stroške, ujemanje s finančnim načrtom



11. NEOPREDMETENE INVESTICIJE

• Navedba, obrazložitev in opredelitev investicije

• Opredelitev – med dvema namenoma:

– usposabljanje, oprema učnih centrov,  

– drugo 

• Predvideti stroške, ujemanje s finančnim načrtom



12. RAZVOJNA NARAVNANOST

• Trajnostni razvoj

– varstvo okolja in narave

– ravnovesje med socialno pravičnostjo in ekonomskimi interesi

– dvigovanje zavesti o razvoju družbe, ki upošteva potrebe potrebe in 

interese človeka in narave in zagotavlja kvalitetne življenjske pogoje za 

prihodnje generacije

– obrazložitev v spodnjem okencu

• Enake možnosti

– enake možnosti vseh zaposlenih (generacije, spol, vrsta zaposlitve –

določen, nedoločen čas)

– socialna vključenost

– obrazložitev v spodnjem okencu



Ožje prioritetne teme

• SeRS teme so navedene v Razpisni dokumentaciji

• Opredelite navezavo na ENO temo – navedite pravilno številko teme in 

naziv

• obrazložitev v spodnjem okencu

• Utemeljite skladnost vsebine projekta z navedeno ožjo prioritetno 

razvojno temo

• Pri merilih se točke ne bodo priznale avtomatsko, temveč na podlagi  

ustreznega izbora in obrazložitve

• Izhajajte predvsem iz potreb partnerstva, ne iz razpisanih prioritetnih 

tem. Gre za dodatno stimulacijo, ne izključevanje drugih tem.



Ohranitev delovanja kompetenčnega centra

• Namen projekta je: vzpostavitev in/ali delovanje kompetenčnega 

centra:

– vzpostavitev “institucije”, partnerstva

– razvoj kadrov, zmanjševanje primanjkljajev

– Kaj potem?

• Prijavitelj določi ali namerava vsaj še eno leto ohraniti delovanje KoC

• Opisati na kakšen način bo delovalo naprej – “pravna previdnost”, 

omogočiti več možnosti, “predvidoma”, a odgovor da pomeni DA



Izjava 1/5

• Da smo podjetja, ustanovljena po Zakonu o gospodarskih družbah 

(ZGD-1 in spremembe, Ur.l.RS, št. 65/09-UPB3), oziroma pravne oz. 

fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki 

Sloveniji in na dan predložitve vloge opravljamo dejavnosti v Republiki 

Sloveniji.

• Nismo v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne 

poravnave ali likvidaciji.

• Da imamo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z 

nacionalno zakonodajo na dan oddaje vloge na javni razpis.



Izjava 2/5

• Da nismo kršili določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova 

prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih 

sredstev.

• Da nismo bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim 

profesionalnim ravnanjem s sodbo, ki je pravnomočna.

• Da kontinuirano opravljamo svojo dejavnost na dan predložitve vloge 

najmanj 2 koledarski leti.

• Da imamo ustrezno poslovno in finančno sposobnost, vključno s 

sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta ter razpolagamo z 

ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta ter da bomo v 

projektu aktivno sodelovali (stroški so vključeni v proračun projekta). 



Izjava 3/5

• Da podjetja vključena v partnerstvu, kandidiramo samo in izključno v 

enem partnerstvu.

• Da na dan predložitve vloge nismo presegli kvote za dodelitev pomoči 

po pravilu »de minimis«.

• Da za projekt, za katerega podajamo vlogo, nismo prejeli pomoči iz 

drugih javnih virov (dvojno financiranje), z izjemo tistih, ki so 

navedene v vlogi.

• Da smo v partnerstvu, ki vključuje najmanj 5 mikro, malih ali srednjih 

podjetij. 

• Da soglašamo, da lahko sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila 

v zvezi z ugotavljanjem upravičenosti katerega koli člana projektnega 

partnerstva.



Izjava 4/5

• Da soglašamo, da lahko Sklad za potrebe tega javnega razpisa pridobi 

dokazila glede upravičenosti iz uradnih evidenc.

• Da se strinjamo z javno objavo podatkov o projektu in prejemniku 

pomoči ter odobrenih in izplačanih sredstvih, ki so javnega značaja.

• Da so vsi podatki, ki smo jih navedli v prijavi, resnični in ustrezajo 

dejanskemu stanju na dan oddaje vloge na javni razpis.

• Da smo prebrali pogodbo in razpisno dokumentacijo, da se 

strinjamo in sprejemamo vse pogoje, navedene v javnem razpisu in 

razpisni dokumentaciji ter pogodbi



Izjava 5/5

• Da bomo spremljali podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo 

podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 

08.12.2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o 

splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) 

št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za 

regionalni razvoj, s popravki z dne 27.02.2007.



FINANČNI NAČRT – splošno

- Načelo transparentnosti razdelitve sredstev – načrt vključuje vsako 

postavko za vsakega partnerja

- Pregled stroškov po namenu, virih financiranja

- Mora odražati vsebino in delitev dela med partnerji iz prijave, podatki 

morajo biti skladni

- Nazivi stroškov  v skladu z opisom v razpisni dokumentaciji 

- Ogibali smo se pretirani drobitvi ali predhodni določitvi porabe sredstev 

po namenu v okviru aktivnosti 2 – usposabljanja, saj bodo natančni 

načrti izdelani v prvi fazi projekta (3 meseci) in nato posodabljani



- NUJNO: Upoštevati opozorila pod skupnimi zneski in prikazi 

deležev – zadnja vrstica prve strani finančnega obrazca

- Vrstni red partnerjev in oštevilčenje mora biti isti kot drugod

• Vpisuje se upravičene stroške, brez DDV

• Natančno, previdno in zmerno načrtovanje 

– finančni načrti se ne bodo proporcionalno zmanjševali, 

– pregled bo opravljen predvsem z vidika upravičenosti stroškov,

– visoki zneski pomenijo večje tveganje glede dejanske porabe sredstev. 

• Ravnotežje med aktivnostmi 1 in 2 - posebej previdno pri stroških 

usposabljanj (vsaj 50%)

• Načrt projekcije porabe po letih 2010, 2011, 2012

Finančni načrt – primeri



Zadnji trije 

stolpci so 

zgolj 

informativne 

narave

Upoštevajte opozorila spodaj. V tem 

primeru so upoštevana, če pride do 

neskladij, se obarvajo v drugo barvo.



Za več informacij

Obiščite našo spletno stran www.sklad-kadri.si

Včlanite se v naš spletni klub (desno pod osnovnim menijem)  in vsak 
teden boste prejemali novice o vseh razpisih, pozivih in druge pomembne 

informacije.

Pišete ali kličete lahko na: 

koc@sklad-kadri.si, 

ales.vidmar@sklad-kadri.si

ali 

01 43 45 887

Hvala za pozornost!
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