
Pogosta vprašanja - Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih 
centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2010 do 2013 (95. JR) 

 
1. SEZNAM VPRAŠANJ (PADAJOČI VRSTNI RED GLEDE OBJAVE) 
 

1. Zakaj se mi prikazuje napaka pri izračunu: »Razlika v izračunu: 0€; neujemanje z zgornjim 
proračunom I. Pregled stroškov projekta.«  

 
2. O izpolnjevanju finančnega načrta  

 
22.9.2010 
 

3. Ali merilo 3 v okviru sklopa 2. Sestava partnerstva – Vloge partnerjev, ki niso podjetja v 
projektu predvideva oceno 0 točk, če ni drugih partnerjev?  

 
4. Kaj vpisujemo v preglednice v prijavnici točka 5: Ciljna skupina in vključitve zaposlenih v 

usposabljanja?  
 
16.9.2010 
 

5. Glede na veliko število partnerjev, ki jih imamo, bi ţeleli vedeti, ali je moţno Izjavo partnerjev o 
izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev narediti za vsakega partnerja posebej, čeprav 
je v dokumentaciji predvidena ena za vse?  

 
6. Zanima nas, če je lahko obrazec št. 3 Izjava o partnerstvu skeniran dokument ali mora biti v 

originalu? 
 

7. Katera sredstva je potrebno vpisati v tabelo "Prejeto sofinanciranje iz evropskih sredstev v 
preteklih treh letih (2007-2010)" - ali samo sredstva, ki se štejejo pod "de minimis" ali vsa 
prejeta evropska sredstva (tudi tista, ki ne štejejo v "de minimis")?  

 
8. Ali je na voljo tudi razširjena preglednica za izdelavo finančnega narta z več kot 20 partnerji? 

 
9. Ali lahko kot druga organizacija pri čemer bomo tudi prijavitelj enega centra sodelujemo še v 

enem partnerstvu kot drugi partner za izdelavo kompetenčnega modela, ki je naša 
specializacija in nam kapaciteta to dopuša? 

 
10. Ali se lahko usposabljanja s ciljem pridobitve NPK (za potrebe izvajanja dejavnosti) 

sofinancirajo. Kako je s sofinanciranjem preverjanja in potrjevanja NPK? Ali je usposabljanje 
za varno delo in poţarno varstvo zaposlenih upravičen strošek? 

 
11. Zanima nas ali veljajo omejitve na obrazcu (npr. 10% za nakup opreme, strojev in pohitva) na 

ravni posameznega partnerja ali celotnega partnerstva? 
 

12. Pri kontroli v obrazcu mi izpiše "neujemanje z zgornjim proračunom I. Pregled stroškov 
projekta z razliko = 0", zakaj? 

 
14. 9. 2010 
 

13. Pri merilih za ocenjevanje je pod >Sestava partnerstva< zahtevana ocena referenc 
partnerstva in sposobnost izvedbe projekta. Kaj točno je mišljeno pod pojmom razvojni 
projekt? 

 
13. 9. 2010 
 

14. Kakšne organizacije so primerne za izvajanje kompetenčnega modela? 
 

15. Kako je z javnim naročanjem, če je naročnik (tisti, ki povprašuje po ponudbi na trgu) zasebno 
podjetje z zasebno lastnino oz. kje lahko najdemo določila/navodila za postopek izbora po 
javnem naročanju?  



 
16. Kaj konkretno pomeni podjetje v teţavah? Katere pravne podlage to določajo?  

 
17. Ali lahko s.p. sodeluje kot partner v projektu?  

 
18. Do koliko največ oseb lahko sodeluje s strani ostalih partnerjev v projektu za namen 

administrativne podpore, usklajevanja informacij in sodelovanja pri kreiranju kompetenc 
(kreiranje se vedno izvaja z vsemi partnerji in sicer eno strokovno osebo ter osebo, ki je 
odgovorna za ravnanje z ljudmi pri delu)? 

 
6. 9. 2010  
 

19. Ali lahko sodeluje javni zavod kot partner v projektu?  
 

20. Ali lahko kot partner sodeluje podjetje v drţavni lasti? Ali je lahko partner podjetje v tuji lasti z 
registrirano dejavnostjo v Sloveniji?  

 
21. V sklopu podjetja zasebnega prava je tudi invalidsko podjetje, ki koristi tudi drţavna sredstva. 

Ali se lahko prijavi?  
 

22. Ali veljajo pravila »de minimis« v istem obsegu za podjetja in organizacije, ki niso podjetja 
(zbornice, zasebni zavodi)?  

 
23. Ţeleli bi pridobiti obrazloţitev, katere organizacije spadajo pod S-13. V okviru metodologije so 

namreč v sektor S-13 vključeni tudi vsi javni zavodi (šole, univerze), ki tako ne morejo 
sodelovati v okviru razpisa Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2010-2013.  

 
24. Prosimo za pojasnilo glede dikcije, ki je navedena v JR: "obveščati posredniško telo (v 

nadaljevanju: PT) in Sklad o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne 
bo prišlo do bistvenih sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 
z dne 11.7.2006"  

 
25. Ali moramo izdelati kompetenčni model za celotno panogo, ali posamezna podjetja vključena 

v partnerstva? Ali moramo pokriti vse profile, ki so prisotni v podjetjih?  
 

26. Glede na to, da projekt zahteva vključitev mikro in malih podjetij (seveda v tem trenutku vseh 
finančno sposobnih), nas zanima kaj se zgodi, če zaradi gospodarskih razmer katero izmed 
podjetij propade v času trajanja projekta? Kakšne so posledice (predčasnega ) izstopa za 
individualno druţbo in kaj, če se kompetenčni center predčasno razpusti?  

 
27. Da bi privarčevali pri stroških, nas zanima ali je pri notranjih usposabljanjih in izobraţevanjih 

dovoljeno le-ta izvajati z uporabo novih tehnologij (video konference, skype, …)?  
 

28. Ali je moţna zaposlitev za delo v vodenju projektna v smislu podpore projektni pisarni tudi pri 
drugih partnerjih projekta. Torej: prijavitelj bo v projektni pisarni zaposlil eno osebo, drug 
partner pa drugo osebo (v omejitvi 3.200€ bruto)  

 
29. Ali se lahko kot lastni prispevek šteje tudi delo (plače nad dvema zaposlitvama, ki ga bodo za 

potrebe projekta opravljali zaposleni v konzorcijskih partnerjih?  
 

30. Če je zbornično zdruţenje nosilni partner- ali lahko sklene pogodbo za izvajanje dela nalog 
strokovnega sodelavca v projektni pisarni z zunanjim podjetjem ali posameznim 
strokovnjakom, ki se ne more zaposliti, a ima za projekt ustrezne reference?  

 
31. Izvajalci raziskav, študij ali izobraţevanj iz javnega sektorja - organi v sestavi ministrstev ali 

javni zavodi – kot zunanji izvajalci  
 

32. Ali so izvajalci notranjega usposabljanja upravičeni do avtorske pogodbe za pripravo in 
izvedbo usposabljanja, ali dobi nadomestilo le delodajalec?  

 



33. Ali so upravičeni stroški poti in namestitve za zunanje izvajalce?  
 

34. Kaj pomeni upravičenost stroškov in kaj upravičenost izdatkov?  
 

35. Ali je lahko vrednost projekta več kot 500.000€? Zaprosimo lahko do višine 500,000 €, ostalo 
pa je lastna udeleţba.  

 
36. Smo prejemniki pomoči iz naslova »delnega povračila nadomestila plače delavcem na 

začasnem čakanju na delo« od zavoda za zaposlovanje (cca 90.000 €). Verjetno ta sredstva 
štejejo v kvoto de minimus (200.000 €) ?  

 
37. V Skupini so tri podjetja, ki so odvisna od glavnega podjetja, ki je zavezan k izdelavi 

konsolidiranega letnega poročila. V 1 podjetju A je manj kot 50 zaposlenih – malo podjetje, v 2 
podjetjih B, in C je manj kot 250 zaposlenih – srednje podjetje. Čistih prihodkov 35 mio € ne 
presegajo vsa 3 podjetja. Aktivo 17,5 mio € presega samo 1 podjetje B. ali se lahko prijavimo, 
kot 2 srednji in 1 malo podjetje, ali je to veliko podjetje če se prijavijo vsa tri podjetja skupaj?  

 
38. Koliko časa po vključitvi v projekt kompetenčnega centra mora biti druţba vključena v ta 

projekt?  
 

39. Kaj poleg tega, da lahko dobimo plačilo za usposabljanje zaposlenih v manjših druţbah, je za 
nas "ugodnost iz tega razpisa." Predvsem nas skrbi celotna birokracija povezana s 
pridobivanjem sredstev in kasneje s poročanjem.  

 
40. Kaj so pravne in finančne odgovornosti velikih, malih in srednje velikih članov kompetenčnih 

centrov?  
 

41. Kako bi bilo mogoče izvesti finančne tokove med druţbami (naši druţbi nista registrirani za 
izvajanje takih dejavnosti - obračunavanje za tretje osebe)? Kako poteka finančno poslovanje 
med partnerji in nosilnim partnerjem.  

 
25. 8. 2010 
 

42. Del objavljene razpisne dokumentacije je tudi vzorec partnerskega sporazuma. Prosim vas, da 
ga objavite v obliki Word dokumenta, da ga lahko uporabimo. 

 
43. Kdaj bo naslednja predstavitev razpisa? 

 
44. Zanima me pa, če se lahko na ta razpis sploh prijavimo, glede na to, da smo Zavod, sicer 

zasebni, nismo pa gospodarska druţba? 
 

45. Kje lahko dobim powerpoint prezentacijo s predstavitve razpisa? 
 

46. Ali se lahko izobraţevanje, ki ga izvaja pravna oseba, ki je povezana z enim od partnerjev 
konzorcija in izobraţevanje koristijo drugi partnerji konzorcija, šteje kot zunanje usposabljanje 
in šteje kot strošek račun? 

 
47. Kdaj realno pričakujete izdajo sklepov oz. podpis pogodb za projekt KOC? 

 
48. Katere dotacije se upoštevajo pri pravilu de minimis pri izračunavanju omejitve? 

 
49. Partner bi izvajal usposabljanja za zaposlene iz partnerstva, kako se bodo obračunavali 

stroški za usposabljanje (kot kotizacije, z računi ali kako drugače)? Ali je celo enostavneje, da 
je raje zunanji izvajalec? 

 
50. Kje lahko pridobim polno besedilo Uredbe (ES) št. 1083/2006/ES, ki jo navajate v 17. točki 

javnega razpisa? 
 
12. 8. 2010  
 



51. Ali morajo podjetja, ki se bodo zdruţila v partnerstvo, imeti isti SKD na drugi ravni? 
 

52. Ali podjetje, ki je del skupine delniške druţbe in je v lasti velikega podjetja ter zavezana h 
konsolidaciji lahko kandidira?  

 
53. Ali je lahko veliko podjetje prijavitelj in ima v partnerstvu mala lastniško povezana podjetja? 

 
54. Ali smo lahko v okviru partnerstva kot nosilno podjetje, če smo veliko podjetje?  

 
55. Leta 2009 smo prejeli nakazilo pomoči po pravilu »de minimis« v znesku 150.000 €. Ali lahko 

na razpisu sodelujemo?  
 

56. Ali morajo imeti vsa podjetja v konzorciju kot glavno dejavnost registrirano isto panogo ali 
lahko v okviru konzorcija in kompetenčnega centra sodelujejo podjetja, ki so registrirana v 
različnih, vendar komplementarnih panogah?  

 
57. Zanima nas ali je v prijavi pogoj, da izberemo eno panogo po SKD za podjetja v partnerstvu? 

 
58. Enako nas zanima glede izbire teme za podjetja v partnerstvu, ali je kombinacija dveh ali treh 

tem izključujoč ali prednostni dejavnik?  
 
 
SEZNAM ODGOVOROV 
 
 
Zakaj se mi prikazuje napaka pri izračunu: »Razlika v izračunu: 0€; neujemanje z zgornjim 
proračunom I. Pregled stroškov projekta.«  
 
Napaka je po vsej verjetnosti nastala zato, ker ste pri posrednih stroških (ali kje drugje) mnoţili z 
odstotki oz. niste zaokroţevali in ste pustili vnos npr. »5187,31988472623«. Zneske niste zaokroţili, 
zato pride do razlike, ki je manjša od 0,5. Če boste vpisovali cele zneske v tabelo in jo uskladili 
(stroški=viri), potem se ta napaka ne bi smela pojaviti.  
 
 

 
O izpolnjevanju finančnega načrta  
 
Na spletni strani razpisa sta objavljeni dve tabeli za izpolnjevanje. Prva je za članstvo v konzorciju za 
20 članov, druga za 65 članov. Namen te tabele je transparentno razdeliti sredstva med partnerji in po 
posameznih upravičenih stroških.  
 
Tabela je opremljena z opozorili. Večina opozoril se obarva, če je tam napaka. Edino opozorilo, ki 
ostane obarvano v vsakem primeru je preseţek zaprošenih sredstev. Torej, če posamezno 
partnerstvo zaprosi za 550.000 € se pokaţe opozorilo: »preseţek mora financirati partnerstvo, vsaj: 
50.000 €«. Partnerstvo lahko zagotovi višji znesek lastnih sredstev (npr. 80.000 €), opozorilo pa 
vseeno ostane nespremenjeno. Pomembno je, da se ujemajo zneski.  
 
V tabelo II. se avtomatsko prenesejo zneski. Pri izpolnjevanju tabele III, pa vpišete znesek celotnega 
projekta (zaprošeni znesek in lastno sofinanciranje).  

 
 
Ali merilo 3 v okviru sklopa 2. Sestava partnerstva – Vloge partnerjev, ki niso podjetja v 
projektu predvideva oceno 0 točk, če ni drugih partnerjev?  
 
Ne. Partnerstva, ki nimajo drugih partnerjev dobijo vse moţne točke (4).  

 
Kaj vpisujemo v preglednice v prijavnici točka 5: Ciljna skupina in vključitve zaposlenih v 
usposabljanja?  
 
V preglednici 1 izpolnjujete podatke za število oseb oz. zaposlene v podjetjih. Pod delom ciljna 
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skupina vpišete število zaposlenih, ki so neposredna ciljna skupina glede na opredeljene profile, 
poklice oziroma delovna mesta. Gre za oceno.  
 
Število zaposlenih (osebe), ki jih nameravate vključiti v aktivnosti je ocenjena vrednost števila oseb, 
ki bodo predvidoma vključene v usposabljanja, ki jo vlagatelj pridobi po usklajevanjih s partnerji.  
 
V preglednici 2: Število vključitev v usposabljanja, vpisujete predvideno število vključitev v 
usposabljanja, ki trajajo vsaj štiri šolske ure. Udeleţba ene osebe na dveh usposabljanjih sta dve 
vključitve. Udeleţba 30 oseb na enem usposabljanju je 30 vključitev. Število bo prenešeno v pogodbo, 
zato je smiselno previdno ocenjevati znesek.  

 
 
16.9.2010 
 
Glede na veliko število partnerjev, ki jih imamo, bi ţeleli vedeti, ali je moţno Izjavo partnerjev o 
izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev narediti za vsakega partnerja posebej, čeprav 
je v dokumentaciji predvidena ena za vse?  
 
Da, Izjavo lahko oddate za vsakega partnerja posebej. Priporočamo, da tiskate obojestransko, zaradi 
prihranka papirja. Zaţeleno je tudi, da oddate podpisane izjave v istem vrstnem redu, kot so partnerji 
našteti v vlogi, ter da izdelate seznam vseh partnerskih izjav, zaradi hitrejše obdelave.  

 
Zanima nas, če je lahko obrazec št. 3 Izjava o partnerstvu skeniran dokument ali mora biti v 
originalu?  
 
Obrazec (lahko več obrazcev, če jih partnerji izpolnjujejo individualno) mora biti poslan v originalu, 
fizično in hkrati z vlogo.  

 
Katera sredstva je potrebno vpisati v tabelo "Prejeto sofinanciranje iz evropskih sredstev v 
preteklih treh letih (2007-2010)" - ali samo sredstva, ki se štejejo pod "de minimis" ali vsa 
prejeta evropska sredstva (tudi tista, ki ne štejejo v "de minimis"?  
 
Vsa. Smiselno je posebej označiti sredstva "de minimis".  

 
Ali je na voljo tudi razširjena preglednica za izdelavo finannega načrta z več kot 20 partnerji?  
 
Dne 16.9.2010 bomo objavili razširjeno preglednico, prilagojeno za vnos več kot 20 partnerjev.  

 
Ali lahko kot druga organizacija, pri čemer bomo tudi prijavitelj enega centra, sodelujemo še v 
enem partnerstvu kot drugi partner za izdelavo kompetenčnega modela, ki je naša 
specializacija in nam kapaciteta to dopušča? 
 
Ne, pravilo velja za podjetja na splošno. Torej podjetje lahko sodeluje le enkrat, ne glede na vlogo v 
projektu.  

 
Ali se lahko usposabljanja s ciljem pridobitve NPK (za potrebe izvajanja dejavnosti) 
sofinancirajo. Kako je s sofinanciranjem preverjanja in potrjevanja NPK? 
 
Pridobivanje in preverjanje NPK se lahko sofinancira za zaposlene v podjetjih partnerstva.  

 
Zanima nas, ali veljajo omejitve na obrazcu (npr. 10% za nakup opreme, strojev in pohištva) na 
ravni posameznega partnerja ali celotnega partnerstva?  
 
Omejitve veljajo na ravni celotnega partnerstva oziroma projektnega proračuna.  

 
Pri izpolnjevanju tabele III sem vstavil vrednost zaprošenih sredstev, a mi kontrole javljajo, da 
je potrebno vstaviti vsa sredstva posameznega zahtevka.  
 
Skupna vrednost v tabeli III. mora biti enaka znesku vseh stroškov projekta, pri pisanju navodil je 
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prišlo do napake. Tam pomotoma piše, da se vpiše le vrednost zaprošenih sredstev (torej financiranje 
iz sredstev ESS). Ker bodo morali zahtevki za izplačilo vključevati vse upravičene stroške projekta 
(vključno z lastnim sofinanciranjem), je potrebno v to tabelo vpisati vse izdatke projekta in ne le 
znesek zaprošenega sofinanciranja. Kontrole so prilagojene vnosu vseh stroškov, prišlo je do pomote 
pri navodilih v samem obrazcu. Popravljen obrazec je objavljen na spletni strani, upoštevani pa bodo 
tudi ţe izpolnjeni obrazci, kjer pomota v navodilih ni popravljena. Za morebitne nevšečnosti se 
opravičujemo.  

 
Zanima nas ali veljajo omejitve na obrazcu (npr. 10% za nakup opreme, strojev in pohitva) na 
ravni posameznega partnerja ali celotnega partnerstva?  
 
Omejitve veljajo na ravni celotnega partnerstva oziroma na ravni skupnih zneskov projektnega 
proračuna. 
 

 
Pri kontroli v obrazcu mi piše "neujemanje z zgornjim proračunom I. Pregled stroškov projekta 
z razliko = 0", zakaj? 
 
Prikaz številk je v obrazcu v obliki celih številk. Če ste vstavljali decimalna števila (npr. pri posrednih 
stroških), se številka ne zaokroţuje, hkrati pa se ne prikaţe decimalna vrednost. V vašem primeru gre 
verjetno za razliko, ki je manjša od 0,5. Priporočamo, da vpisujete cela števila v izogib tega prikaza. 
Pri obravnavi vloge se bo upoštevala cela številka, ki vidna na obrazcu (brez decimalk). 

 
 
14. 9. 2010  
Pri merilih za ocenjevanje je pod >Sestava partnerstva< zahtevana ocena referenc partnerstva 
in sposobnost izvedbe projekta. Kaj točno je mišljeno pod pojmom razvojni projekt?  
 
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 druţbenim razvojnih ciljem.  

 
 
13. 9. 2010  
Kakšne organizacije so primerne za izvajanje kompetenčnega modela?  
 
Pri izbiri zunanjega ponudnika (npr. kadrovska agencija, izobraţevalni center, svetovalna podjetja, 
profesionalna organizacija), ki bo odgovoren za izgradnjo modela kompetenc je predvsem pomembno, 
da ima ponudnik izkušnje pri vzpostavitvi modela kompetenc v podjetjih. Pri preverjanju njihovih 
referenc je smiselno, da prednostno izberete organizacijo, ki ima izkušnje pri izgradnji modela 
kompetenc na ravni panoge oz. posameznega delovnega mesta, skupino delovnih mest, organizacijo 
ali posamezne poklice in ne zgolj pri uvedbi enostavnih modelov, ki vsebujejo samo generične 
kompetence. Seveda je izbira zunanjega izvajalca odvisna od ciljev, ki se jih partnerji znotraj 
kompetenčnega centra zastavijo. 
 
V pomoč pri opisu kompetenčnih profilov posameznih poklicev je na drţavni ravni vzpostavljeno 
Nacionalno informacijsko središče , ki omogoča dostop do informacij o sistemu poklicnega in 
srednjega strokovnega izobraţevanj. Center za poklicno izobraţevanje, ki se ukvarja s področjem 
nacionalnih poklicnih standardov, je opredelil kompetenčne profile posameznih poklicev na podlagi 
delovnih nalog, ki jih posameznik opravlja (več o poklicnih standardih).  

 
Kako je z javnim naročanjem, če je naročnik (tisti, ki povprašuje po ponudbi na trgu) zasebno 
podjetje z zasebno lastnino oz. kje lahko najdemo določila/navodila za postopek izbora po 
javnem naročanju?  
 
Pri naročanju blaga in storitev morajo upravičenci in partnerji ravnati skladno z Zakon o javnem 
naročanju Ur.l. RS, št. 128/2006)) , (v nadaljevanju: ZJN-2) ter upoštevati njegova temeljna načela in 
sicer:  
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1. načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,  
2. načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki,  
3. načelo transparentnosti,  
4. načelo enake obravnave ponudnikov,  
5. načelo sorazmernosti.  

Ključna načela ZJN-2 je potrebno upoštevati tudi v primeru sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb o 
delu.  
 
Mejne vrednosti za način izvedbe postopka določa 24. člen ZJN-2:  

 do 20.000 EUR (brez DDV) so naročniki glede naročil dolţni voditi le evidenco o njihovi 
oddaji, ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila (peti odstavek 24. člena). 
Javna naročila vrednosti do 20.000 brez DDV se oddajajo z naročilnico oz. v skladu z internimi 
predpisi upravičencev (naročnikov).  

 od 20.000 EUR do 40.000 EUR (brez DDV), mora naročnik izvesti postopek oddaje naročila 
male vrednosti, pri čemer lahko naročnik omeji sodelovanje ponudnikov zgolj na podlagi 
vnaprej opredeljenih pogojev in v katerega lahko naročnik vključi tudi pogajanja. Naročnik pa 
lahko izvede javno naročanje tudi po kateremkoli drugem postopku iz 1. do 6. točke prvega 
odstavka 24. člena ZJN-2. Postopek oddaje naročila male vrednosti: ZJN-2 (28. točka 2. 
člena, 30.a člen, 95.a člen. 95.b člen, 95.c člen in 95.č člen) določa, da je »postopek oddaje 
naročila male vrednosti« poenostavljen postopek javnega naročanja, v katerem naročnik, z 
namenom pridobitve ponudb, na portalu javnih naročil (www.e-narocanje.si) objavi obvestilo o 
naročilu male vrednosti. Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku (zgolj na 
podlagi vnaprej opredeljenih pogojev) in/ali vanj vključi tudi pogajanja. Rok za oddajo ponudb 
naročnik določi tako, da ponudnikom omogoči pripravo (popolnih) ponudb. Naročniku ni 
potrebno posebej pripraviti razpisne dokumentacije, v primeru, da so vsi potrebni podatki in 
podlage za oddajo ponudbe podani v objavi obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik v 
postopku oddaje naročila male vrednosti pripravi razpisno dokumentacijo, odpre ponudbe po 
vrstnem redu prejema.  

 od 40.000 EUR do 125.000 EUR lahko naročnik izvaja naslednje postopke: (1) odprti 
postopek, (2) postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, (3) konkurenčni dialog, (4) 
postopek s pogajanji brez predhodne objave in (5) postopek s pogajanji po predhodni objavi.  

 

 
Kaj konkretno pomeni podjetje v teţavah? Katere pravne podlage to določajo?  
 
Pravne podlage, so:  

1. Smernice Skupnosti o drţavni pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v 
teţavah (UL C 244, z dne 1.1.2004), kjer je napisano, da Komisija, sicer nima enotne 
definicije, a šteje za podjetje v teţavah, ko ni zmoţno z lastnimi sredstvi ali s sredstvi, ki jih 
lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev ali upnikov, preprečiti izgube, ki bi brez zunanjega 
posredovanja drţavnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj gotovo ogrozile obstoj 
druţbe, in  

2. Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih druţb v teţavah (Ur l. 
RS št. 44/07), ki v drugem členu določa, da je druţba v teţavah, kadar ni zmoţna z lastnimi 
sredstvi ali sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih druţbenikov, delničarjev ali upnikov, ustaviti 
negativnih gibanj poslovanja, ki bi brez posredovanja drţave ogrozila obstoj druţbe.  

V zakonu je tudi navedeno, da se predpostavlja, da je druţba v teţavah:  
 za kapitalske druţbe, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseţe 

polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala;  

 za osebne druţbe, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseţe 
polovico kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih in je tekoča izguba v zadnjih 12 
mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih;  

 če je druţba iz prejšnjih alinej ţe postala plačilno nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za 
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo.  

V primeru, da druţba v teţavah ne izkazuje izgube kapitala v smislu prejšnjega odstavka, lahko teţave 
dokazuje z naraščajočimi izgubami, povečanimi terjatvami, zmanjševanjem prodaje, povečevanjem 
zalog, zmanjšanjem izkoriščenosti proizvodnih sredstev, padanjem denarnih tokov, naraščajočimi 
dolgovi, naraščajočimi stroški obresti ali zmanjševanjem vrednosti premoţenja.  
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Natančnejša merila za dokazovanje teţav iz prejšnjega odstavka predpiše Vlada Republike Slovenije.  
 

 
Ali lahko s.p. sodeluje kot partner v projektu?  
 
Da, samostojni podjetnik lahko sodeluje kot partner v podjetju in se ga pri merilih upošteva kot podjetje 
po kriterijih Zakona o gospodarskih druţbah.  

 
 

Do koliko največ oseb lahko sodeluje s strani ostalih partnerjev v projektu za namen 
administrativne podpore, usklajevanja informacij in sodelovanja pri kreiranju kompetenc 
(kreiranje se vedno izvaja z vsemi partnerji in sicer eno strokovno osebo ter osebo, ki je 
odgovorna za ravnanje z ljudmi pri delu)?  
 
Posebnih omejitev ni razen: delitev stroškov 50:50 (aktivnost 1 - izvajanje projekta : aktivnost 2 – 
izvajanje usposabljanj) ter do dveh zaposlitev pri nosilcu projekta. Previsoki stroški dela lahko 
obremenijo izvajanje projekta (posledično gre lahko za zelo visoke stroške usposabljanj v dveh letih).  
 

 
6. 9. 2010  
 
Ali lahko sodeluje javni zavod kot partner v projektu?  
 
Ne. V skladu s pogoji javnega razpisa (določenih v 5 točki - pogoji za partnerja) javni zavodi ne morejo 
sodelovati, saj se vse javne institucije uvrščajo v S-13 Standardne klasifikacije institucionalnih 
sektorjev. Razpis je namenjen podjetjem, pri izvedbi projekta lahko kot podporne organizacije 
sodelujejo tudi druge fizične ali pravne osebe zasebnega prava. Ni pa ovir, da javna organizacija ne 
sodeluje pri izvajanju kot zunanji izvajalec storitev (npr. usposabljanj, izdelave modela kompetenc, …).  
 

 
Ali lahko kot partner sodeluje podjetje v drţavni lasti? Ali je lahko partner podjetje v tuji lasti z 
registrirano dejavnostjo v Sloveniji?  
 
V javnem razpisu ni določil, ki bi pogojevala ali omejevala lastniško strukturo podjetij. Vlagatelj oz. 
partnerji so lahko tako vse zasebne pravne oz. fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje 
dejavnosti v Republiki Sloveniji in kontinuirano opravlja svojo dejavnost najmanj 2 koledarski leti in 
opravljajo svojo dejavnost v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo ostale v točki 5. javnega razpisa 
navedene pogoje.  

 
V sklopu podjetja zasebnega prava je tudi invalidsko podjetje, ki koristi tudi drţavna sredstva. 
Ali se lahko prijavi?  
 
Podjetje lahko sodeluje, če izpolnjuje pogoje iz 5. točke javnega razpisa. Za izvajanje projekta ne sme 
prejeti drugih javnih sredstev.  

 
Ali veljajo pravila »de minimis« v istem obsegu za podjetja in organizacije, ki niso podjetja 
(zbornice, zasebni zavodi)?  
 
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) (zdruţenja, 
interesna zdruţenja, 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.  

 
Ţeleli bi pridobiti obrazloţitev, katere organizacije spadajo pod S-13. V okviru metodologije so 
namreč v sektor S-13 vključeni tudi vsi javni zavodi (šole, univerze), ki tako ne morejo 
sodelovati v okviru razpisa Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2010-2013.  
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Do sodelovanja v JR KOC 2010 - 2013 niso upravičene nobene javne institucije kot nosilni ali 
sodelujoči partner. Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (SURS)) , je za sektor S 13 
Drţava, obrazloţeno: "SKIS v okviru podsektorjev centralna drţava in lokalna drţava vsebuje 
naslednje dodatne podsektorje: neposredni proračunski uporabniki, drţavni skladi oziroma skladi 
lokalne drţave ter druge enote centralne oziroma lokalne drţave (šifre S.13111, S.13112, S.13113, 
S.13131, S.13132 in S.13133) zaradi potrebe po uveljavljanju razlikovanja različnih tipov enot drţave 
na centralni in lokalni ravni, ki niso skladi socialne varnosti.""Druge enote centralne drţave so tiste 
agencije, javni zavodi in druge enote centralne drţave, ki niso neposredni uporabniki drţavnega 
proračuna ali drţavni skladi."  

 
Prosimo za pojasnilo glede dikcije, ki je navedena v JR: "obveščati posredniško telo (v 
nadaljevanju: PT) in Sklad o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne bo 
prišlo do bistvenih sprememb 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, če 
pride do spremembe lastništva dela infrastrukture (in ta vpliva na značilnost ali pogoje izvajanja 
projekta ali če ta sprememba vpliva na neupravičeno prednost podjetja/organizacije) ali če pride so 
prenehanja dejavnosti (in to vpliva na značilnost ali pogoje izvajanja projekta ali če ta sprememba 
vpliva na neupravičeno prednost podjetja/organizacije).  
 
Navedeni dve spremembi oz. moţnosti sta verjetnejši v primeru, če bo partnerstvo v okviru aktivnosti 1 
uveljavljalo sofinanciranje upravičenih stroškov:  

 nematerialnih investicij oz. neopredmetenih dolgoročnih sredstev,  

 nakupa strojev, opreme in pohištva, (na podlagi dopolnilnega sofinanciranja, ki spada v obseg 
Evropskega sklada za regionalni razvoj), ki lahko predstavljajo največ 10% celotnih 
upravičenih stroškov operacije, ali če se  

 partnerstvo v vlogi obveţe, da bo Kompetenčni center deloval še eno leto po zaključku 
projekta.  

 

 
Ali moramo izdelati kompetenčni model za celotno panogo, ali posamezna podjetja vključena v 
partnerstva? Ali moramo pokriti vse profile, ki so prisotni v podjetjih?  
 
V razpisu je zahtevano, da organizacija izdela kompetenčni model, sam obseg in oblika le-tega ni 
predpisana v podrobnosti. V razpisni dokumentaciji (na strani 5) so definirani naslednji minimalni 
vsebovani okviri, ki ga mora dokument vsebovati. Kompetenčni model mora pokrivati v vlogi 
določene ključne profile oz. delovna mesta ali poklice v podjetjih, vključenih v partnerstva.  
 
Smiselno je razmisliti, če je stroškovno bolj smotrno in iz vidika izvajanja projekta, da se izvajalec 
kompetenčnega modela vključi v partnerstvo kot partner in na ta način lahko zagotavlja izgradnjo, 
izvajanje in spremljanje izvajanja kompetenčnega modela tekom celotnega trajanja projekta. Druga 
moţnost je tudi, da se obseg priprave kompetenčnega modela osredotoči le-na posamezne profile in 
ne celotne panoge, oz. podjetij. (npr. velikih, kar verjetno lahko prispeva k višji ceni izdelave modela.  

 
Glede na to, da projekt zahteva vključitev mikro in malih podjetij (seveda v tem trenutku vseh 
finančno sposobnih), nas zanima kaj se zgodi, če zaradi gospodarskih razmer katero izmed 
podjetij propade v času trajanja projekta? Kakšne so posledice (predčasnega ) izstopa za 
individualno druţbo in kaj, če se kompetenčni center predčasno razpusti?  
 
Trinajsti člen tristranske pogodbe bo določal, da v kolikor upravičenec ugotovi, da ne bo mogel izpolniti 
pogodbenih obveznosti in da bo prišlo do finančne, vsebinske oziroma časovne spremembe operacije, 
mora čim prej, najpozneje pa v 5 (petih) delovnih dneh od nastanka razloga za spremembo to pisno 
obrazloţiti in utemeljiti Skladu. Sklad lahko predlagane spremembe potrdi ali ne potrdi. Če 
upravičenec tega ne stori, lahko Sklad in Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve (posredniško 
telo) odstopita od pogodbe. Upravičenec je dolţan povrniti neupravičeno prejeta sredstva po tej 
pogodbi skupaj z zakonitimi obrestmi.  
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Nadalje 14. člen pogodbe določa: »če upravičenec predčasno odstopi od pogodbe na podlagi 
utemeljenih razlogov, izgubi pravico do nadaljnjega sofinanciranja aktivnosti po tej pogodbi, razen do 
sofinanciranja tistih upravičenih stroškov, ki so vezani na ţe izpeljane aktivnosti operacije. Med 
utemeljene razloge sodijo razlogi, nastali po sklenitvi pogodbe, ki niso rezultat dejanj upravičenca, so 
nepričakovani in, ki jih upravičenec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti. 
Upravičenec je v tem primeru dolţan nositi stroške, ki nastanejo zaradi odstopa od pogodbe. 
Predčasen odstop upravičenca od pogodbe brez utemeljenih razlogov pomeni neizpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti«.  
 
V primeru, da katero izmed podjetij preneha s poslovanjem, bo sklad odločal posamično glede na 
okoliščine prenehanja podjetja ter z ozirom na posledice, ki jih bo imela tovrstna sprememba na 
izvajanje projekta.  

 
 

Da bi privarčevali pri stroških, nas zanima ali je pri notranjih usposabljanjih in izobraţevanjih 
dovoljeno le-ta izvajati z uporabo novih tehnologij (video konference, skype, …)?  
 
Uporaba novih tehnologij ni prepovedana, še posebej, če prispeva k uspešnejši ali stroškovno 
učinkovitejši izvedbi projekta. Navedli ste videokonference in skype, kar bi predvidoma pomenilo, da 
gre za predavanje na daljavo. Sama izvedba dogodkov je stvar dogovora med partnerji projekta, 
vendar mora biti potrjena s strani Sklada v okviru načrta usposabljanj in izvajanja projekta.  
 
Za potrebe dokazovanja upravičenosti stroškov je potrebno upoštevati specifikacijo dokazil navedenih 
v točki 3.4. razpisne dokumentacije. Če predvidevate, da boste izobraţevanja izvajali z uporabo novih 
tehnologij, vam priporočamo, da si predhodno podrobno preberete katera dokazila boste morali 
posredovati za posamezne stroške. V kolikor boste ugotovili, da z potrebnimi dokazili ne boste 
razpolagali, se vam nastalih stroškov ne bo moglo priznati kot upravičene za sofinanciranje.  
 
Ali je moţna zaposlitev za delo v vodenju projektna v smislu podpore projektni pisarni tudi pri 
drugih partnerjih projekta. Torej: prijavitelj bo v projektni pisarni zaposlil eno osebo, drug 
partner pa drugo osebo (v omejitvi 3.200€ bruto)  
 
Da.  
 
Ali se lahko kot lastni prispevek šteje tudi delo (plače nad dvema zaposlitvama, ki ga bodo za 
potrebe projekta opravljali zaposleni v konzorcijskih partnerjih?  
 
Da, do upravičenega zneska, kot je definiran 3.1.1. točki razpisne dokumentacije (do 3.200 
€/osebo/mesec za polni delovni čas), vendar bo potrebno tekom poročanja tudi te stroške dokazovati z 
dokazili navedenimi v točki 3.4. razpisne dokumentacije (časovnice, plačilne liste itd.) Stroški in 
dokazila bodo morali biti vključeni v zahtevku za izplačilo, ki bo posredovan Skladu.  

 
 

Če je zbornično zdruţenje nosilni partner- ali lahko sklene pogodbo za izvajanje dela nalog 
strokovnega sodelavca v projektni pisarni z zunanjim podjetjem ali posameznim 
strokovnjakom, ki se ne more zaposliti, a ima za projekt ustrezne reference?  
 
Ko načrtujete kdo bo nosilni partner je potrebno upoštevati dejstvo, da se lahko zbornično zdruţenje 
ravno tako upošteva kot prejemnik po pravilu »de minimis« in je lahko omejeno z enako višino 
prejemanja javnih sredstev kot sodelujoča podjetja. Projektno vodenje ne more biti zunanja 
storitev . Upravičeni nameni za storitve so natančno določeni v razpisni dokumentaciji. Glavno pravilo 
je, da se aktivnosti, ki jih uveljavljate v okviru projektnega navezujejo na izgradnjo modela kompetenc 
oziroma svetovanja v neposredni povezavi z razvojem kadrov v partnerskih podjetij in storitev, ki jih 
izvedejo zunanji izvajalci (npr. prevajalske storitve, administrativno tehnične storitve, storitve izdelave 
študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil). Storitve morajo imeti konkretne 
rezultate v obliki raziskav, študij, strokovnih mnenj, evalvacij, analiz in metodologij.  
 
Za potrebe dokazovanja upravičenosti stroškov je potrebno upoštevati specifikacijo dokazil navedenih 
v točki 3.4. razpisne dokumentacije. Priporočamo, da pred odločitvijo o tovrstnem sodelovanju 
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razmislite o smotrnosti odločitve tudi glede na potrebe dokazovanja nastalih stroškov.  

 
 

Izvajalci raziskav, študij ali izobraţevanj iz javnega sektorja - organi v sestavi ministrstev ali 
javni zavodi – kot zunanji izvajalci  
 
V skladu s pogoji razpisa organizacija, ki opravlja dejavnost v sektorju S.13 - drţava (v skladu s 
standardno klasifikacijo dejavnosti institucionalnih sektorjev (SKIS)) ne more biti partner v projektu. 
Navedeni izvajalci pa lahko sodelujejo kot zunanji izvajalci,  
 
Pri izboru zunanjih izvajalcev je potrebno upoštevati 14. alinejo 6. točke javnega razpisa, ki med 
odgovornosti in naloge uvršča, da je potrebno izbirati zunanje izvajalce za izvedbo storitev in dobavo 
blaga po načelih gospodarnosti, transparentnosti, zagotavljanja konkurenčnosti in enakopravne 
obravnave ponudnikov ter skladno z veljavnimi predpisi javnega naročanja in pri tem dosledno 
upoštevati protikorupcijsko klavzulo skladno s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije.  

 
 

Ali so izvajalci notranjega usposabljanja upravičeni do avtorske pogodbe za pripravo in 
izvedbo usposabljanja, ali dobi nadomestilo le delodajalec?  
 
V okviru projekta stroški avtorskih pogodb z osebami zaposlenimi pri kateremkoli partnerju, ki so 
izvajalci notranjega usposabljanja, niso upravičeni do sofinanciranja .  
 
Pri izvedbi notranjega usposabljanja bodo upravičeni stroški, ki se povrnejo delodajalcu na podlagi 
ustreznih dokazil (točka 3.2.1 in 3.4. razpisne dokumentacije).  

 
 

Ali so upravičeni stroški poti in namestitve za zunanje izvajalce?  
 
Stroški poti in namestitve za zunanje izvajalce se lahko krijejo (npr. v primeru, da predavatelj iz tujine 
pride v Slovenijo), in sicer v okviru celotnega zneska avtorske pogodbe oziroma računa izvajalca. 
Stroški se torej ne vodijo v okviru stroškov poti in namestitve v aktivnosti 1.  

 
 

Kaj pomeni upravičenost stroškov in kaj upravičenost izdatkov?  
 
Izdatek in strošek v računovodskem smislu nista identični kategoriji. Podajamo poenostavljen primer: 
npr. strošek dela nastane v mesecu, ko zaposlena oseba opravlja delo, izdatek (za prej naveden 
strošek) pa, ko osebi izplačate plačo. Stroški dela tako lahko nastanejo v mesecu decembru 2012, 
izdatek pa šele v januarju 2013, ko bo plača izplačana.  
 
V praksi pomeni, da lahko strošek nastane do 31.12.2010, pripadajoče finančne obveznosti pa morajo 
biti poravnane najkasneje do 20.1.2013 s strani izvajalca(seveda ob upoštevanju nacionalne 
zakonodaje). Zadnji datum za povračilo sredstev upravičencem s strani javnega proračuna pa je do 
30.6.2013.  

 
Ali je lahko vrednost projekta več kot 500.000€? Zaprosimo lahko do višine 500,000 €, ostalo pa 
je lastna udeleţba.  
 
Da, vrednost je lahko nad 500.000 €, razliko krije partnerstvo iz lastnih virov. Na podlagi vloţenega 
finančnega obrazca se določi odstotek javnega sofinanciranja. Pri povračilu sredstev se vedno povrne 
le deleţ vseh nastalih upravičenih stroškov vsebovanih v poročilih, oziroma v zahtevkih za izplačilo.  
 
Primer: z vlogo zaprosite za 500.000 javnih sredstev z lastnim vloţkom 500.000 € lastnih sredstev. V 
tem primeru je celotna vrednost projekta 1,000,000 €. V fazi izvajanja boste poročali o vseh 
upravičenih stroških projekta tj. 1,000,000 in vsakokrat na podlagi potrjenih zahtevkov za izplačilo, 
dobili povrnjenih do 50% upravičenih stroškov, do skupnega zneska 500.000 € ali manj. Če bo 
skupnih upravičenih stroškov projekta npr. 800.000 €, pomeni, da partnerstvo dobi povrnjenih 400.000 
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€.  

 
 

Smo prejemniki pomoči iz naslova »delnega povračila nadomestila plače delavcem na 
začasnem čakanju na delo« od zavoda za zaposlovanje (cca 90.000 €). Verjetno ta sredstva 
štejejo v kvoto de minimus (200.000 €)?  
 
Predlagamo, da pogledate v pogodbo o sofinanciranju, oziroma razpis, kjer je določeno po kakšni 
shemi pomoči je bila pomoč dana. Tam bi moralo biti navedeno, ali so sredstva dodeljena po shemi 
»de minimis«. Če odgovora ne boste našli se obrnite na skrbnika pogodbe na Zavodu RS za 
zaposlovanje.  

 
 

V Skupini so tri podjetja, ki so odvisna od glavnega podjetja., ki je zavezan k izdelavi 
konsolidiranega letnega poročila. V 1 podjetju A je manj kot 50 zaposlenih – malo podjetje, v 2 
podjetjih B, in C je manj kot 250 zaposlenih – srednje podjetje. Čistih prihodkov 35 mio € ne 
presegajo vsa 3 podjetja. Aktivo 17,5 mio € presega samo 1 podjetje B. ali se lahko prijavimo, 
kot 2 srednji in 1 malo podjetje, ali je to veliko podjetje če se prijavijo vsa tri podjetja skupaj?  
V navedenem primeru bo status najverjetneje odvisen od 4. alineje 8. točke 55 člena ZGD. Določila te 
citiramo v nadaljevanju.  
 
»V vsakem primeru so za namene tega poglavja velike druţbe: banke, zavarovalnice, borza 
vrednostnih papirjev in druţbe, ki morajo po 56. členu tega zakona pripraviti konsolidirano letno 
poročilo.  
 
Če ste kot podjetje zavezani k izdelavi konsolidiranega letnega poročila po zgoraj navedeni 
določbi (kljub izjemam določenih v 56. členu zakona) je vaše podjetje velika druţba.  

 
Koliko časa po vključitvi v projekt kompetenčnega centra mora biti druţba vključena v ta 
projekt?  
 
Druţba pristopi k projektu za čas trajanja projekta. Spremembe izvedbe projekta so izjemoma moţne 
med izvajanjem, a morajo:  

 biti pravočasno predlagane in potrjene s strani Sklada,  

 ohranjati dosego vsebinskih ciljev,  

 biti izpolnjeni minimalni pogoji KoC (5 MMS podjetij).  

 ohranjati število mikro in malih podjetij, kar je podlaga za izbor.  
Koliko časa bo kompetenčni center izvajal svoje delovanje se opredeli v vlogi. Dodatne točke prejmejo 
tiste vloge, ki bodo zagotavljale delovanje Kompetenčne centre za razvoj kadrov vsaj eno leto po 
zaključku financiranja.  
 

 
Kaj poleg tega, da lahko dobimo plačilo za usposabljanje zaposlenih v manjših druţbah, je za 
nas "ugodnost iz tega razpisa." Predvsem nas skrbi celotna birokracija povezana s 
pridobivanjem sredstev in kasneje s poročanjem.  
 
Smotrnost sodelovanja morate iskati znotraj partnerstva. Utemeljenega odgovora na to vprašanje vam 
ne more podati nihče drug. Sredstva v okviru tega razpisa so stimulacija povezovanju podjetij iz 
posamezne panoge, ki bodo s sodelovanjem pridobila na usposobljenosti delovne sile in 
konkurenčnosti podjetij ter panoge.  

 
 

Kaj so pravne in finančne odgovornosti velikih, malih in srednje velikih članov kompetenčnih 
centrov?  
 
Razlike glede odgovornosti med velikostjo podjetij ni. Pomembno je le zagotavljati, reprezentativnost 
manjših članov v partnerstvu pri odločanju, oziroma enakovredno upoštevanje njihovih interesov. 
Odgovornosti opredelite sodelujoči partnerji v partnerskem sporazumu. V prilogi 2. Je pripravljen 
osnutek takšnega sporazuma, ki ga lahko smiselno prilagajate potrebam partnerstva ob upoštevanju 
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določil tripartitne pogodbe, javnega razpisa, oddane vloge ter zakonodaje.  

 
Kako bi bilo mogoče izvesti finančne tokove med druţbami (naši druţbi nista registrirani za 
izvajanje takih dejavnosti - obračunavanje za tretje osebe)? Kako poteka finančno poslovanje 
med partnerji in nosilnim partnerjem.  
 
Finančno poslovanje med partnerji in nosilnim partnerjem poteka na podlagi izstavljenih zahtevkov, 
ki sicer vsebuje vse zakonske elemente računa (vendar ni račun), ki ga bomo pripravili v okviru navodil 
za izvajanje.  
 
Nosilni partner zbere dokazila o upravičenih stroških in jih posreduje Skladu, ki jih pregleda in (če so 
popolni) posreduje na ministrstvo, ki po vzorčnem pregledu izvede nakazilo. Nosilni partner nakaţe 
sredstva svojim partnerjem v skladu z pogodbenimi obveznostmi in sporazumom sklenjenim med 
partnerji.  

 
 
25. 8. 2010  
 
Del objavljene razpisne dokumentacije je tudi vzorec partnerskega sporazuma. Prosim vas, da 
ga objavite v obliki Word dokumenta, da ga lahko uporabimo.  
 
Objavljamo dokument v word obliki (.doc), tu med pogostimi vprašanji, ker ne ţelimo, da se zamenjuje 
za obvezno prilogo prijavi.  

 
Kdaj bo naslednja predstavitev razpisa?  
 
Naslednja predstavitev bo 31.8.2010 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani. Ob 10.00 bo 
ponovitev prve predstavitve razpisa, po odmoru ob 13.00 pa bo praktična predstavitev obrazcev 
(prijave, financ) in moţnost postavljanja vprašanj. 
 
Zanima me pa, če se lahko na ta razpis sploh prijavimo, glede na to, da smo Zavod, sicer 
zasebni, nismo pa gospodarska druţba?  
 
Zasebni zavod se lahko prijavi. V partnerstvu pa morajo nujno sodelovati podjetja (v skladu s pogoji 
mora biti vključenih najmanj 5 mikro, malih ali srednjih podjetij v sklopu izbrane panoge), 
Usposabljanja so namenjena le zaposlenim v partnerskih podjetjih s področja panoge. 
 
 
 
Kje lahko dobim powerpoint prezentacijo s predstavitve razpisa? 
 
Objavljena je (kot bodo vse bodoče prezentacije) v .pdf obliki na naši spletni strani v okviru 
predstavitve razpisa: Kompetenčni centri, kategorija predstavitve v levem meniju. Neposredna 
povezava je tukaj. 
 
 
 
Ali se lahko izobraţevanje, ki ga izvaja pravna oseba, ki je povezana z enim od partnerjev 
konzorcija in izobraţevanje koristijo drugi partnerji konzorcija, šteje kot zunanje usposabljanje 
in šteje kot strošek račun? 
 
Če prav razumemo, organizacija ni vključena v partnerstvo in izda račun za izobraţevanje, ki je npr. v 
stalni ponudbi pravne osebe (npr. javno objavljena, po ustaljeni ceni, …). To se šteje kot zunanje 
usposabljanje, upravičen strošek za projekt je račun. V razpisu ni klavzule, da ponudnik izobraţevanja 
ne sme biti povezan s člani ali članom partnerstva. Kar se tiče preverjanja in doseganja namenov 
razpisa, je bolj kot lastniška situacija ponudnika izobraţevanja, pomembna vsebinska navezanost 
usposabljanja na cilje projekta, panogo, izdelan model kompetenc ter kakovost usposabljanj in 
cenovna učinkovitost (primerljivost z ostalimi ponudniki). 
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Kdaj realno pričakujete izdajo sklepov oz. podpis pogodb za projekt KOC?  
 
Vlagatelji bodo o razpisu obveščeni v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Začetek odpiranja bo 5. 10. 
2010. Če bodo postopki uspešno opravljeni prej, bodo obveščeni prej, vendar ne moremo javiti 
točnega datuma, kdaj bi to lahko bilo. Upravičeni stroški projekta se bodo pričeli z dnem izdanega 
sklepa o izboru do najkasneje 31. 12. 2010. 
 
 
Katere dotacije se upoštevajo pri pravilu de minimis pri izračunavanju omejitve? 
 
V UREDBI KOMISIJE (ES) št. 1998/2006 je navedeno, da so izkušnje Komisije so pokazale, da 
pomoč, ki ne presega zgornje meje 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh let, ne vpliva na trgovino 
med drţavami članicami in/ali ne izkrivlja ali ne grozi, da bo izkrivila konkurenco, in zato ne sodi v člen 
87(1) Pogodbe. Kar zadeva podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, je ta zgornja meja v 
višini 100 000 EUR. Triletno obdobje je treba obravnavati spremenljivo glede na vsak primer pomoči, 
kar pomeni, da je pri vsaki novi dodelitvi pomoči de minimis treba določiti skupni znesek pomoči de 
minimis, dodeljene v zadevnem proračunskem letu ter v prejšnjih dveh proračunskih letih. 
 
Pri preverjanju, če posamezni prejemnik pomoči presega zgornje meje, se upošteva predhodno 
prejeta pomoč po pravilu »de minimis«. Za isti namen (npr. isti projekt ali pomoč) pa prejemnik pomoči 
ne sme prejeti še dodatnih javnih sredstev, s katerimi bi bile predpisane zgornje meje preseţene. 
 
 
 
Partner bi izvajal usposabljanja za zaposlene iz partnerstva, kako se bodo obračunavali stroški 
za usposabljanje (kot kotizacije, z računi ali kako drugače)? Ali je celo enostavneje, da je raje 
zunanji izvajalec?  
 
Vlagatelji imajo dve moţnosti kako vključevati organizacije v delovanje kompetenčnega centra: 
1) kot partnerja, ki lahko koristi stroške dela, krije stroške usposabljanj za svoje zaposlene in pridobi 
povračilo stroškov neto plače za pripravo in izvajanje notranjih usposabljanj, ne more pa izdajati 
računov partnerstvu; ali kot 
2) podjetje, ki ni partner, ki lahko izvaja usposabljanja kot podizvajalec, lahko sodeluje kot podizvajalec 
pri pripravi ključnih dokumentov oziroma pri izvajanju usposabljanj. Za vsak izbor podizvajalca morajo 
biti izvedeni transparentni postopki izbora v skladu s pravili veljavnimi v podjetju in skladno z načeli 
gospodarnosti rabe sredstev ter pravili javnega naročanja (relevantno predvsem pri zneskih večjih od 
20.000 €), zahtevani postopki bodo natančneje obrazloţeni v navodilih o izvajanju za projektne 
izvajalce.  
 
Nenazadnje je pomembno vedeti, da je število panoţnih podjetij v partnerstvu tudi faktor pri izboru 
(merila za izbor so objavljena v razpisni dokumentaciji).  
 

 
 

 
 
Kje lahko pridobim polno besedilo Uredbe (ES) št. 1083/2006/ES, ki jo navajate v 17. točki 
javnega razpisa?  
 
Polno besedilo Uredbe (ES) št. 1083/2006/ES in drugih Uredb, lahko pridobite na spletnem mestu 
Organa upravljanja (Sluţbe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj). 
 

 
 
12. 8. 2010  
 
Ali morajo podjetja, ki se bodo zdruţila v partnerstvo, imeti isti SKD na drugi ravni?  
 
V vprašanju je bila navedena navezava na določilo JR, ki v tč. 5 med drugim določa naslednje: 
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»Partnerstvo mora sodelovati v okviru panoge, ki jo določi v prijavi in sicer na drugi ravni Standardne 
klasifikacije dejavnosti 2009 (SKD, na primer: C.30). Podjetja, ki se poveţejo v partnerstvo, morajo 
imeti skupno področje dela ali področje skupnega interesa v okviru panoge.«  
 
Določilo razpisa je, da se podjetja odločijo za sodelovanje v okviru njihove osnovne panoge na drugi 
ravni SKD. Izbrani SKD na drugi ravni pomeni za partnerstvo Kompetenčnega centra za razvoj kadrov 
oprijemljivo referenco na ključno panogo partnerstva. Izjemoma lahko sodelujejo podjetja, ki niso 
registrirana za opravljanje dejavnosti v okviru izbrane druge ravni SKD, a so močno in dokazljivo 
navezana na panogo. To partnerstvo obrazloţi v vlogi. Z vidika namena razpisa je pomembno tudi, da 
ima partnerstvo določene panoţne profile, ki so prisotni v večini oziroma vseh podjetjih partnerstva.  
 
Pomembno je še vedeti, da se bo odobrilo samo en projekt v okviru posamezne SKD panoge 
(razen, če bodo na razpisu ostajala sredstva), zato se je smiselno informirati o namerah ključnih 
akterjev v okviru posamezne panoge, oziroma razmišljati o skupni prijavi. 
 

 
 

 
 
Ali podjetje, ki je del skupine delniške druţbe in je v lasti velikega podjetja ter zavezana h 
konsolidaciji lahko kandidira?  
 
Podjetje lahko kandidira, saj glede velikosti ni omejitev pri sodelovanju na razpisu. Pogoj razpisa je, 
da partnerstvo vključuje 5 mikro, malih ali srednjih podjetij. Po veljavni zakonodaji (Zakon o 
gospodarskih druţbah) je podjetje, ki je zavezanec za pripravo konsolidiranega poročila, veliko 
podjetje. Sodeluje lahko, a se ne upošteva kot eno od 5 mikro, malih ali srednjih podjetij, ki so pogoj 
za partnerstvo v Kompetenčnem centru za razvoj kadrov. 
 

 
 

 
 
Ali je lahko veliko podjetje prijavitelj in ima v partnerstvu mala lastniško povezana podjetja?  
 
Podjetje lahko kandidira, saj glede velikosti ni omejitev pri sodelovanju na razpisu. Pogoj razpisa je, da 
partnerstvo vključuje 5 mikro, malih ali srednjih podjetij. Po veljavni zakonodaji (Zakon o gospodarskih 
druţbah Ur. l. RS, št. 65/09-UPB3 oz. ZGD) je podjetje, ki je zavezanec za pripravo konsolidiranega 
poročila, veliko podjetje (55. in 56. člen). 
 

 
 

 
 
Ali smo lahko v okviru partnerstva kot nosilno podjetje, če smo veliko podjetje?  
 
Podjetje je lahko nosilno podjetje partnerstva. Pomembno je predvsem, da je izpolnjen pogoj 
sodelovanja 5 mikro, malih in srednjih podjetij v partnerstvu. 
 

 
 

 
 
Leta 2009 smo prejeli nakazilo pomoči po pravilu »de minimis« v znesku 150.000 €. Ali lahko na 
razpisu sodelujemo?  
 
Sodelujete lahko do omejitve zneska. Pri določanju oziroma odobritvi dotacije v primeru izbora 
projekta se upošteva čas transakcije pomoči po pravilih »de minimis«. Omejitev zneska za 
sofinanciranje je do skupne vrednosti (novega odobrenega zneska in zadnjo transakcijo, ter vsake 
morebitne v prihodnosti) 200.000 € v treh letih. Znesek se ne sme preseči, saj se zahteva v 
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nasprotnem primeru vračilo celotnega zneska.  
 

 
 

 
 
Ali morajo imeti vsa podjetja v konzorciju kot glavno dejavnost registrirano isto panogo ali 
lahko v okviru konzorcija in kompetenčnega centra sodelujejo podjetja, ki so registrirana v 
različnih, vendar komplementarnih panogah?  
 
Razpis je naravnan panoţno. Namen je vzpostaviti kompetenčne centre na področju posameznih 
gospodarskih panog in predvsem za podjetja iz panoge. Znotraj posamezne panoge bo izbrano eno 
partnerstvo, ki bo izvajalo projekt. V primeru več prijav iz posamezne panoge, bo izbran projekt z več 
točkami (razen če bodo sredstva ostajala). 
 
Pri razpisu je pomembno določati panogo glede na glavno dejavnost vključenih podjetij, skupno 
podjetjem v partnerstvu. Določati pa jo je potrebno tudi glede na vsebino projekta, skupne točke 
osnovnih dejavnosti in interese podjetij ter glede na poklice, delovna mesta oz. panoţne kompetenčne 
profile, ki jih bo partnerstvo v projektu pokrivalo. 
 
V razpisni dokumentaciji je določeno, da morajo podjetja, ki se poveţejo v partnerstvo, imeti skupno 
področje dela ali področje skupnega interesa v okviru določene panoge. Spodbuja se prenos znanj 
med podjetji iz iste gospodarske panoge (med drugim z notranjimi usposabljanji med podjetji), da bi 
dosegali širše cilje razpisa, ki vključujejo tudi povezovanje znotraj panoge in povečanje njene 
konkurenčnosti. 
 
V prijavi bodo podjetja določala kako se navezujejo na panogo (1 - registrirano za opravljanje te 
dejavnosti, 2 - delno deluje tudi v tej dejavnosti, 3 - delovanje podjetja je povezano z dejavnostjo - npr. 
kot dobavitelj, posrednik in 4 - drugo). V primeru odgovora, ki ni prvi od naštetih v oklepaju, je 
potrebno jasno obrazloţiti in prikazati navezavo na panogo. 
 
Torej kljub temu, da partner nima iste klasifikacije, lahko sodeluje v partnerskem podjetju pod 
pogojem, da je njegova dejavnost dokazljivo, smiselno povezana z izbrano panogo na drugi ravni SKD 
in je navezava obrazloţena v vlogi, oziroma je v vlogi obrazloţena njegova vloga v partnerstvu. V 
vašem primeru gre verjetno za opcijo 2 - 4. Partner naj točno navede na katerih področjih se dejavnost 
podjetja stika z izbrano panogo ter projektom, to obrazloţi, in če moţno, navede reference, da bo 
navezava na panogo oz. projekt smiselna, preverljiva oz. dokazljiva. 
 

 
 
 
Zanima nas ali je v prijavi pogoj, da izberemo eno panogo po SKD za podjetja v partnerstvu?  
 
Da, partnerstvo mora izbrati eno panogo po SKD. 
 
 
 
Enako nas zanima glede izbire teme za podjetja v partnerstvu, ali je kombinacija dveh ali treh 
tem izključujoč ali prednostni dejavnik?  
 
Pri izbiri oţje prioritetne razvojne (SeRS) teme je potrebno izbrati le eno temo in obrazloţiti izbor. Izbor 
dveh ali treh tem ni izključujoč ali prednostni dejavnik, vendar ni zaţeleno, saj se bo preverjala 
skladnost vsebine projekta z le eno navedeno oţjo razvojno temo. Navodila prijavnega obrazca 
zahtevajo navedbo ene od oţjih prioritetnih razvojnih tem.  
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