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Datum: 12. 1 2011 
Številka: 024-18/2010-43 

 
Javni sklad RS za razvoj kadrov na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08); Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007 - 2013 (Ur. l. RS, št. 
17/09, 40/09, 3/10 in 31/10,); Priglašene sheme pomoči po pravilu »de minimis« »Kompetenčni centri 
za razvoj kadrov«, št. priglasitve: M003-5022860-2010 z dne 29. 12. 2010; Sporazuma o prenosu 
nalog organa upravljanja na posredniško telo, št. 303-17/2010-33, z dne 1. 6. 2010; Pogodbe o 
prenosu nalog posredniškega telesa na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije za izvajanje 
instrumenta javni razpis za izbor operacij, z naslovom »Vzpostavitev in delovanje kompetenčnih 
centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2010-2013« v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013, z dne 21.7.2010 in Poslovnega načrta Javnega sklada 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2010, Sklepa organa upravljanja o potrditvi 
instrumenta Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj 
kadrov za obdobje od 2010 do 2013 št. OP RČV 1/2/06-0-MDDSZ, z dne 5.8.2010, Javnega razpisa 
za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 
2010 do 2013, ki je bil objavljen 6. 8. 2010 v Uradnem listu RS št. 64/10 in predloga prejemnikov 
strokovne komisije za vodenje postopka javnega razpisa (024-18/2010-41) izdaja naslednji  
 
 
 

SKLEP O PREJEMNIKIH SREDSTEV  
NA JAVNEM RAZPISU ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV VZPOSTAVITVE IN DELOVANJA 

KOMPETENČNIH CENTROV ZA RAZVOJ KADROV ZA OBDOBJE OD 2010 DO 2013 
 
 

 
1. Za sofinanciranje se izberejo v preglednici 1 navedene vloge, ki so prejele najvišje število 

točk.  
 
Preglednica 1: Seznam izbranih vlog za sofinanciranje 

Vrstna št. Naziv vlagatelja Naziv projekta 
Panoga 
(SKD) 

Št. 
točk 

Višina 
sofinanciranja 

Skupna 
vrednost 

Delež jav. 
sofin. 

11044-
38/2010-1 

ComTrade d.o.o. 
Kompetenčni center za uvajanje 

najboljših praks v razvojne procese 
na področju informacijskih sistemov 

J62 100 365.200,00 € 456.500,00 € 80,00% 

11044-
63/2010-1 

Telsima d.o.o. 
Kompetence za Napredne 

Informacijske in Telekomunikacijske 
Sisteme in Aplikacije 

M72 99 461.750,00 € 577.188,00 € 80,00% 

11044-
52/2010-1 

Roboti c.s. d.o.o. Kompetenčni center robotika C28 98 355.631,00 €   444.539,00 € 80,00% 

11044-
55/2010-1 

Kovinoplastika Loţ d.d. 
Orodjarstvo kot nosilec tehnološkega 

razvoja Notranjsko – kraške regije 
C25 97 462.890,00 € 578.616,00 € 80,00% 

11044-
28/2010-1 

UNIJA računovodska 
hiša d.d. 

Kompetenčni center za razvoj kadrov 
v računovodski dejavnosti 

M69 96 432.128,00 € 540.160,00 € 80,00% 

11044-
61/2010-1 

Gospodarska zbornica 
dolenjske in bele krajine 

Kompetenčni center kemijske 
industrije 

C20 96 464.216,00 € 582.700,00 € 79,67% 

11044-
11/2010-1 

Steklarna Hrastnik d.d. 
Kompetenčni center za kadre v 

steklarstvu 
C23 95 208.185,00 € 

Glej 
obrazloţitev 

 

  Skupaj 1 (brez 11044-11/2010-1) 2.541.815,00 € 3.179.703,00 €  

  Skupaj 2 (z 11044-11/2010-1) 2.750.000 €   

 
Po dodelitvi sredstev prvim šest najvišje uvrščenim vlogam, preostane še 208.185,00 € nepodeljenih 
sredstev, ki se ponudijo vlagatelju z naslednjo najvišje ocenjeno vlogo: 11044-11/2010-1, Steklarni 
Hrastnik d.d., ki mora zagotoviti izvedbo in dosego ciljev projekta ter vsaj 20% lastno sofinanciranje. 
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Če se vlagatelj s predlaganim znižanjem oz. pogoji za izvedbo projekta ne bo strinjal, se šteje, da 
odstopa od vloge in se znesek ponudi naslednji najvišje uvrščeni vlogi. 
 

2. Zavrnejo se v preglednici 2 navedene vloge, ki izpolnjujejo pogoje, so dosegle zadostno 
število točk po merilih javnega razpisa, a se zaradi omejenih razpoložljivih sredstev ne 
izberejo za sofinanciranje. 

 
Preglednica 2: Seznam vlog, zavrnjenih zaradi omejenih razpoložljivih sredstev   

Vrstna št. Naziv vlagatelja Naziv projekta 
Panoga 
(SKD) 

Št. 
točk 

11044-
3/2010-1 

Simobil d.d. 
Kompetenčni center za odličnost uporabniške izkušnje v 

telekomunikacijski dejavnosti 
J61 93 

11044-
5/2010-1 

Pro-bit programska oprema d.o.o. 
Kompetenčni center za razvoj kadrov v informacijski 

dejavnosti 
J62 89 

11044-
6/2010-1 

Kostak d.d. 
Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju 

vodooskrbe 
E36 75 

11044-
7/2010-1 

Brest- pohištvo d.o.o., Cerknica e-kompetenčni center C31 72 

11044-
10/2010-1 

Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno 
usposabljanje 

Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju 
projektiranja in gradnje stavb 

F41 71 

11044-
12/2010-1 

SIGEM Business Consulting, d.o.o. KOCEMAC, Kompetenčni center management consultinga M70 89 

11044-
13/2010-1 

Agencija za management d.o.o. Kompetenčni center za razvoj kadrov v panogi orodjarstva C25 71 

11044-
17/2010-1 

Luka Koper D.D. 
Kompetenčni center za razvoj kadrov v pomorstvu in 

logistiki 
H52 83 

11044-
18/2010-1 

Zdruţenje slovenskih ţičničarjev, GIZ 
Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju 

ţičničarstva 
H49 74 

11044-
19/2010-1 

Racio razvoj d.o.o. Kompetenčni center za razvoj kadrov v turizmu  I55  87 

11044-
20/2010-1 

LID d.o.o. Kompetenčni center za razvoj kadrov v gradbeništvu F42 92 

11044-
21/2010-1 

Hotel Triglav Bled d.o.o. Kompetenčni center varne in zdrave prehrane I56 82 

11044-
22/2010-1 

Sledi d.o.o. 
Kompetenčni center za usposabljanje in svetovanje Sledi 

Ţalec 
P85 

 
81 

11044-
25/2010-1 

Dialogos, Strateške komunikacije d.o.o. Kompetenčni center za razvoj voditeljstva in coachinga M70 83 

11044-
31/2010-1 

Inea do.o. Kompetenčni center za vodikove tehnologije M71 93 

11044-
34/2010-1 

Pan-nutri, d.o.o. 
Zagotavljanje trajnostne prehrane je temelj kakovostnega 

ţivljenja 
C10 78 

11044-
35/2010-1 

Lefin poslovne dejavnosti d.o.o. Kompetenčni center Lefin M70 62 

11044-
39/2010-1 

MM Intelekta - poslovne in podjetniške rešitve d.o.o. 
Kompetenčni center za razvoj kadrov za področje 

dejavnosti računovodskih servisov 
M69 75 

11044-
40/2010-1 

Regionalni sklad dela Podravje  
EKO PROFILI - Kompetenčni center za razvoj kadrov v 

dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanje z njimi, 
pridobivanje sekundarnih surovin 

E38 88 

11044-
41/2010-1 

Gospodarsko interesno zdruţenje ACS, Slovenski 
avtomobilski grozd 

Kompetenčni center za razvoj kadrov v avtomobilski 
dobaviteljski industriji 

C29 90 

11044-
43/2010-1 

Avto Triglav trgovina z avtomobili in deli, d.o.o. Kompetenčni center z znanjem do poslovne odličnosti G45 63 

11044-
45/2010-1 

Tehnološki center POLI-EKO 
Kompetenčni center za razvoj kadrov "Polimerni materiali in 

tehnologije" 
C22 80 

11044-
47/2010-1 

Izobraţevalni center energetskega sistema Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroenergetiki D35 86 

11044-
48/2010-1 

JAZON d.o.o. 
Kompetenčni center za razvoj kadrov za e-poslovanje 

Ergošola 
J63 84 

11044-
49/2010-1 

Inštitut za celulozo in papir 
Kompetenčni center za kadre: papir, karton, lepenka in 

izdelki 
C17 94 

11044-
51/2010-1 

LIVAR, proizvodnja in obdelava ulitkov d.d., Ivančna 
Gorica 

Livarski kompetenčni center C24 87 

11044-
53/2010-1 

GPI tehnika gradbeništvo, projektiva in inţeniring 
d.o.o. 

Kompetenčni center za razvoj kadrov - eko gradnja F41 82 
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11044-
54/2010-1 

Center za razvoj Litija d.o.o.  Kompetenčni center iz srca Slovenije Za Evropo M70 86 

11044-
56/2010-1 

NETS, podjetje za poslovno svetovanje, d.o.o. IKT kompetenčni center J62 91 

11044-
58/2010-1 

VIDEOTOP COLOR MEDIA, druţba za zaloţništvo, 
tiskarstvo, trgovino in stroitve d.o.o. 

Kompetenčni center za razvoj e-vsebin za tiskane medije J58 80 

11044-
59/2010-1 

Kadis d.o.o. 
Razvojni avtocenter – center za razvoj kompetenc 

zaposlenih v avtomobilski prodajno servisni dejavnosti 
G45 86 

11044-
65/2010-1 

FMC. Sistemski integrator d.o.o. 
IT Kompetenčni center za razvoj e-vsebin, dela na daljavo 

in novih oblik fleksibilnega dela 
J62 91 

11044-
66/2010-1 

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije - ZAPS Ljudem in okolju prijazna gradnja M71 87 

11044-
67/2010-1 

ŠPANOVIČ računalniško izobraţevanje in svetovanje 
d.o.o. 

Kompetenčni center za razvoj, usposabljanje in 
certificiranje IT strokovnjakov 

J62 77 

 
 

3. Zaradi nedoseganja zahtevanih meril glede najmanjšega doseženega števila točk v 
okviru poglavja Kakovost vsebine, ki mora biti večje od 0 pri posameznem merilu med 
1. 1. - 1. 5., se zavrne spodaj navedena vloga: 

Vrstna št. Naziv vlagatelja Naziv projekta 
Panoga 
(SKD) 

Št. 
točk 

11044-
50/2010-1 

EL-TEC MULEJ, d.o.o., elektro-termo center, Bled 
»Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in 

prosti čas - Modul: Komunalni in tehnološki sistemi« 
 L68 / 

 
4. Zaradi neizpolnjevanja pogojev javnega razpisa se zavrne vloge, ki so navedene v 

preglednici 3. V preglednici je naveden razlog in št. partnerja (oz. partnerjev), ki ni izpolnjeval 
pogojev. Razlog zavrnitve je opisan pod preglednico. 
 

Preglednica 3: Seznam vlog,  zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev 

Vrstna 
št. 

Naziv vlagatelja Naziv projekta 
Panoga 
(SKD) 

Razlog 
zavrnitve 

Št. partnerja, ki ni 
izpolnjeval pogojev 

1 Plinex d.o.o. 
Kompetenčni center za varno in varčno energijo v 

logistiki 
G45 a.  p. 10 

2 EPIS d.o.o. Razvoj kadrov v malih revizijskih druţbah 
M69 

 
c.  

p. 27 nastopa tudi v 
vlogi 27 kot p. 3 

4 Engrotuš d.d. Kompetenčni center za razvoj kadrov v trgovini G47 a.  p. 4 

8 Iskratel d.o.o. 
Kompetenčni center za razvoj kadrov v proizvodnji 

računalniških in elektronskih izdelkov 
C26 

 
a.  

p. 6 
 

9 IMPOL d.o.o. 
Kompetenčni center za razvoj kadrov v kovinsko-

predelovalni industriji 
C25 a.  p. 7 

14 Avtotehna Vis d.o.o. 
Kompetenčni center za avtomobilsko prodajo in 

poprodajo 
G45 a.  p. 2 

15 Projekt GT d.o.o. 
Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju 

načrtovanja in gradnje trajnostnih stavb 
M71 

 
c.  

p. 6 nastopa tudi v 
vlogi 24 kot p. 21 

16 Ţito d.d. Kompetenčni center ţivilsko-predelovalne panoge C10 b.  p. 11 

23 
IPAK Inštitut za simbolno analizo 
in razvoj informacijskih tehnologij 

IPAK – Kompetenčni center IKT J62 a.  p. 6 

24 Slovenski gradbeni grozd - GIZ 
Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju 

trajnostne gradnje 
M71 c.  

p. 21 nastopa tudi v 
vlogi 15 kot p. 6 

26 NIVO, gradnje in ekologija d.d. Kompetenčni center za razvoj kadrov v gradbeništvu F42 c.  
p. 6 nastopa tudi v 

vlogi 62 kot p. 2 

27 Contall d.o.o. Akademija za poslovodno računovodstvo M69 c. 
p. 3 nastopa tudi v 

vlogi 2 kot p. 27 
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29 Polycom Škofja Loka d.o.o. 
Kompetenčni center za razvoj kadrov predelovalcev 

plastičnih mas 
C22 b.  p. 7 

30 CETIS d.d. Center novih znanj C18 c.  
p. 7 nastopa tudi v 
vlogi 46 kot p. 15 

32 Zavod lesarski grozd 
Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju 

lesarstva 
C16 b.  p. 10 

33 Eurocom d.o.o. 
Kompetenčni center za razvoj kadrov iz področja 

računalniškega programiranja, svetovanja in drugih s 
tem povezanih dejavnosti 

J62 a. p. 9 

36 Tehnološki park Ljubljana d.o.o. 
Kompetenčni center za razvoj visokotehnoloških 

podjetij 
J62 b.  

p. 2, p. 3, p. 8 in p. 
12 

37 
Čas - zasebna šola za varnostno 

izobraţevanje d.o.o. 
Center za izobraţevanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje varnostnega osebja 
N80 c.  

p. 20 nastopa tudi v 
vlogi 44 kot p. 24 

42 Kimi d.o.o. 
Kompetenčni center za razvoj kadrov v prodaji in 

razvoju kemičnih izdelkov 
C20 b.  p. 3 

44 
Zbornica za razvoj slovenskega 

zasebnega varovanja 
Kompetenčni center za razvoj kadrov v dejavnosti 

zasebnega varovanja 
S94 c.  

p. 24 nastopa tudi v 
vlogi 37 kot p. 20 

46 Omikron d.o.o. e-kompetenčni center informacijskih tehnologij podjetij 
J62 

 
c.  

p. 15 nastopa tudi v 
vlogi 30 kot p. 7 

57 
IKC - Inštitut za kontrolo in 

certifikacijo UM 
Kompetenčni center za pridobivanje novih znanj o 
uporabi ekoloških ţivil za zaposlene v gastronomiji 

I56 b.  p. 7 

62 
SAVA MEDICAL IN STORITVE, 

podjetje za usposabljanje in 
zaposlovanje invalidov, d.o.o.. 

Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju 
upravljanja voda 

M71 c.  
p. 2 nastopa tudi v 

vlogi 26 kot p. 6 

64 SGS Slovenija d.o.o 
Kompetenčni center za usposabljanje upravljalcev 

sistemov vodenja 
M70 b.  p. 2. in p. 3 

68 
BUYITC inovativne internet 

rešitve d.o.o. 
Znanje za razvoj digitalne ekonomije J62 a. p. 14 

 
Obrazložitev razloga za zavrnitev: 

a Partner na dan oddaje vloge nima poravnanih vseh davkov in drugih obveznih dajatev skladno z 
nacionalno zakonodajo. 
 

b Vloga vključuje partnerja ali partnerje, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, a 
ne opravljajo kontinuirano svoje dejavnosti najmanj 2 koledarski leti. 
 

c Podvajanje podjetja v več kot enem partnerstvu: podjetje, vključeno v partnerstvo, nastopa tudi v drugih 
partnerstvih, ki kandidirajo na tem javnem razpisu. 

 
 

5. Zaradi nepravilne označbe ovojnice se zavrže se vloga št. 11044-60/2010-1 vlagatelja  
Agito, razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o., ki ni prispela v predpisani obliki, saj 
ovojnica ni vključevala naziva in naslova pošiljatelja. 

 

 
Obrazložitev 

 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 6. 8. 2010 v Uradnem listu RS št. 64/10 objavil javni 
razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 
od 2010 do 2013. Rok prijave je bil najkasneje do 30. 9. 2010. 
 
Postopek javnega razpisa je vodila razpisna komisija za izvedbo postopka Javnega razpisa za 
sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2010 
do 2013 (v nadaljevanju komisija) imenovana s sklepom direktorice 024-18/2010-1 dne 30. 9. 2010, v 
skladu z 218., 222., 223., 224. in 225 členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije. 
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Skupna okvirna višina sredstev razpisa je 2.750.000 EUR. Na javni razpis je prispelo 68 vlog s 
skupnim zaprošenim zneskom 25.681.595,00 EUR.  
 
Komisija je izvedla odpiranje prejetih vlog na 1. seji, ki se je začela dne 5. 10. 2010 ob 10.00 uri. 
Odpiranje vlog zaradi velikega števila vlog ni bilo javno.  
 
Pri pregledu prispelih vlog je komisija ugotovila naslednje: 

- vse vloge so prispele pravočasno, 
- 1 vloga ni bila pravilno označena (v skladu z 18. členom javnega razpisa);  
- 60 vlog je bilo formalno popolnih ob oddaji vloge, 
- 7 vlog je bilo formalno nepopolnih (v vseh primerih je bila nepopolna izjava). 

 
Komisija je predlagala zavržbo nepravilno označene vloge. Vlagatelji, ki so oddali formalno nepopolne 
vloge so bili pozvani k dopolnitvi. Strokovna komisija je na 3. (20. 10. 2010) in 4. (27. 10. 2010) seji 
odpirala prispele dopolnitve in ugotovila, da so bile vse formalno nepopolne vloge v roku in ustrezno 
dopolnjene. 
 
Pogoji javnega razpisa, ki so določeni v 5. točki, določajo, da v partnerstvih lahko sodelujejo le 
partnerji, ki: 

- so podjetja in nastopajo samo v enem partnerstvu,   
- so registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in kontinuirano opravljajo svojo 

dejavnost najmanj 2 koledarski leti in  
- imajo poravnane vse davke in druge dajatve skladno z nacionalno zakonodajo, se te vloge 

zavržejo.  
 
Partnerstvo je ob oddaji vloge oddalo (pod materialno in kazensko odgovornostjo) izjavo celotnega 
partnerstva, da skupaj in posamezno izpolnjujejo vse pogoje razpisa. 

 
Strokovna komisija je izvedla pregled pogojev za sodelovanje na razpisu in ugotovila, da: 

- je pri 10 vlogah kršen pogoj glede nastopanja posameznega podjetja le v enem partnerstvu (5 
podjetij je nastopalo v dveh partnerstvih),  

- pri 8 vlogah posamezni partnerji na dan oddaje vloge niso imeli poravnanih vseh davkov in 
drugih obveznih dajatev skladno z nacionalno zakonodajo (pridobitev podatkov s strani 
Davčne uprave RS), 

- so v 6 vlogah vključena podjetja, ki ob oddaji vloge niso bila registrirana za delovanje vsaj 2 
koledarski leti. Vlagatelji, ki so vključevali take partnerje so bili pozvani k oddaji dokumentov, 
ki bi ustrezno dokazali dejstvo, da podjetje deluje vsaj dve koledarski leti do oddaje vloge, oz. 
je zakonsko veljaven pravni naslednik. Dva vlagatelja nista oddala dokumentov, oddani 
dokumenti drugih vlagateljev pa pravnega nasledstva ali delovanja več kot dve leti niso 
izkazali.  

 
Komisija je ugotovila, da kljub oddaji izjave partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 
pogojev, kjer so s podpisom in žigom na izjavi pod materialno in kazensko odgovornostjo partnerji 
zagotavljali, da izpolnjujejo pogoje, 25 partnerstev pogojev javnega razpisa ne izpolnjuje. Vloge, ki 
vključujejo partnerje, ki ne izpolnjujejo pogojev se zavrnejo. 

 
V ocenjevanje so napredovale vloge, ki so izpolnjevale pogoje in so bile ocenjene s strani razpisne 
komisije za izvedbo postopka, na podlagi meril za izbor. Komisija je za sofinanciranje predlagala  7 
projektov, ki so dosegli najvišje število točk. Seštevek vseh sredstev za sofinanciranje sedmih vlog, bi 
presegel razpoložljiva sredstva razpisa, zato se zadnjeuvrščenemu od teh ponudi preostanek 
nepodeljenih sredstev, ki so ostala po dodelitvi sredstev šestim projektom, ki so bili najvišje ocenjeni 
(glej točko 1). 
 
Vsakemu vlagatelju se v roku 14 dni od podpisa tega sklepa pošlje posamični sklep z obrazložitvijo. 

Sklep pripravil: 
Aleš Vidmar 

 

 

Romana Tomc 

             Direktorica 
 


