
 

 

Javni razpis 
»KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH 

POTENCIALOV PODJETIJ« 
 
 
 

Datum: 14.2.2017 
 

 
 

1.    Imamo veliko podjetje, ki ima sedež v Ljubljani. Podjetje ima registrirano poslovno 
enoto v vzhodni Sloveniji. Razvojni projekt bi se izvajal z zaposlenimi v PE, se lahko 
prijavi na razpis ali ne? 

 
Odgovor 1: 
Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so tudi podjetja, ki spadajo v skupino velikih podjetij,  v 
kolikor imajo ta podjetja sedež v vzhodni kohezijski regiji. 

 
Za  regijo izvajanja aktivnosti šteje regija, v kateri ima upravičenec sedež oziroma poslovni naslov 
poslovne enote ali podružnice, kjer se izvaja aktivnost v času ob oddaji vloge oziroma ob prvem črpanju 
sredstev za upravičence, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža v Republiki Sloveniji. 

Poudarjamo, da se morajo v primeru PE aktivnosti operacije izvajati v PE in ne na sedežu podjetja. 

Poslovna enota/podružnica mora biti vpisana v Poslovni register Slovenije / Sodni register. 
 
 

2.    Iz razpisnih pogojev nam ni čisto jasno, ali morajo imeti  novo zaposleni člani 
razvojne skupine,  ki  bo   predmet  sofinanciranja,  status  mladega raziskovalca 
(so  vpisani na doktorski študij) ali  je  dovolj, da  imajo dokončano  9.SOK  raven 
izobrazbe (zahodna regija), študija pa  ne nadaljujejo? 

 
Odgovor 2: 
JR v točki 4.3. določa posebne pogoje za ugotavljanje upravičenosti RRI projekta. V isti točki tudi določa 
pogoje za  novo  zaposlene osebe, člane razvojne skupine, pri čemer določa, da  mora najmanj ena 
oseba, članica razvojne skupine, imeti status mladega raziskovalca le pri velikih podjetjih iz vzhodne 
regije. 

 
Status mladega raziskovalca v javnem razpisu ima oseba, ki je vpisana na doktorski študij v tekočem 
študijskem letu (program  za  pridobitev 10.  SOK ravni izobrazbe) in je stara do vključno 35 let. Mladi 
raziskovalec mora biti vpisan na doktorski študij že v času sklenitve pogodbe o zaposlitvi pri prijavitelju. 

 
 

3.    Naše podjetje XXX d.o.o. se ukvarja z organizacijo izobraževanj in svetovanj na 
področju informacijske varnosti. V februarju 2017  nameravamo izvesti brezplačno 
online izobraževanje XXXX. XXXX bodo sestavljali intervjuji z direktorji informatike, 
varnostnimi inženirji, … številnih uspešnih slovenskih podjetij. Intervjuji v živo  
bodo brezplačno na voljo  splošni javnosti. S tem  bi radi  ozavestili čim  širši krog 
ljudi  o vse večjem pomenu informacijske varnosti v današnjem času. 

 
Zanima me,  če  se takšen projekt uvršča na  vaš seznam oz. je upravičen do 
sredstev? 

 
S  sredstvi  bi  krili  predvsem stroške plač  strokovnih sodelavcev,  ki  bodo 
intervjuje pripravljali in izvajali ter stroške portala, kjer bodo intervjuji objavljeni.



 

 

Odgovor 3: 
Tovrstno presojo v fazi prijave na javni razpis, opravi potencialni prijavitelj in ne agencija. 

 
Dopolnitev odgovora 3: 
Vsebina javnega razpisa je RR in ne izobraževanje. 

 
 

4.  Vljudno prosimo za pojasnilo/odgovor na naslednja vprašanja v zvezi  z Razpisno 
dokumentacijo objavljenega javnega razpisa »Krepitev kompetenc in  inovacijskih 
potencialov podjetij«: 

 
- v 3. odstavku točke II (str. 19) razpisne dokumentacije (RD) je zapisano, da  na  

javnem razpisu lahko kandidirajo le  »samostojni prijavitelji«. Ali to  pomeni, da  na  
razpisu ne morejo kandidirati partnerstva (konzorcij) več  podjetij? Ali pa se morda 
pogoj nanaša na neodvisno podjetje (kot je opredeljeno na  str. 36/37 RD)? 

 
-     Ali mora biti razvojna skupina registrirana pri ARRS? 

 
-   V zadnjem odstavku  na  str. 38,  tik  nad preglednico  ravni SOK,  je  verjetno 

napaka:besedilo v oklepaju in tri vrstice, ki se končajo z oznakama za opombo pod 
črto 13, 14? 

 
Odgovor 4: 

-     Na razpisu lahko kandidirajo le samostojna podjetja, ne pa tudi konzorciji. 
-     Registracija razvojne skupine pri ARRS ni potrebna. 
-     Domnevamo, da se vaše vprašanje nanaša na zadnji odstavek na strani 37, ki glasi: 

»Shematsko so  ravni  izobrazbe  in  primerljivost  med   novimi  (»bolonjskimi«)  in  »starimi« 
študijskimi programi predstavljene v spodnji preglednici«, ki se konča  z oznakama za opombo 
pod črto 13 in 14. 
V opombah pod črto zgolj dodatno pojasnjujemo vir preglednice, ki jo navajamo v nadaljevanju 
ter pravno  podlago - Sklep o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov. 

 

 
 

5.    Zanima  me,   ali  se izraz   "pravda"  v  predzadnji  alineji točke  4.1  (stran   5)  
javnega razpisa nanaša na primer ko je podjetje tožnik, tožena stranka ali na oba 
primera? 

 
Odgovor 5: 
Pomembno je le, ali pravda obstoji, ne glede na to, ali je prijavitelj tožena ali tožeča stranka. 

 
 

6.      V našem zavodu smo razvili  mobilne ekološke suhe  sanitarije, ki  ne  smrdijo. 
Preko zavoda smo dobili sredstva in smo produkt testirali na  trgu. V kratkem se 
nameravamo preoblikovati ali  na  novo odpreti d.o.o.  Zanima me,  ali  lahko 
kandidiramo na  javnem razpisu  »KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH 
POTENCIALOV PODJETIJ« kot zasebni zavod in/ali kot novoustanovljeni d.o.o.? 

 
Odgovor 6: 
Tovrstno presojo v fazi prijave na javni razpis, opravi potencialni prijavitelj in ne agencija. 

 
 
 
7.    Zanima me,  ali so med upravičenci javnega razpisa »KREPITEV KOMPETENC IN 
INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ« tudi  industrijski grozdi.  
 
Odgovor 7: 
Na javnem razpisu lahko kandidirajo le samostojni prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje za  kandidiranje iz 
točke 4. javnega razpisa. Upravičenci so definirani v točki 3 javnega razpisa. 



 

 

 
 
8.    V razpisni dokumentaciji je pod točko 7. Skladnost s pravili državnih pomoči in 

pravili kohezijske politike navedeno, da   se pomoč ne  sme združevati s pomočjo 
dodeljeno po pravilu de minimis. Ali to pomeni, da če je de minimis kvota že 
izpolnjena se ne moremo prijaviti na projekt. 

 
Odgovor 8: 
Ne; več  informacij o kumulacijah državnih pomoči najdete na  spletnih straneh Ministrstva za  finance: 
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/pravilo_kumulacije_pri_drzavnih_pomoceh/ 

 
Dopolnitev odgovora 8: 
Javni razpis upošteva shemo RR in ne de minimis. 

 
9.    Pri  podmerilu 2.2  navajate, da  se upošteva že  zaposlene  člane  raziskovalne 
skupine. 

Zanima nas: 
- Kdaj  morajo biti  člani že  zaposleni  v podjetju (pred začetkom izvajanja projekta, 

pred oddajo vloge, pred objavo razpisa)? 
- Kako  se v izračunu za podmerilo 2.2 upošteva, če je član raziskovalne skupne v 

podjetju zaposlen le delno (npr.  za polovični delovni čas)? 
 
Odgovor 9: 

- Že  zaposleni  člani  razvojne  skupine  morajo  biti  v podjetju  zaposleni  z  dnem pred objavo 
javnega razpisa. 

-     Javni razpis ne pogojuje obsega zaposlitve že zaposlenih članov razvojne skupine. 
 
 

10.  V zvezi  z razpisom nas zanima, zakaj je trajnostni turizem izvzet iz razpisa za  
krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij? Ali bo  za  področje 
turizma poseben  – nov  razpis? 

 
Odgovor 10: 
Podlaga za izvzem je v Strategiji pametne specializacije (poglavje 2.2.3). To področje ne bo neposredno 
podprto  iz naslova tematskega cilja 1 OP, ampak s posebnim svežnjem ukrepov  (glejte poglavje 4.1.6). 

 
 

11.  Imam vprašanje glede razumevanja spodnjega teksta: "Iz nadaljnjega ocenjevanja 
bodo, ne glede  na  končno skupno oceno izključene (zavrnjene) vse vloge, ki bodo pri  
kateremkoli ocenjevalnem merilu prejele 0 točk, razen pri:  podmerilu 2.3.  Udeležba na  
tekmovanjih oz. natečajih s področja inovativnosti, podmerilu 2.4.  Vključitev mejne  
skupine raziskovalcev, merilu 4. Izkazovanje širšega družbenega vpliva - trajnostni 
poslovni model" 
Zanima me  ali se 0 točk lahko doseže samo pri 2.3, 2.4 in 4? V primeru, da dobimo 0 
točk pri npr.  2.2 avtomatsko izpademo? 

 
Odgovor 11: 
Da, 0 točk se sme doseči le pri podmerilih 2.3., 2.4 in 4. V primeru, da pri merilu 2.2. prejmete 0 točk, 
bo vloga zavrnjena.  
Popravek odgovora:  
Razpisna dokumentacija je v tem delu popravljena, 0 točk sme vloga doseči tudi pri podmerilih 2.1. 
in 2.2. 
 

 
12.  Navajate, da  bodo vloge, ki so pri  kateremkoli merilu dosegle 0 točk zavrnjene. Ali 

to dejansko pomeni pri  vsakem podmerilu glede na  to,  da  navajate, da  se 0 točk 
lahko doseže pri podmerilu 2.3., 2.4. in 4. 

 



 

 

Odgovor 12: 
Glejte tudi popravek odgovora  št. 11.  

 
 
13.  Glede na  to, da  ima  en  raziskovalec lahko upravičen stroške na  uro  20,60  eur.  V kolikor bo  

100%  zaposlen na  projektu, pomeni letno, če  vzamemo povprečno 160  ur mesečno, pomeni to  na  
letni  ravni 1.920  ur  in  potem za  naslednjih 18  mesecev, to  pomeni še dodatnih 1.280  ur.  Za  18  
mesecev torej vzamemo 3.200  ur,  kar  pomeni, da  v primeru raziskovalca  to   znaša  65.920   eur   
v  18  mesecih,  kar   pomeni  za   enega  29.664   eur subvencije.  Ali tak izračun drži? Ali je 
potrebno glede na dejanske delovne ure v mesecu pripraviti izračun? 

 
Odgovor 13: 
Glede na  to, da  je pravilnost izračunov v fazi priprave vloge v domeni prijaviteljev, ter  ti zavisijo od 
podatkov, ki nam niso znani, vam v pomoč v nadaljevanju navajamo bistvene navedbe iz RD, ki se tičejo 
stroškov osebja: 

-     stroški plač članov raziskovalne skupine se povračajo   v obsegu zaposlitve (dela na  projektu) 
na raziskovalno-razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI projekta; 

- ob predložitvi zahtevkov bodo upravičenci za vse člane razvojne skupine posredovali mesečno 
časovnico; 

-     zgornja meja trajanja projekta je največ 18 mesecev; 
-     delež sofinanciranja je odvisen od velikosti podjetja, ki se določi  v skladu s Prilogo  I Uredbe 

Komisije  (EU) št. 651/2014, pri  čemer maksimalni  delež  za  mikro  in  mala podjetja  znaša do 
45%,  za  srednje  velika podjetja do 35%,  za  velika podjetja pa  do 25%  vrednosti upravičenih 
stroškov. 

 
Dopolnitev odgovora 13: 
Prijavitelji naj upoštevajo največ 1.700  ur letno, saj bodo v sofinanciranju upravičene le realne ure dela 
na projektu (dopust, dela prosti dnevi, bolniške odsotnosti niso upravičen strošek). 

 
 

14.  Sedaj smo videli,  da  je lahko 1.700  ur za tistega, ki dela polni delovni čas in torej 
1.133 za 8 mesecev, kar  pomeni skupaj za 18 mesecev 2.833,33 ur kar  pomeni, da  je 
potem za raziskovalca z upoštevan0 20,6 eur  na uro  58.366,67 EUR na enega 
raziskovalca. 

 
Pišete, da  mora podjetje v projekt dati  vsaj 2 obstoječa zaposlena. To pomeni, da  
mora biti  na  projektu 2  FTE  obstoječih zaposlenih –  ali  to  pomeni tudi,   da  so 
vključeni 4 obstoječi, ki delajo 50% na projektu? 

 
Kako  določimo kdo  je raziskovalec in kdo  je tehnični sodelavec. Lahko to  določimo 
po izobrazbi in po referencah? Ali so kakšni pogoji? 
Torej  raziskovalec je potem lahko tudi  nekdo s srednjo šolo, ki ima  izkušnje in 
dela na razvoju? 

 
Odgovor 14: 
V razvojni skupini morata biti vključeni najmanj dve že zaposleni osebi. Javni razpis ne pogojuje obsega 
zaposlitve že zaposlenih članov razvojne skupine. 

 
Osebje, ki lahko izvaja RR aktivnosti: 

a)    Raziskovalci so strokovnjaki,  ki se ukvarjajo  s snovanjem  ali  ustvarjanjem  novega znanja. 
Opravljajo raziskave in izboljšujejo ali razvijajo koncepte, teorije, modele, tehnike, 
instrumentacije, programsko opremo ali operativne metode. 

b)   Strokovni in tehnični sodelavci so osebe, katerih glavna naloga zahteva strokovno znanje in 
izkušnje na  enem ali več  področjih tehnike, fizikalnih in znanosti o življenju, ali družboslovja, 
humanistike in umetnosti. Sodelujejo v RR z opravljanjem znanstvenih in tehničnih nalog, ki 
vključujejo  uporabo  konceptov,  operativnih  metod   in  uporabo  raziskovalne  opreme,  ki  je 
navadno  pod   nadzorom  raziskovalcev.  Sem   ne   sodi  osebje  za   administracijo  projekta, 
računovodje ipd. 

 



 

 

Dopolnitev odgovora 14: 
Prijavitelji naj upoštevajo največ 1.700  ur letno, saj bodo v sofinanciranju upravičene le realne ure dela 
na projektu (dopust, dela prosti dnevi, bolniške odsotnosti niso upravičen strošek). 

 
 

15.  Ali mora razvojna skupina biti vpisana v evidenci raziskovalnih organizacij v 
SICRIS-u? 

Se pravi je potreben formalen naziv raziskovalne skupine? Ali je kakšna omejitev v 
številu zaposlenih na projektu? 
Videl  sem  minimalne zahteve,  se  pravi dva   od   prej   zaposlena  in  novi   
zaposleni  z določeno izobrazbo. Ali so lahko novo zaposleni tudi  z nižjo  izobrazbo 
kot  je SOK 8 na primer, če  je minimalni pogoj vsaj ene osebe z SOK 8 že zadovoljen 

 
 
Odgovor 15: 
V zvezi z vpisom razvojne skupine v evidenco glejte odgovor  št. 4. 
Omejitve števila zaposlenih na  projektu ni; pozorni pa  bodite na  to,  da  mora  višina sofinanciranja 
upravičenih stroškov posamezne operacije znašati vsaj 50.000,00 EUR ter največ 200.000,00 EUR 
Vsi novo zaposleni člani razvojne skupine, ki bodo  predmet sofinanciranja in bodo  vključeni v izvajanje 
operacije, morajo imeti doseženo najmanj 8.  SOK  raven  izobrazbe za  prijavitelje iz vzhodne regije 
oziroma 9. SOK raven  izobrazbe za prijavitelje iz zahodne regije. V primeru velikih podjetij iz vzhodne 
regije pa mora najmanj ena  novo zaposlena oseba imeti status mladega raziskovalca. Status mladega 
raziskovalca v javnem  razpisu ima oseba, ki je vpisana na  doktorski študij v tekočem študijskem  letu 
(program  za pridobitev 10. SOK ravni izobrazbe) in je stara do vključno 35 let. Mladi raziskovalec mora 
biti vpisan na doktorski študij že v času sklenitve pogodbe o zaposlitvi pri prijavitelju. 

 
16.  Zanima me  kaj pomeni spodnja trditev: 

»pri  RRI projektu je  upoštevano  pravilo kumulacije državnih pomoči - skupna 
višina državne pomoči za  RRI  projekt v  zvezi   z  istimi  upravičenimi stroški ne  
bo  presegla največje intenzivnosti pomoči ali  zneska državne pomoči, kot  določa 
shema državne pomoči, po kateri se izvaja predmetni javni razpis: »Program 
izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015), 

 
Ali se na  razpis lahko prijavi podjetje, ki je sredstva prejelo na  razpisu  Javni 
razpis za »RRI v verigah in mrežah vrednosti« sklop 2? Tokrat bi prijavili drug 
projekt? 

 
Odgovor 16: 
Glejte odgovor  št. 8. 
Same prijave projekta, ki iz drugih virov še ni prejel sredstev za istovrstne stroške, javni razpis sicer ne 
omejuje. 

 

 
17.  Prosim še za odgovor: 

Podjetje ima zaposlenega doktorja znanosti, vendar za samo 10% delovnega časa. Ali se 
lahko enako smatra kot 1 obstoječa zaposlena oseba, ki ima takšno izobrazbo – za merilo 
2.3.? 

 
Odgovor 17: 
Glejte odgovor  9, druga  alineja 

 
 

18.  V zvezi  z razpisom KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV 
PODJETIJ me  zanima, ali je določilo, da  »čisti prihodki od  prodaje prijavitelja za  
leto  2015  morajo znašati vsaj 2 kratnik zaprošenih sredstev sofinanciranja  
projekta« pravilno, ali gre  za lapsus? Verjetno je pri prijavi v letu  2017 bolj 
smiselno, da  govorimo o prihodkih za leto 
2016? 



 

 

 
 
Odgovor 18: 

V točki 4.2. JR navajamo, da bo podatek o višini čistih prihodkov od prodaje prijavitelja agencija pridobila 
sama na osnovi podatkov  AJPES. Ker so računovodski izkazi podjetij javno objavljeni običajno  v 
začetku maja  za  preteklo  leto,  prijaviteljev  pa  ne  želimo  dodatno obremenjevati  s prilaganjem 
računovodskih izkazov, bomo upoštevali čiste prihodke od prodaje za leto 2015. 
 
 

19.  Zanima me  ali se lahko (in pod katerimi pogoji) na  javni  razpis Krepitev 
kompetenc in inovacijskih  potencialov  podjetij  prijavijo  tudi   mladi  kmetje,  ki  
so  bili   prejemniki nepovratnih  sredstev  za   mlade  prevzemnike  kmetij (javni   
razpis  Pomoč  za   zagon dejavnosti za mlade kmete). 

 
Odgovor 19: 
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, pri čemer je podjetje vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja 
z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko (ZPOP-1), če jih razpis izrecno ne izključuje 
(kot npr. javne raziskovalne organizacije). 

 
Podrobnejši pogoji za prijavitelje so navedeni javnem razpisu, v točki 4.1 Splošni pogoji za prijavitelja, 
upravičenci pa so podrobneje opredeljeni v točki 3. Upravičenci. 

 
Podjetje, ki se prijavlja na  javni razpis, ne  sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina 
sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje: 

a)    sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar  je: 
-  znesek pomoči  določen  na  podlagi  cene oziroma  količine  takih  proizvodov,  ki so 

kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, 
-       pomoč  pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; 

b)    sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema 
Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L št. 336, 21.12.2010, str. 24), 
razen v primeru pomoči de minimis. 

 
 

20.  V povezavi z objavljenim razpisom "Krepitev kompetenc in  inovacijskih 
potencialov  v podjetjih" vam  spodaj pošiljamo 4 vprašanja: 

 
a)    Kriterij: »Podmerilo 2.3: Udeležba na tekmovanjih oz. natečajih s področja 

inovativnosti«: Naše podjetje je  v 2016  prejel s strani Evropske komisije potrdilo 
oz.  t.i.  »Champion letter«, ker  je naš predlog projekta (bili smo edini prijavitelj v 
prijavi) prejel financiranje na razpisu »SME instrument – phase 2«. Ali omenjeno 
potrdilo (»Champion letter«) šteje kot nagrada in lahko pričakujemo pridobitev 5 
točk na tem  kriteriju? 

 
b)   Kriterij           »Podmerilo        2.4:Vključitev          mejne        skupine          

raziskovalcev«: Smo majhno podjetje in  bomo v razvojno skupino vključili 
najmanj dve  že  zaposlenih osebi, dodatno pa  bomo v primeru pozitivne ocene 
zaposlili še eno osebo (ime  še ni znano), ki  bo  stara nad 50  let.  To  dejstvo  
bomo v  prijavi (v  točki 4.2)  tudi   navedli. Ali s tem  lahko računamo, da bomo 
prejeli na tem  kriteriju maksimalno število točk (5)? 

 
c)    Podjetje ima  sedež v Ljubljani (v Tehnološkem parku); projekt pa  se bo  izvajal v 

naši dislocirani poslovni enoti (prav tako v  Ljubljani!). Ali  je  potrebno, da  je  
dislocirana poslovna enota registrirana tudi  v AJPES registru? Oba  naslova sta 
namreč v zahodni kohezijski regiji. 

 
d)   Velikost podjetja 

Ali so bilančni izkazi  za leto  2015 (ti so namreč zadnji objavljeni na AJPES spletni 
strani) tisti, ki so osnova za določanja velikosti podjetja. 

 



 

 

 
 
Odgovor 20: 

 
a)    Konkretnih dokumentov oz. njihovega vrednotenja v tej fazi ne moremo komentirati. Načeloma 

pa   velja,  da   se  pri  podmerilu  2.3   (udeležba  na   tekmovanjih  oz.   natečajih  s  področja 
inovativnosti)  šteje  bodisi  prejem  nagrade oz.  priznanja  za  inovacijo  podjetja,  sodelovanje 
podjetja  kot razstavljalec  inovacije  podjetja  na  nacionalnih  ali  mednarodnih  tekmovanjih  oz. 
natečajih s področja inovativnosti, nominacija za  nagrado oz. priznanje za  inovacijo podjetja, 
sodelovanje kot razstavljalec inovacije podjetja na nacionalnih ali mednarodnih tekmovanjih oz. 
natečajih s področja inovativnosti. 

 
b)   Kot je razvidno  iz razpisne  dokumentacije,  se pri  podmerilu  2.4  (vključitev  mejne  skupine 

raziskovalcev) štejejo že zaposleni člani razvojne skupine. 
 

c)   Poslovna  enota/podružnica  mora  biti  vpisana  v Poslovni  register  Slovenije  / Sodni  register 
(točka 2.3 javnega razpisa). 

 
d)   Upošteva se velikost podjetja po zadnjih javno objavljenih bilančnih podatkih ob oddaji vloge; 

ker je skrajni rok za oddajo vlog 20.2.2016, se zadnji javno objavljeni bilančni podatki nanašajo 
na leto 2015. 

 

 
 

21.  Zanima me,  če  se lahko na razpis prijavi zasebni zavod, ki ima registrirano 
raziskovalno skupino pri Agenciji za raziskovalno dejavnost v zavodu so zaposlene 
3 osebe. 

 
Odgovor 21: 
Prijava zasebnega zavoda: glejte odgovor  19. 
Javni razpis ne pogojuje registrirane raziskovalne skupine; glejte odgovor  št. 4 (druga  alineja). 

 
 
 

22.  Ali lahko v raziskovalno skupino (kot obstoječe zaposlene), poleg dveh zaposlenih 
pred objavo     razpisa       in       enega     novo zaposlenega       po       prejemu      
sklepa       o sofinanciranju, vključimo in sofinanciranje planiramo tudi  za 
zaposlene, novo zaposlene v podjetju med dnem objave razpisa in prejemom 
sklepa o sofinanciranju? 

 
Odgovor 22: 
Za obstoječe zaposlene štejejo osebe, zaposlene v podjetju vsaj z dnem  pred  objavo javnega razpisa, 
za  novo zaposlene pa  osebe, ki se bodo  pri upravičencu zaposlile po   objavi javnega razpisa, vendar 
najkasneje do izstavitve prvega zahtevka za izplačilo. 

 
 

23.  Podjetje A je partnersko podjetje podjetja B (podjetje A ima  vsaj 25% a ne  več  kot  
50% delež v podjetju B). Podjetje B se želi prijaviti na razpis. 
a)    Ali se pri izračunu čistih prihodkov od prodaja za prijavitelja (podjetje B) mora 

upoštevati tudi  sorazmerni delež čistih prihodkov od prodaje partnerskega 
podjetja A? 

b)   Ali  se  mora pri  podatku  o  št. zaposlenih  na   presečni  datum  prav  tako  
upoštevati sorazmerni delež zaposlenih v podjetju A? 

c)    Če  se na  razpis  prijavlja podjetje B ali  se lahko v tem  primeru prijavi tudi  
podjetje A (samostojna prijava)? 

 
Odgovor 23: 



 

 

Kot je razvidno iz točke 7 razpisne dokumentacije, agencija ne tolmači velikosti potencialnih prijaviteljev 
v  skladu  s Prilogo  I  Uredbe Komisije  (EU)  št.  651/2014 v  fazi  postavljanja  vprašanj  potencialnih 
prijaviteljev. 
Za lažjo določitev velikosti podjetja in njihovo povezanost, predlagamo, da preverite še »Smernice, kako 
vem,                                                  če                                                  sem                                           MSP« 
(http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/pdf 

 
 
 

24.  Glede na navedbo: »…pri čemer maksimalni delež za mikro in mala podjetja znaša 
do 45%...«  (pri čemer je v originalu podčrtana beseda do),  me zanima, ali max.  
sprejemljiv odstotek znaša 45% ali morda le 44,99%? 

 
Odgovor 24: 
Maksimalni delež sofinanciranja upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja znaša največ 45%, kar 
pomeni, da je najvišji sprejemljiv odstotek intenzivnosti pomoči v primeru mikro in malih podjetij 45%. 

 
 

25.  Ali  mora  biti   raziskovalcu  na   projektu  obračunanih  največ  1.700   ur   na   leto   
(torej največ 35.173  EUR/leto/raziskovalca), ali pa  je lahko ta številka večja? Ali 
enako velja  za strokovne   in    tehnične    sodelavce    (torej   največ 23.448,67   
EUR/leto/strokovnega sodelavca), ali je v tem  primeru število ur morda celo nižje? 

 
Odgovor 25: 
Glejte odgovora 13 in 14. 
Prijavitelji naj upoštevajo največ 1.700  ur letno, saj bodo v sofinanciranju upravičene le realne ure dela 
na projektu (dopust, dela prosti dnevi, bolniške odsotnosti niso upravičen strošek). 

 
 

26.  Glede na  navedbo, da  mora razvojno skupino pri  mikro in  malih podjetjih 
sestavljati, poleg obstoječih dveh zaposlenih oseb, še ena na novo zaposlena oseba, 
me zanima, ali mora ta oseba biti zaposlena za polni delovni čas ali je lahko 
zaposlena za krajši delovni čas? Če se krajši delovni čas ne  dopušča, me  nadalje 
zanima, ali morda dopuščate, da se za izpolnitev tega pogoja zaposli dve  osebi – 
vsako za polovični delovni čas? 

 
Odgovor 26: 
Nova zaposlitev mora  biti sklenjena za polni delovni čas ter najmanj do zaključka operacije; pri čemer 
mora biti iz pogodbe o zaposlitvi razvidno, da zaposleni opravlja dela znotraj razvojne skupine, vendar 
ne nujno v obsegu polnega delovnega časa. 

 
 

27.  V dokumentaciji piše: 
»čisti  prihodki  od   prodaje  prijavitelja  za   leto   2015   morajo  znašati  vsaj  2  
kratnik zaprošenih sredstev  sofinanciranja projekta (pri  čemer bo  podatek 
pridobila agencija sama na   osnovi  podatkov AJPES)«.  Pod katero postavko 
točno v  bilanci boste  to preverjali? Mi lahko sporočite bilančno oznako, dane bi 
prišlo do nesporazumov oziroma nepravilnosti pri zahtevanih sredstvih, saj boste 
ta podatek pridobili sami? 

 
Odgovor 27: 
Preverjali se bodo podatki iz izkaza poslovnega izida; za gospodarske družbe je bilančna oznaka čistih 
prihodkov od prodaje AOP 110. 

 

 
28.  Zanima nas ali sta spodnji zahtevi, ena iz splošnih pogojev razpisa 4.1 in ena iz 

zahtevane Izjave…. Obr.  2,  skladni, se dopolnjujeta ali  sta povsem ločeni zahtevi. 



 

 

Kaj  natančno pomeni beseda »vpletenost« v postopke pranja denarja? (v 
kazenskem postopki, obsodba…?) 

 
4.1  Splošni pogoji za prijavitelja 

 
Prijavitelji so podjetja, opredeljena v točki 3 tega javnega razpisa, in ki/pri  katerih: 
… 

- podjetje ali zakoniti zastopnik/odgovorna  oseba  podjetja ni  v  kazenskem postopku zaradi 
kateregakoli dejanja, storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli 
pogodbe o sofinanciranju iz  javnih sredstev,  oz.  ni  bila obsojena zaradi takšnega  dejanja, za 
katero še trajajo pravne posledice obsodbe (za podjetje ali odgovorno osebo podjetja), 
---- 
Obrazec 2: IZJAVA O STRINJANJU Z VSEBINO JAVNEGA RAZPISA 

- dejanski lastnik(i) podjetja  v skladu  z 19.  členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in 
financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07,  19/10,  77/11,  108/12  – ZIS-E in 19/14)  ni(so) vpleten(i) v 
postopke pranja denarja in financiranja terorizma, 

 
Odgovor 28: 
Splošni pogoj javnega razpisa predstavlja pogoj, ki ga  bo komisija preverjala v postopku obravnave 
vloge, s poizvedbami na sodiščih in upravi za kazenske sankcije. V kolikor niso izpolnjeni vsi pogoji, se 
vloga zavrne. 

 
Pri vsebini izjave gre za navedbo, za katero prijavitelj s podpisom potrdi, da lastniki podjetja niso vpleteni 
v izvajanje tovrstnih praks oz. v navedena kazniva dejanja. Navedbe v izjavi komisija lahko preveri, če 
presodi, da je to potrebno ali smiselno. Za skladnost navedb v izjavi z dejanskim stanjem je podpisnik 
izjave kazensko in materialno odgovoren. 

 
Če  je zaradi kaznivih dejanj, ki so posebej navedena v izjavi, oseba že  v kazenskem  postopku ali 
obsojena, bo komisija to ugotovila že v okviru preverjanja pogoja. 

 

 
 

29.  Kateri stroški so vključeni pod pozicijo posredni stroški, prosimo za specifikacijo. 
 

Odgovor 29: 
So  dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih 
izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta. Dokazujejo se kot posredni stroški v obliki 
pavšala  v  višini  15%  upravičenih  neposrednih  stroškov osebja  na  RRI  projektu.  Več  informacij  o 
posrednih stroških najdete na  http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-o-upravicenih- 
stroskih-1-02.pdf. 

 
 

30.  Smo mikro podjetje, zaposlen je ustanovitelj in še en zaposlen. Ali to ustreza 
pogoju dveh zaposlenih? 

 
Odgovor 30: 
Prijavitelji so morali na dan 30.11.2016 zaposlovati najmanj 2 osebi, kar dokazujejo s potrdilom Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na navedeni dan,  ali za podjetja, 
ki  za  navedeno obdobje še niso  bila registrirana  v Republiki Sloveniji,  drugo  ustrezno potrdilo, ki 
dokazuje zaposlenost oseb. 
Kolikor lahko zaposlenost obeh  zgoraj navedenih oseb na  navedeni datum  dokazujete s predmetnim 
potrdilom o zaposlenosti, to ustreza navedenemu pogoju. 

 
 
 

31.  Ali se na razpis lahko prijavi Zavod, ki se bo preoblikoval v podjetje? 
 
Odgovor 31: 
Glejte odgovor  št. 19. 

 
 
 

32.  Ali načrtujete v kratkem kakšno informativno delavnico glede razpisa? 



 

 

 
Odgovor 32: 
V kolikor bo izkazan dovoljšen interes potencialnih prijaviteljev, bomo izvedli delavnico, namenjeno lažji 
pripravi   vlog.     Do  23.1.2017  poteka  zbiranje   interesa   za   izvedbo   informativnega   dne   (več   na: 
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-30-Javni-razpis-KREPITEV-KOMPETENC-IN- 
INOVACIJSKIH-POTENCIALOV-PODJETIJ - Informativni dan) 

 
 

33.  Imamo  vprašanje  vezano  na   kriterij:  Podmerilo  2.3:   Udeležba  na   
tekmovanjih  oz. natečajih  s področja  inovativnosti (»Prijavitelj je  v preteklih 5 
letih  prejel nagrado oz. priznanje za inovacijo podjetja na nacionalnih ali 
mednarodnih tekmovanjih oz. natečajih s področja inovativnosti.«) 
Naše podjetje je  v letu  2014  sodelovalo  na  dveh mednarodnih  dogodkih 
povezanih z inovativnostjo. Zanima nas, ali se spodaj omenjeni nagradi upoštevata 
po tem  kriteriju? 
 

GREEN CITY Investment forum 
http://e-unlimited.com/events/view.aspx?events_pages_id=2939 
(The event unites young innovative companies, operating in the  green & smart 
city sector and in the  phase of raising funds for their development, who  will 
pitch their 
innovation, developments and needs to a jury consisting of business 
angels, venture capitalists, corporate investors and other industry 
experts) 
Bili smo izbrani kot  eden od sedmih nagrajencev (potrdilo v priponki) 

 
european venture contest 2014 
http://www.e-
unlimited.com/events/awards_winners.aspx?events_id=589 
(mednarodni dogodek, kjer se inovativna podjetja predstavijo VC-
jem). Naše podjetje je bilo med nagrajenci (potrdilo v priponki). 

 
Odgovor 33: 
Glejte odgovor  št. 20 a. 

 
 
 

34.  Zanima me,  če  se lahko na razpis prijavi zasebni zavod, ki ima registrirano 
raziskovalno skupino pri Agenciji za raziskovalno dejavnost v zavodu so zaposlene 
3 osebe. 

 
Odgovor 34: 
Glejte odgovor  št. 21. 

 
 
 

35.  Zanima nas ali pri zaposlenem z znanstvenim magisterijem šteje tudi,  če ga  je 
naredil v tujini? V razpisnih pogojih namreč ni določeno, ali mora biti naziv 
pridobljen pri nas. Imamo primer zaposlenega, ki je magister znanosti, naziv pa  je 
pridobil v Srbiji. 

 
Odgovor 35: 
V tujini  pridobljeni  strokovni  in  znanstveni  naslov  ter  naziv  strokovne izobrazbe  se upošteva, če  je 
diploma, s katero  se izkazuje pridobitev naslova oziroma naziva, priznana v Republiki Sloveniji. 

 
 

36.  Za nove zaposlitve na projektu v zah., regiji  (mikro podjetje): 
Ali morajo vse novo zaposlene osebe imeti  9 stopnjo ali mora imeti  samo ena 
oseba 9 stopnjo in ostali lahko tudi  nižja  (teh.  osebje)? 



 

 

 
Odgovor 36: 
Vsi novo zaposleni člani razvojne skupine, ki bodo predmet sofinanciranja in bodo  vključeni v izvajanje 
operacije, morajo imeti doseženo najmanj 8.  SOK  raven  izobrazbe za  prijavitelje iz vzhodne regije 
oziroma 9. SOK raven  izobrazbe za prijavitelje iz zahodne regije. 

 
 

37.  Na vaš razpis bi se prijavili kot  srednje veliko podjetje iz Zahodne koh.  regije. Kot  
dve novi  zaposlitvi bi zaposlili dva  raziskovalca, ki imata oba magisterij znanosti. 
Poleg njiju bi za potrebe upravljanja projekta/raziskovalne skupine zaposlili še 
enega vodjo projekta, ki ima izobrazbo doktorat znanosti. 

 
Prosim za  informacijo, ali pri  vseh treh osebah  zadovoljujemo pogojem glede  
stopnje izobrazbe in  ali  stroški dela za  tretjo osebo  (vodjo projekta) spadajo 
med upravičene stroške projekta? 

 
Odgovor 37: 
Glejte odgovore št. 2, 15 in 36. 
Finančno konstrukcijo projekta prijavitelj pripravi glede na potrebe projekta ob upoštevanju določil, kot 
izhajajo iz razpisne dokumentacije. Število oseb, ki  jih  lahko vključite v razvojno skupino, sicer ni 
omejeno; bodite pa  pozorni na  določili, da  vrednost sofinanciranja posamezne operacije ne  more  biti 
nižja od 50.000,00 EUR in ne višja od 200.000,00 EUR ter omejitev letnega števila ur  (1.700 ur letno). 

 
Stroški vodenja  projekta  so upravičeni  stroški,  vendar je  potrebno stroške  ločiti  na  stroške, ki  so 
neposredno vezani  na  izvajanje  RRI  projekta  (npr.  delitev  naloge,  preverjanje  izvajanja  ipd.),  kar 
predstavlja stroške dela ter na  administrativno delo, ki je posledica izvajanja projekta (to so posredni 
stroški v obliki pavšala). 

 
38. 

a)    Naše podjetje ima  10  zaposlenih na  dan 30.  11.  2016.  Eden od  teh,   ki  pa  ni  član 
razvojne skupine bo v času trajanja projekta šel v upokojitev. V okviru projekta se bo 
torej zaposlen en nov  raziskovalec z izobrazbo SOK 8, tako da bo število zaposlenih na 
nivoju podjetja ostalo enako, se pravi 10 in se ne bo povečalo. Ali je to težava, saj nikjer 
v razpisu ne  vidimo, da  bi  večanje števila zaposlenih na  nivoju podjetja bil pogoj za 
uspešnost projekta? 

b)  Če ima podjetje npr. 17 EUR na uro dejanskih stroškov z raziskovalcem, ali se subvencija zmanjša, ali 
ostane 20,6? Enako velja seveda tudi, če je stroškov več od 20,6? Se pravi, če za 1.700 raziskovalnih ur 
namesto 35.173 EUR/leto, porabimo 28.900 EUR/leto, kaj je osnova za izračun 45% subvencije? 45% od 
35.173 EUR, ali 45% od 28.900 EUR? 

 
Odgovor 38: 

a)    Neto  število zaposlenih je eden od kazalnikov za  spremljanje uspešnosti projekta, ki jih bodo 
upravičenci poročali agenciji zgolj v namen statističnega poročanja. 

 
b)   Javni razpis v delu, ki se nanaša na sofinanciranje stroškov dela, temelji na standardni lestvici 

stroškov na  enoto.  Navedeno pomeni, da  priznana vrednost urne  postavke članov razvojne 
skupine (ne  glede na  dejanske stroške plač) za  raziskovalce znaša 20,60  €, za  strokovne in 
tehnične delavce pa 13,70  €. 

 
Upravičencem pri tem ni potrebno dejansko nastalih stroškov in izdatkov dokazovati z dokazili 
(torej ni referenc na  posamezne finančne spremne dokumente za  izdatke). Morajo pa  hraniti 
ustrezne evidence in drugo  podporno dokumentacijo, da  dokažejo, da  se ustrezne naloge ali 
deli operacije, kot so opisani v prijavnem obrazcu, pravilno izvajajo in zagotoviti, da bo podporna 
dokumentacija kot tudi končni rezultat na voljo v primeru preverjanj, revizij. 
 
 
39. Ali menite, da splošni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu, določen v šesti alineji točke 4.1 
razpisne dokumentacije, in sicer da imajo prijavitelji poravnane obveznosti do države, pri čemer 
za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s 



 

 

pravnomočnim izvršilnim naslovom, ne posega v temeljne ustavne pravice, saj je potrebno sam 
obstoj terjatve do države najprej sploh (pravnomočno) dokazati. Ali menite da zadevni pogoj ni v 
nasprotju s sodbo Upravnega sodišča I U 2290/2011, ki pravi, da če je terjatev sporna, ni likvidna, 
posledično pa ne moremo govoriti o njeni dospelosti oziroma zapadlosti? 
 

Odgovor 39: 
Splošni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu, ki ga navajate, je bil oblikovan na podlagi preteklih 
izkušenj izvajanja javnih razpisov. Dolžnost razpisovalca je namreč določiti takšne razpisne pogoje, ki 
bodo zagotovili enakopravno obravnavo vseh prijaviteljev in možnost za pridobitev sredstev 
prijaviteljem, ki ravnajo pošteno, v skladu z razpisom, njegovim namenom in cilji ter ki so na pošten 
način ravnali tudi v preteklosti na že zaključenih razpisih, obenem pa se s tem pogojem preprečuje oz. 
omejuje nastajanje škode državnemu proračunu. 
 
 
40. Ali menite, da je splošni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu, določen v osmi alineji točke 
4.1 razpisne dokumentacije, in sicer da ne teče pravda med ministrstvom ali agencijo in 
prijaviteljem ali partnerjem v konzorciju (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni 
razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi 
neupravičene uporabe sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča, v nasprotju z pravico do 
sodnega varstva, določeno v 23. členu Ustave Republike Slovenije? Sam obstoj in potek pravdnega 
postopka namreč ne pove, zakaj se je ta začel in kako se bo končal, razpisni pogoj pa niti ne 
razlikuje med situacijo, ko je prijavitelj v vlogi tožeče stranke in ko je v vlogi tožene stranke. 
Zlasti, ko je prijavitelj v vlogi tožeče stranke in zaradi domnevnih kršitev obveznosti s strani 
države ali agencije zoper le-to vloži tožbo, razpisni pogoj grobo poseže v ustavno pravico do 
sodnega varstva, ki je določena v 23. členu Ustave Republike Slovenije. 

 

Odgovor 40: 
Glejte odgovor št. 39. 

 

41. Ali menite, da je splošni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu, določen v sedmi alineji 
točke 4.1 razpisne dokumentacije, in sicer podjetje ali zakoniti zastopnik/odgovorna oseba 
podjetja ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja, storjenega pri prijavi na katerikoli 
javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oz. ni bila 
obsojena zaradi takšnega dejanja, za katero še trajajo pravne posledice obsodbe (za podjetje ali 
odgovorno osebo podjetja), v nasprotju z domnevo nedolžnosti, določeno v 27. členu Ustave 
Republike Slovenije in z načelom enakosti pred zakonom, ki je določeno v 14. členu Ustave 
Republike Slovenije? 

 
Odgovor 41: 

Glejte odgovor št. 39. 
 

 

42. Kakšna so druga ustrezna dokazila pri dokazovanju stroškov plač? 
 

Odgovor 42: 
Druga ustrezna dokazila so dokazila, ki bodo zahtevana ali posredovana v primeru potrebne dodatne 
utemeljitve ali dokazovanja upravičenosti.  
 
 
43. Kaj, če so dejanski stroški plač nižji od stroškov, ki so po standardih stroških za raziskovalce 
20.6 EUR na uro? Glede na to, da se dokazuje samo s opravljenimi urami. Če pride kontrola, 
predvidevamo, da je pomembno, da je skupni strošek plač isti ali višji, ne za posameznega 
zaposlenega? 

 
Odgovor 43: 

Glejte odgovor 38 b. 
 
 
44. A je stanje novega zaposlenega je določeno? Torej, če je brezposelni ali če je zaposlen v drugem 
podjetju in ga mi zaposlimo? 

 



 

 

Odgovor 44: 
Status (brezposelna oseba ipd.) novo zaposlenega za namen tega razpisa ni pomemben. 
 
 
 
45. Kaj se zgodi, če z novim zaposlenim nismo zadovoljni (z vsemi imamo 3 mesečno poskusno dobo). 
Ali ga lahko zamenjamo za drugo osebo? Koliko dni je lahko brez te zaposlitve? 

 
Odgovor 45: 

Razpis v točki 4.3 pod posebnimi pogoji za ugotavljanje upravičenosti  RRI projekta določa, da so novo 
zaposlene osebe, ki se bodo pri upravičencu zaposlile po  objavi javnega razpisa, vendar najkasneje do 
izstavitve prvega zahtevka za izplačilo. Njihova zaposlitev mora trajati najmanj do zaključka RRI 
projekta. V primeru, da ne boste z njim zadovoljni, ga lahko zamenjate pod pogojem, da izpolnjuje 
pogoje javnega razpisa.  
 

 
46. Ali lahko damo kot cilje tudi razvoj novega produkta - začetna vrednost je 0, potem pa število ali 
pa prihodke? Je lahko izhodiščna vrednost pri rezultatih 0? 

 
Odgovor 46: 

Lahko; cilje prijavitelji določajo sami. 
 
47. Kako je glede točkovnika pri vsaj 20% obstoječe skupine, da ima znanstveni magisterij ali 
doktorat. Kaj je v primeru, ko bo na projektu magister samo polovični delovni čas? Se šteje on za 0.5 
ali za 1 osebo, ko računamo deleže?  
Torej na projektu bodo trije obstoječi zaposleni, kar pomeni 2 zaposlena 100% ki imata univ. 
izobrazbo in 1 zaposleni 50% za polovični delovni čas. 
Kak izračun boste vzeli: 
1. 3 zaposleni, torej 33,33% v obstoječi je z magisterijem ali 2. 2,5 zaposlenih, torej 20% v obstoječih 
je z magisterijem. Narediti moramo, da je vsaj 20,01 % obstoječih s taksno izobrazbo? 

 
 
Odgovor 47: 

Glejte odgovor 9b. 
 

 
48. V zvezi z razpisom Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij imam vprašanje ali 
obstaja kakšna omejitev glede zaposlitve novih sodelavcev, v primeru, da so že bili predhodno pri 
nas zaposleni, pa so se nato zaradi drugih projektov zaposlili v drugi družbi. Sedaj se tam namreč 
določeni osebi delo na projektu zaključuje in bi se zopet zaposlil v našem podjetju. 

 
Odgovor 48: 

Glejte odgovor št. 45. Za velika podjetja velja tudi, da se nove zaposlitve ne smejo izvajati med podjetij, 
ki so medsebojno 25% ali več lastniško povezana. Omejitve glede zaposlitve v podjetju v preteklosti 
razpis ne opredeljuje. 
 
 
 

49. V javnem razpisu Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij navajate, da se sme 
prijavitelj prijaviti le z eno vlogo. Zanima me ali se lahko na razpis prijavita dve povezani podjetji in 
sicer, če je eno podjetje 5% solastnik drugega podjetja? 

 
Odgovor 49: 

Posamezno podjetje lahko nastopa na javnem razpisu z največ eno vlogo ne glede na lastništvo. 
 

 
50. Dodatno k že zastavljenemu vprašanju št. 1 z dne 5.1.2017 in vaš odgovor, vas prosimo za bolj 
natančen odgovor v zvezi s prijavo na razpis: 
Ali se na razpis lahko prijavi veliko podjetje, ki ima sicer sedež v Ljubljani, vendar pa ima v 
Poslovnem registru vpisano PE (poslovno enoto) v vzhodni kohezijski regiji, pri čemer se bodo vse 
aktivnosti projekta izvajale izključno v vzhodni kohezijski regiji (in ne na sedežu podjetja)? 



 

 

Raziskovalna skupina, ki je vpisana v razvid ARRS je prav tako registrirana na naslovu PE v 
vzhodni kohezijski regiji.  

 
 
 

Odgovor 50: 
Registrirana PE v vzhodni regiji, ne pa tudi sedeža velikega podjetja, velja za le tuja podjetja. Kot izhaja 
iz točke 3 javnega razpisa, so upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa tudi podjetja, ki spadajo v 
skupino velikih podjetij, v kolikor imajo ta podjetja sedež v vzhodni kohezijski regiji, kar velja za 
slovenska podjetja. Za tuja velika podjetja velja, da so do sofinanciranja upravičena tista podjetja,  ki 
bodo izvajala svojo dejavnost in imela poslovni naslov svoje podružnice v vzhodni kohezijski regiji ter 
bodo izpolnjevala vse druge pogoje javnega razpisa.  
 
 

51. Glede na to, da je v Razpisni dokumentaciji, tč. 4.2, navedeno, da mora biti RRI projekt skladen 
s cilji S4 in »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020« 
ter v S4 tč. 2.3.4. Razvoj materialov kot končnih produktov, navedeni cilji: 
Okrepiti sodelovanje proizvajalcev končnih materialov, ki dosegajo visoko dodano vrednost in 
nastopajo v mednarodnih verigah vrednosti, med seboj ter z institucijami znanja. 
Cilji do leta 2023: 
1. Dvig dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih na področju proizvodnje zlitin in kovin za 25% 
do leta 2023. 
2. Povečevanje izvoza in dodane vrednosti na zaposlenega na področju pametnih premazov za 20%. 
3. Povečanje vlaganj v razvoj za 15%, dodane vrednosti za 5% in izvoza na področju pametnih 
multi-komponentnih materialov za 10%. 
Fokusna področja in tehnologije 
1. Trajnostne tehnologije v predelavi kovin in zlitin, 
2. Pametni multi-komponentni materiali in premazi 
 
nas zanima 
ali se RRI projekt lahko nanaša tudi na razvoj proizvoda, ki ni na navedenih področjih proizvodnje 
zlitin in kovin, pametnih premazov in multi-komponentnih materialov, 
ali se RRI projekt lahko nanaša tudi le na izboljšave na predhodno že razvitih proizvodih (gre 
izboljšanje bistvene lastnosti proizvoda, kar prinese večjo dodano vrednost za kupce in večstranska 
uporabnost proizvoda) 
 

Odgovor 51: 
Odgovor bo podan naknadno. 
 

Dopolnitev odgovora 51: 
RRI projekti morajo biti skladni s prednostnimi področji S4. 
 
 
52. Zanima me ali lahko xxxxx Ljubljana, ki je sicer javni zavod, vendar opravlja gospodarsko 
dejavnost, lahko kandidiral na razpisu.  
V xxxx želimo vzpostaviti inovacijo na področju izobraževanja, za katero bi potrebovali zagonska 
sredstva. Vzpostavljena naravovarstveno izobraževalna inovacija bi predstavljala platformo tudi za 
druga podjetja in hkrati pa bi lahko delovala kot patent za tuje živalske vrtove. 
 

Odgovor 52: 
Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu je, da mora biti RRI projekt skladen z namenom, ciljem 
in s predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020« ter da se mora RRI projekt uvrstiti v eno od prednostnih področij uporabe 
veljavne S4, razen v področje trajnostnega turizma. 
 
 
53. Ali je v obrazcu 1, točka 1.6 Izkazovanje širšega družbenega vpliva – trajnostni poslovni model 
dovoljeno označiti vse tri možnosti (navedene v posameznem okvirju) ali smemo označiti le eno? V 
kolikor le eno, ali vse tri možnosti ob ustrezni obrazložitvi omogočajo doseganje maksimalnega 
števila točk (5)? 

 



 

 

Odgovor 53: 
Odgovor bo podan naknadno. 

 
Dopolnitev odgovora 53: 

Da. V obrazcu je prišlo do napake. Navodilo je napačno. Za doseganje maksimalnega števila točk je 
potrebno označiti več kot eno možnost. 

 
 
54. Kako se bo merilo dolžine strani v prijavnih obrazcih? Primer: V obrazcu 1, točka 1.6 
Izkazovanje širšega družbenega vpliva – trajnostni poslovni model je pri prvih dveh možnostih 
navedeno »Največ 1 stran velikosti A4«. Ker se odgovor vpisuje v tabelo, ki je široka samo pol strani, 
si ne znamo razlagati omejitve 1 strani A4. 
 

Odgovor 54: 
Gre za približno omejitev znakov v obsegu strani A4; polje, namenjeno vpisu teksta, se lahko razširi glede 
na velikost vpisanega teksta. 
 
 
55. V obrazcu 3, točka 3.5 Cilji RRI projekta je navedeno, da je potrebno navesti največ 3 cilje. Ali je 
vloga v primeru, da določimo samo 1 cilj v kateremkoli pogledu »manj vredna«? 
 

Odgovor 55: 
Cilje določa prijavitelj sam; navedeni cilji ne vplivajo na točkovanje vloge, vendar pa se bo doseganje 
ciljev preverjalo, zato bodite pri njihovem postavljanju realni. Biti morajo jasni, merljivi, realni in 
dosegljivi ter konsistentni z vsebino RRI projekta.  Obvezno morajo vključevati tudi kazalnik, s katerim se 
bo merilo doseganje cilja. 
 
56. Ali drži, da sme raziskovalec v koledarskem letu v okviru projekta opraviti največ 1.700 ur? Ali 
velja enako tudi za tehnične sodelavce? 
 

Odgovor 56: 
Letno število ur je omejeno na največ 1.700 ur na osebo, vključeno v raziskovalno skupino in velja tako za 
raziskovalce kot za tehnične sodelavce. 
 
 
57. Ali drži, da se delovna ura raziskovalca obračuna po 20,6 € tudi v primeru, ko bi bil dejanski 
strošek raziskovalca v podjetju manj/več od tega zneska? 
 

Odgovor 57: 
Drži; gre za priznan znesek po metodologiji izračuna standardne lestvice stroškov na enoto, kar je tudi del 
razpisne dokumentacije. Glejte tudi odgovor 38 b. 
 
58. Ali je v obrazcu 3, točka 3.6 aktivnosti RRI projekta dovoljeno dodajati vrstice in torej navesti 
več kot 3 aktivnosti? 

 
Odgovor 58: 

Da. 
 
 
59. Glede na dejstvo, da gantogram, ki ga je potrebno predstaviti v obrazcu 3, točka 3.7 Terminski 
načrt po svoji naravi vsebuje aktivnosti v projektu nas zanima ali obstaja razlika med definicijo 
»aktivnost« v točkah 3.6 in 3.7? 
 

Odgovor 59: 
Definicija aktivnosti je vedno enaka. 
 
 
60. Ali je delitev stroškov med posamezna leta (obrazec 5, točka 5.2 finančni načrt operacije po letih) 
zavezujoč? Težko je namreč vnaprej natančno določiti število delovnih ur opravljenih na projektu. 
 



 

 

Odgovor 60: 
Skladno z določili pogodbe o sofinanciranju se bo letna dinamika pod določenimi pogoji lahko spremenila. 
 
 
 
 
61. Podjetje ima zaposlenih 5 delavcev. S 1.4.2017 bo zaposlilo novega raziskovalca ustrezne 
izobrazbe, ki bo sodeloval na projektu. Istega dne se bo upokojil delavec, ki ni član razvojne skupine. 
Podjetje bo torej na dan 1.4.2017 imelo še vedno 5 zaposlenih. Ali je v navedenem primeru izpolnjen 
pogoj nove zaposlitve, kljub temu, da se število zaposlenih v podjetju številčno ni spremenilo? 
 

Odgovor 61: 
V javnem razpisu ni opredeljena zahteva, da mora biti nova zaposlitev izražena tudi v skupnem povišanju 
števila zaposlenih. 
 
 
62. Ali je v prijavnih obrazcih dovoljeno spremeniti velikost pisave? 
 

Odgovor 62: 
Da, vendar mora biti pisava običajne velikosti in berljiva. 
 
 
63. V podjetju razmišljamo o prijavi na javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih 
potencialov podjetij«. Pri pregledovanju besedila razpisa in pojasnil k javnemu razpisu smo opazili 
neskladje med pogoji za kandidiranje in merili, za katerega menimo, da je lahko formalno-pravno 
problematično. 
 
Točka 4.3 besedila razpisa, ki je bil tudi objavljen v Uradnem listu RS 88/2016 z dne 30.12.2016, 
pravi: »Da RRI projekt lahko prejme sofinanciranje, mora izpolnjevati sledeče pogoje: 
-              RRI projekt izvaja razvojna skupina, ki je sestavljena najmanj iz dveh že zaposlenih oseb, 
ki sta se v podjetju zaposlili najpozneje z dnem pred objavo javnega razpisa  in najmanj: 
a)            ene novo zaposlene osebe pri mikro in malih podjetjih;  
b)           dveh novo zaposlenih oseb pri srednje velikih podjetjih;  
c)            treh novo zaposlenih oseb pri velikih podjetjih iz vzhodne regije, od tega mora imeti 
najmanj ena oseba status  mladega raziskovalca.« 
  
V okviru pojasnil k javnemu razpisu je v točki 8 dodatno navedeno: »Razvojna skupina mora biti 
sestavljena iz najmanj dveh, z dnem pred objavo javnega razpisa, že zaposlenih oseb v podjetju (pri 
čemer članstvo ni pogojeno s pridobljeno ravnijo izobrazbe) ter: 
a)            enega novo zaposlenega pri mikro in malih podjetjih  
b)           dveh novo zaposlenih pri srednje velikih podjetjih 
c)            treh novo zaposlenih pri velikih podjetjih iz vzhodne regije, od tega mora imeti najmanj ena 
oseba status mladega raziskovalca.« 
  
Pri pojasnilih meril (točka 5, tekst pod tabelo pojasnil meril) pa je sledeča navedba: »Iz nadaljnjega 
ocenjevanja bodo, ne glede na končno skupno oceno izključene (zavrnjene) vse vloge, ki bodo pri 
kateremkoli ocenjevalnem merilu prejele 0 točk, razen pri: 
-              podmerilu 2.3. Udeležba na tekmovanjih oz. natečajih s področja inovativnosti 
-              podmerilu 2.4. Vključitev mejne skupine raziskovalcev 
-              merilu 4. Izkazovanje širšega družbenega vpliva - trajnostni poslovni model.« 
  
Verjetno je pri pojasnilih meril izpadla izjema za podmerilo 2.2. »Formalna usposobljenost razvojne 
skupine, ki bo izvedla RRI projekt«. Če namreč podjetje trenutno nima že zaposlenih z doseženo 
izobrazbo magisterij ali doktorat znanosti ali jih v razvojno skupino ne bo vključilo več kot 20 % s 
tem nivojem izobrazbe, bo pri podmerilu 2.2 to pomenilo 0 točk in zavrnitev vloge. To pomeni, da 
podmerilo 2.2 vnaša dodaten izločilni pogoj glede sestave projektne skupine, ki ni vključen med 
pogoji za kandidiranje. Točka 4.3 besedila razpisa namreč ne navaja, da je zahtevana izobrazba pri 
nad 20% že zaposlenih članov razvojne skupine vsaj magisterij ali doktorat znanosti, da se vloga 
lahko uvrsti v financiranje, temveč le pogoj glede sestave razvojne skupine (vsaj dveh že zaposlenih 
oseb in ene ali več novo zaposlenih, pri čemer je zahtevan nivo izobrazbe samo pri novih 
zaposlitvah). Točka 8 pojasnil k javnemu razpisu eksplicitno razlaga, da članstvo v razvojni skupini 
že zaposlenih oseb v podjetju ni pogojeno s pridobljeno ravnijo izobrazbe, kar je v neskladju s 



 

 

pojasnili meril, če ni dodana tudi izjema glede doseganja 0 točk pri podmerilu 2.2. V kolikor 
podmerilo 2.2 ni vključeno med izjeme, to pomeni tudi zavrnitev vseh vlog, ki bi imele projektno 
skupino z npr. 5 ali več že zaposlenih članov, od katerih ima en član dosežen magisterij ali doktorat 
(delež ni večji kot 20%!).  
  
Verjetno to ni bil namen razpisa, saj se dober razvoj (lahko) izvaja tudi v podjetjih, kjer je 
magistrov ali doktorjev znanosti v razvojnih skupinah manj kot 20 %, pa se takšni, na ta razpis, 
trenutno ne morejo niti prijaviti. 
  

Odgovor 63: 
Že objavljen popravek razpisne dokumentacije na spletni strani. 
 
64. Ali med stroške zunanjih storitev lahko štejemo tudi stroške vodenja in upravljanja projekta v 
kolikor to za nas upravlja zunanji izvajalec? 
 

Odgovor 64: 
Med stroške zunanjih storitev sodijo stroški pogodbenih raziskav, ki so bili kupljeni od zunanjih virov po 
običajnih tržnih pogojih ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt. 
Vrednost navedenih upravičenih stroškov te alineje ne sme presegati 20% vrednosti celotnih upravičenih 
stroškov RRI projekta. 
Stroški vodenja in upravljanja projekta kot zunanje storitve ne sodijo med upravičene stroške projekta. 
 
 
65. V vzorcu pogodbe je predvideno poročanje 31.10.2017, 30.06.2018 in 30.11.2018. Nadalje v JR 
piše "Obdobje upravičenosti stroškov je največ do 18 mesecev od datuma, ko agencija izda sklep o 
sofinanciranju. Obdobje upravičenosti izdatkov je od datuma, ko agencija  izda sklep o 
sofinanciranju do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo, ko je tudi skrajni datum za 
zaključek operacije." 
 
V skladu z navedenim me zanima: 
a) Ali bodo kot upravičeni upoštevani zgolj stroški, ki bodo nastali do 30.11.2018? 
b) V kolikor bodo sklep o sofinanciranju izdan npr. v juliju 2017 in projekt traja 18 mesecev ali bodo 
stroški lahko nastajali tudi po 30.11.2018 oz. ali se bo rok za poročanje prestavil? 
 

Odgovor 65: 
Vzorec pogodbe se bo glede na dejanski datum izdaje sklepa o sofinanciranju ustrezno spremenil, da bo 
upoštevano določilo, da traja obdobje upravičenosti stroškov največ 18 mesecev. 
 
 
66.  
a) Merilo 2.1 dodeljuje točke na podlagi interdisciplinarnosti razvojne skupine. Lahko prosim 
pojasnite kako se interdisciplinarnost dokazuje? Je to preko uradno registrirane raziskovalne 
skupine pri SICRIS-u ali kako drugače? Dodatno, ali je uradno registrirana raziskovalna skupina 
na ARRS obvezna? 
 
b) Merilo 2.2 vlogi dodeli več kot 0 točk, če ima več kot 20% že zaposlenih članov razvojne 
skupine znanstveno magistrsko oz. doktorsko izobrazbo. Ali to pomeni, da se na razpis ne more 
prijaviti podjetje, ki nima že zaposlenega vsaj enega člana razvojne skupine z najmanj znanstveno 
magistrsko oz. doktorsko izobrazbo (v razpisu piše, da v nobenem podmerilu razen 2.3, 2.4 ter 4, 
vloga ne sme doseči 0 točk)? 
 
c) Sodeč po tabeli Ravni SOK v 8. točki razpisne dokumentacije, za prijavitelje iz zahodne 
kohezijske regije pridejo v poštev samo novo zaposleni s starimi nazivi, ki spadajo v SOK 9 ter nazivi 
SOK 10, glede na to, da nobeden od bolonjskih nazivov ne spada v SOK 9? 

 
Odgovor 66: 

a) Ocenjevanje po navedenem podmerilu se bo izvedlo glede na to, koliko članov razvojne skupine bo iz 
različnih področij raziskovalne dejavnosti.  
 
Pri izračunu tega merila se bo upoštevalo raziskovalna področja glede na šifrant Raziskovalne vede, 
področja in podpodročja (klasifikacija ARRS, https://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp). 



 

 

Prijavitelji naj bodo pozorni na to, da bodo v vlogi (Obrazec 4) navajali glavna raziskovalna področja,  npr. 
1.01 Matematika (in ne npr. 1.01.01 Analiza). 
 
Pri izračunu se bodo upoštevali vsi člani razvojne skupine (obstoječi in novo zaposleni raziskovalci, 
strokovni in tehnični sodelavci); raziskovalci istega raziskovalnega področja se bodo šteli kot en 
raziskovalec.  Način izračuna je naslednji:  število različnih RP x100/številom vseh raziskovalcev v 
skupini. Javni razpis ne pogojuje registrirane raziskovalne skupine (glejte 2. alinejo odgovora št. 4). 
 
b) Razpisna dokumentacija je v tem delu spremenjena (glejte popravek); prijavitelj se uvrsti v nadaljnje 
ocenjevanje tudi če pri podmerilih 2.1. in 2.2. doseže 0 točk.   
 
c) Kot je razvidno iz točke 8 razpisne dokumentacije, Agencija ne tolmači dosežene ravni izobrazbe v fazi 
postavljanja vprašanj potencialnih prijaviteljev. 
 
 
 
67. Če prav razumemo moramo imeti v podjetju zaposlenega vsaj enega z znanstvenim magisterijem 
ali doktoratom? Znanstveni magisterij je smatrana 9.stopnja oz. mag. pred imenom? 
 

Odgovor 67: 
Že objavljen popravek razpisne dokumentacije na spletni strani. Odgovor enak odgovoru pod točko 66 b. 
 
 
68. Prosimo za pojasnilo, kaj predstavlja oznaka "mejna skupina raziskovalcev", ki je navedena v 
enem od meril za ocenjevanje vlog? 
 

Odgovor 68: 
Mejna skupina raziskovalcev je opredeljena v točki 5 razpisne dokumentacije (Podmerilo 2.4). 

 
 
69. Ali morajo biti projekti povsem skladni s področji uporabe S4 ali je dovolj da so skladni s 
tematikami S4? Primer: projekt e-platforma na področju e-zdravja XXXXXX, ki jo razvijamo, 
spada v tematiko ''pametna mesta in skupnosti'', izpolnjuje celo enega izmed ciljev tematike ''Razvoj 
globalno konkurenčnih sistemskih rešitev na področju pametnih omrežij in IT platform z 
uporabniškimi rešitvami''. Po drugi strani pa ni skladen z nobenim izmed fokusnih področij (še 
najbližje je področju ''Odprte sistemske rešitve - IT platforme kot ekosistemi za gostovanje 
aplikacij'', vendar ne gre za sistemsko rešitev za gostovanje drugih aplikacij. Hkrati pa projekt 
uporablja eno od tehnologij predvideno znotraj tematike: ''Računalništvo v oblaku, odprti in 
množični podatki''. Ali je tak projekt upravičen do prijave? 
Zavedamo se, da verjetno ne morete dati konkretnega odgovora, ker je skladnost stvar presoje 
komisije, pa vendar bi prosili vsaj splošen odgovor ali naj bodo projekti povsem skladni s področji 
uporabe S4  ali je dovolj širša skladnost s tematikami S4 (ter morda naslavljanje katerega izmed 
ciljev)? 

 
Odgovor 69: 

Odgovor bo podan naknadno. 
Dopolnitev odgovora 69: 

RRI projekti morajo biti skladni s prednostnimi področji S4. 
 
 
70. V razpisni dokumentaciji v poglavju 2.1. Nameni in cilji javnega razpisa piše " Do sofinanciranja 
so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4, 
razen v področje trajnostnega turizma, kot opredeljuje S4". V kolikor to drži je pogoj upravičenosti 
operacije ozko omejen. V Sloveniji je še mnogo invencijsko inovativnih podjetij, ki jih je težko 
umestiti v eno od favoriziranih prioritet, ki jih ponuja S4, torej so v razpisu diskriminirani, žalostno. 
 
Konkreten primer in vprašanji:  
1. Naše podjetje sorazvija z dobaviteljem multikomponentne materiale iz katerih razvijamo izdelke, 
ki jih nato tržimo kupcem po S4 s področja mobilnosti. Ali je tak projekt sprejemljiv za 
sofinanciranje v okviru tega razpisa? 
2. Kaj je s projekti ki delno posegajo v S4 delno pa na druga napredna tehnološka področja? 



 

 

 
Glede na omejitve ki ste jih določili s kriterijem S4 pričakujemo, da boste za oceno ustreznosti 
uporabili predvsem izkušene strokovnjake, da ne bo prišlo do površnih in/ali napačnih ocen 
ustreznosti projektov, zaradi neznanja. Nekatere predhodne izkušnje pred leti kažejo na upravičeno 
skrb. 
 
 

Odgovor 70: 
Odgovor bo podan naknadno. 

Dopolnitev odgovora 70: 
RRI projekti morajo biti skladni s prednostnimi področji S4. 
 
 
71.Smo malo podjetje s 4 zaposlenimi in se ukvarjamo s popravilom avtoelektronike . Trenutno smo 
v končni fazi gradnje svojih poslovnih prostorov v Industrijski coni Gaji – Celje.  
a) Zanima nas ali se lahko prijavimo na Javni-razpis-KREPITEV-KOMPETENC-IN-
INOVACIJSKIH-POTENCIALOV-PODJETIJ za pridobitev nepovratnih sredstev v višini 
250.000,00 Eur. S tem denarjem bi radi kupili osnovno sredstvo DYNAMOMETER, kar bi nam 
omogočilo vzpostavitev slovenskega centra za kontrolo  motorne moči v vozilih . S postavitvijo 
takšnega vseslovenskega centra, bi vršili kontrolo vseh predelav elektronike v vozilih in tako 
vzpostavili novo storitev za homologacijski organ.  
b) Glede na navedbo, da mora razvojno skupino pri mikro in malih podjetjih sestavljati, poleg 
obstoječih dveh zaposlenih oseb, še ena na novo zaposlena oseba, me zanima, ali mora ta oseba biti 
zaposlena za polni delovni čas. Kaj se zgodi v primeru, da ne najdemo ustreznega kandidata?  
 

Odgovor 71: 
a) Nakup osnovnih sredstev ni upravičen strošek. 
b) Glejte odgovor 26. 
 
 
72. Ali morajo bit dejansko izplačane place enake pavšalu oz upravičenemu strošku ure? 
 

Odgovor 72:  
Glejte odgovor 38b. 
 
 
73. Pogoj 2.4. Mejne skupine raziskovalcev: kje lahko najdemo kaj več info o tem kriteriju? Kako je 
z zaposlitvijo upokojencev? Je potrebna 100% zaposlitev te skupine ali je lahko delna zaposlitev 
(prosim za objasnitev kriterija in sama definicija mejne skupine) 
 

Odgovor 73:  
Mejna skupina raziskovalcev je opredeljena v točki 5 razpisne dokumentacije (Podmerilo 2.4). 
 
 
74. V Javnem razpisu "Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij" je navedeno: 
»Novo zaposlene osebe so osebe, ki se bodo pri upravičencu zaposlile po objavi javnega razpisa, 
vendar najkasneje do izstavitve prvega zahtevka za izplačilo.« Datum za izstavitev 1. zahtevka je v 
vzorcu pogodbe določen za datum 31. 10. 2017.  Do kdaj se morajo zaposliti novozaposlene osebe? Je 
npr. zaposlitev v mesecu oktobru 2017 še v skladu z razpisnimi pogoji, saj se njegova plača v prvem 
zahtevku še ne bo uveljavljala. 
 

Odgovor 74:  
Novo zaposlene se bodo pri upravičencu zaposlile po objavi javnega razpisa, vendar najkasneje do 
izstavitve prvega zahtevka za izplačilo, pri čemer je pomemben datum veljavnosti pogodbe. 
 
 
75. Ali moramo pri novih zaposlitvah že navesti ime in priimek raziskovalca, ki bo kasneje zaposlen. 
Ali je možno, da navedemo novega raziskovalca, ki bo 8. SOK dosegel šele npr. juliju 2017. 
 

Odgovor 75: 
Ni potrebno. Novo zaposlene osebe morajo imeti zahtevano stopnjo izobrazbe že doseženo. 



 

 

 
 
76.V zvezi z razpisom krepitev kompetenc, nas zanima sledeče: 
a) Podmerilo 2.4.: v razvojno skupino vključena oseba do 29 let. Ali to pomeni, da je lahko ta oseba 
stara 29 let in 3 mesece ob objavi razpisa (rojena september 1987)? 
b) Podmerilo 2.5.: Prijavitelj mora imeti primerne upravljalske reference (vodstvene in 
organizacijske). Lahko navedete primer ustreznega dokazila? 
Ali so med upravičenimi stroški zunanjega izvajalca upoštevani/upravičeni tudi stroški strokovnjaka 
iz tujine (EU)? 
 

Odgovor 76: 
a) Do 29 let in ne vključno 29 in več let. 

Dopolnitev odgovora 76 a: Upošteva se letnica rojstva. 
 

b) Prijavitelj mora priložiti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje upravljanje s podobnimi projekti. 
Popravek odgovora 76 b:  Razpisna dokumentacija je bila v tem delu spremenjena.  
Izkazujete jih z navedbami v obrazcu 4 (točka 4.3 Raziskovalno-inovacijska in upravljavska 
sposobnost prijavitelja). Smiselno je, da navedbam priložiti pisna dokazila, ki navedbe potrjujejo (npr. 
objave ipd.) Reference morajo biti dokazljive, kar pomeni, da bo ponudnik na podlagi poziva agenciji 
predložil dokazila, ki obstoj referenc izkazujejo. 

Javni razpis ne opredeljuje, od kje prihaja zunanji izvajalec. 
 
77. V zvezi z razpisom KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV 
PODJETIJ me zanima ali  lahko določilo, da »čisti prihodki od prodaje prijavitelja za leto 2015 
morajo znašati vsaj 2 kratnik zaprošenih sredstev uporabljamo za leto 2016? 
Naše podjetje namreč  ne izpolnjuje tega pogoja za leto 2015, ga pa v letu 2016. 
 

Odgovor 77: 
Glejte odgovor 18. 
 
78. Imamo par vprašanj v zvezi z projektom in sicer: 
a) Zanima nas kaj se gleda v okviru Merila 2 - sposobnost prijavitelja/Interdisciplinarnost razvojne 
skupine: Ali se Interdisciplinarnost gleda glede na različna področja aktivnosti na projektu ali glede 
na izobrazbo vključenih članov na projekt? 
b) Zaprta finančna konstrukcija - ali je potrebno priložiti kakšna dokazila oz. pisma o nameri? 
c) V skladu s pogodbo, kdaj je rok za oddajo zahtevkov, glede na proračunska leta? Je ok, da se za 
leto 2019 odda v 2018? 
Upravičenec lahko izstavi največ 3 zahtevke za izplačilo, pri čemer mora zahtevek za sofinanciranje 
z zahtevanimi prilogami predložiti agenciji najkasneje do: 
•10.2017 za proračunsko leto 2017 
•6.2018 za proračunsko leto 2018 
•11.2018 za proračunsko leto 2019.  
Torej to pomeni, da je obdobje 18 mesecev omejeno na 1.5.2017 do 31.10.2018? 
d)V skladu z navodili o pavšalnih stroških in dokazovanju le-teh z računom in dokazilom nas 
zanima, ali morajo biti ti stroški knjiženi na stroškovno mesto projekta? Npr. račun za 
elektriko(zaposlenih v podjetju je 50, na projektu jih sodeluje 10) ali moramo na SM projekta 
knjižiti 20% tega računa? 
 

Odgovor 78: 
a) Predvideno področje dela glede na delo v RRI projektu. V kolikor se pri članu razvojne skupine 
področje izobrazbe in področje dela v RRI projektu razlikujeta, v obrazcu 4 opišite vpliv sestave na 
izvedbo projekta tudi z vidika izkušenj in kompetenc članov.  
b) Prijavitelj mora v vlogi na javni razpis natančno opredeliti finančno konstrukcijo projekta ter mora imeti 
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Druga dokazila niso potrebna. 
c) Rok za oddajo zahtevka je odvisen od datuma izdaje sklepa in bo se bo v pogodbi o sofinanciranju lahko 
spremenil.  
Kot začetek operacije se šteje začetek fizičnega izvajanja operacije. 
Obdobje upravičenih stroškov se začne z datumom, ko je agencija izdala sklep o sofinanciranju ter  se sme 
izvajati največ do 18 mesecev. 
d) V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU morajo izbrani upravičenci voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski 



 

 

kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku 
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. 
Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za kar pa bo upravičenec dolžan na 
istem stroškovnem mestu voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo. 
 
79. Imam nekaj vprašanj glede razpisa: 
a) pri pogojih piše, da je potrebno imeti vsaj 2 zaposlena; ali to pomeni za 100%? V našem podjetju 
imamo eno zaposleno za polni delovni čas (100%) in štiri dodatno, vsakega po 5%, ali ustrezamo 
pogoju? 
b) če pravilno razumemo: podjetje, ki v letu 2015 ni doseglo 100.000 evr čistih prihodkov od prodaje, 
ne more kandidirati na razpisu? 
c) ali mora podjetje zagotoviti določeno stopnjo financiranja prijavljenega projekta? 
 

Odgovor 79: 
a) Glejte odgovor 9 – 2. alineja. 
b) Tako je. Čisti prihodki od prodaje prijavitelja za leto 2015 morajo znašati vsaj 2 kratnik zaprošenih 
sredstev sofinanciranja projekta. 
c) Delež sofinanciranja upravičenih stroškov glede na velikost podjetja znaša: 
mikro in malo – do 45% vrednosti upravičenih stroškov,  
srednje veliko – do 35% vrednosti upravičenih stroškov. Prijavitelji preostali del upravičenih stroškov 
zagotavljajo z lastno udeležbo. Prav tako prijavitelj zagotavlja pokritje neupravičenih stroškov izvedbe 
projekta. 
 
Dopolnitev odgovora 79 c: veliko podjetje – do 25% vrednosti upravičenih stroškov 
 
 
80. Našemu podjetju je leta 2011 s sklepom Vlade RS bila dodeljena državna pomoč za 
prestrukturiranje v obliki poroštva za dolgoročni kredit (na 7 let) in subvencij. V začetku leta 2017 
je stanje našega podjetja stabilno, subvencije smo že zdavnaj izkoristili, ostane nam pa še poroštvo 
za kredit. Prosim za informacijo ali zadovoljujemo pogoju glede (ne) prejemanja državnih pomoči in 
se lahko prijavimo na razpis. 
 

Odgovor 80: 
V kolikor je podjetje še vedno prejemnik pomoči (tudi poroštvo je pomoč) se ne more prijaviti na javni 
razpis, vendar tovrstno presojo v fazi prijave na javni razpis, opravi potencialni prijavitelj in ne agencija. 
Agencija v fazi odgovorov na vprašanja nima vseh potrebnih podatkov za natančen odgovor. 
 
 
81. Prosim še za odgovor: 
a) Podjetje ima zaposlenega doktorja znanosti, vendar za samo 10% delovnega časa. Ali se lahko 
enako smatra kot 1 obstoječa zaposlena oseba, ki ima takšno izobrazbo – za merilo 2.3.? kako se bo 
računalo koliko je vključenih teh.  Če torej nekdo z znanstvenim magisterijem dela 50% na projektu 
se potem v primeru, da imamo vključeni še druge 3 zaposlene – se bo pri točkovniku upoštevalo 
0,5/3,5 to pomeni, da imamo vključenih 14% takih, ki imajo znans.magisterij v obstoječi razvojni 
skupini ali se računa ¼, kar pomeni, da  imamo vključenih 20% takih, ki imajo znans.magisterij?  
 
b) V podjetju so zaposleni sami s 5.stopnjo izobrazbe in vsi delajo na razvoju. Ali se tudi njihove 
srednja šola (2.07 Računalništvo in informatika) smatra za področje? Glede na to, da delajo na 
razvoju bi jih v projekt vključili kot razvojnike, nekaj tistih, ki pa bodo deali kot podpora, pa jih 
bomo dali na tehnično osebje. Je to možno glede na to, da nikjer v razpisu ni navedeno, da so 
raziskovalci npr.tisti, ki imajo vsaj VII.stopnjo izobrazbe?   
c) Navajate, da je glede določitve ali gre za raziskovalca ali za tehnično osebje odvisno od njihovh 
aktivnosti v projektu in da preverimo v Frascati. Frascati namreč ne navaja, da so raziskovalci z 
višjo stopnjo izobrazbe.   
 
d)  So to 4.raziskovalna področja? 
2.03 Energetika 
2.05 Mehanika 
2.07 Računalništvo in informatika 
2.09 Elektronske komponente in tehnologije 
 



 

 

e) Torej raziskovalec je potem lahko tudi nekdo s srednjo šolo, ki ima izkušnje in dela na razvoju?  
 
 

Odgovor 81: 
a) Glejte odgovor 9 – 2. alineja. 
b) Glejte odgovor 78 /a 
c) V Frascati ni določena stopnja izobrazbe za tehnično ali raziskovalno osebje. Pomembna je vsebina 
aktivnosti na projektu in kompetence. 
d) da 
e) V javnem razpisu je omejeno minimalno število članov razvojne skupine, ki šteje tudi nove člane z 
določeno stopnjo izobrazbe (glede na vzhod ali zahod). Največje število raziskovalcev v razvojni skupini 
ni omejeno, prav tako ne njihova stopnja izobrazbe. V obrazcu 4 opišete sestavo razvojne skupine tudi z 
vidika kompetenc. 
 
 
82. Zanimam se za aktualne razpise Spirit Slovenija in me za zanima če lahko prijavim na razpise 
kot samozaposleni v kulturi. 
 

Odgovor 82: 
Upravičeni prejemniki sredstev so navedeni v točki 3. javnega razpisa »Upravičenci«. Posebej za 
samozaposlene v kulturi SPIRIT Slovenija ne načrtuje javnih razpisov. 
 
 
83. V povezavi z JR "Krepitev kompetenc..." imamo nekaj vprašanj:  
a) Ali lahko v poglavje prijavnice "1.5. Udeležba podjetja na tekmovanjih" vpišemo tri primere 
udeležb (in ne samo enega)? 
b) Vsebine za posamezne rubrike prijavnice "1.6. Izkazovanje širšega družbenega vpliva" ste omejili 
na A4 velikost, pri čemer obrazec ne omogoča pisanje cele A4 strani, temveč le polovico strani. Ali to 
pomeni, da lahko pripravimo vsebine za eno A4 stran dejansko na dve strani obrazca? 
c) Vsebine za poglavje "3.7. Terminski načrt" se zahtevajo na A3 strani. Ali sami spremenimo 
obrazec A3 oz. ali naj terminski načrt priložimo Obrazcu 3? 
d) Na obrazcih se zahteva le vpis sedeža podjetja (Obrazec 1). Kam naj vpišemo poslovno enoto, kjer 
se bo operacija tudi dejansko izvajala? 
e) Med "pogosto zastavljenimi vprašanji" je tudi vprašanje (št. 14) , kakšni so pogoji za status 
"raziskovalca" oz. "strokovnega-tehničnega sodelavca" v razvojni skupini.  V vašem odgovoru ne 
razberemo, kakšni so pogoji za posamezno kategorijo? Ali se lahko prijavitelj sam odloči, ali bo 
posameznega člana štel kot raziskovalca ali strokovnega-tehničnega sodelavca?   
f) Ali v razvojno skupino (poglavje 4.2) vpišemo VSE zaposlene (ne glede na njih obsega 
angažiranosti na operaciji), za katere bomo v primeru odobritve operacije izpolnevali časovnice in 
njihov strošek dela uveljavljali kot upravičen strošek? Kakšen bo postopek, če se npr. tekom 
izvajanja sestava razvojne skupine spremeni? 
g) Ali se pri določitvi velikosti podjetja, ko se gleda število zaposlenih, upošteva podatek, ki je 
zapisan v Izkazu poslovnega izida ("20. povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju")? 
h) V 13. členu "Vzorca pogodbe - obrazec 6" je predvideno, da bodo zahtevki za izplačilo tudi v letu 
2019. V 12. členu pa je navedeno, da mora biti zadnji zahtevek za operacijo izstavljen do 30.11.2018. 
Ali lahko pojasnite zakaj je 13. členu govora o zahtevkih v letu  2019? 
 

Odgovor 83: 
a) Navedite, na katerih tekmovanjih oz. natečajih s področja inovativnosti je v zadnjih 5 letih sodelovalo 
podjetje; obvezno priložite ustrezno fotokopijo dokazila. Navedite vse udeležbe. 
b) Glejte Odgovor 54. 
c) Dopustni sta obe možnosti. 
d) Za regijo izvajanja aktivnosti šteje regija, v kateri ima upravičenec sedež oziroma poslovni naslov 
poslovne enote ali podružnice. V primeru, da se bo aktivnost izvajala v poslovni enoti, v obrazec navajate 
podatke o njej. 
e) Prijavitelj sam določi vloge članov razvojne skupine v skladu z navodili. 
f) Da, vpišete vse člane razvojne skupine. Podal se bo predlog za spremembo članov razvojne skupine ob 
upoštevanju določil javnega razpisa. 
g) Kot je razvidno iz točke 7 razpisne dokumentacije, agencija ne tolmači velikosti potencialnih 
prijaviteljev v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 v fazi postavljanja vprašanj 
potencialnih prijaviteljev. Za lažjo določitev velikosti podjetja in njihovo povezanost, predlagamo, da 



 

 

preverite še »Smernice, kako vem, če sem MSP« 
(http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/pdf 
h) V 13. členu pogodbe gre za dinamiko sofinanciranja po letih in je le okvirna. Letna dinamika se lahko 
spremeni glede na število, vrednost in letno finančno dinamiko izbranih RRI projektov. Zahtevki ki bodo 
izstavljeni do 30.11.2018, bodo izplačani v letu 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
84. Smo srednje  veliko podjetje (iz zahodne regije). V razpisu piše, da moramo v razvojno skupino 
na novo zaposliti dve osebi. Enega z ustrezno izobrazbo že imamo, za drugega pa trenutno nimamo 
kandidata. Zanima nas ali lahko objavimo prosto delovno mesto še pred koncem razpisa oz. še 
preden bodo znani rezultati? Kako pa je v primeru, če na novo zaposlena oseba nastopi s porodniško 
v času, ko projekt že teče? Se v tem primeru zamrzne projekt, kot je v navadi pri mladih 
raziskovalcih? Kako je v tem primeru z dosego ciljev projekta, če so ti realizirani samo delno? 
 

Odgovor 84: 
Nove zaposlitve morajo biti realizirane v obdobju od dneva objave javnega razpisa ter najkasneje do 
izstavitve prvega zahtevka za izplačilo. V primeru odsotnosti raziskovalca je potrebna nadomestitev z 
drugim. Cilji projekta morajo biti doseženi v skladu s prijavo na razpis. 
 
Dopolnitev odgovora 84: V primeru odsotnosti raziskovalca je potrebna nadomestitev z drugim, 
kolikor gre za zagotavljanje Posebnih pogojev za ugotavljanje upravičenosti  RRI projekta iz točke 4.3. 
javnega razpisa. 
 
 
85. V razpisni dokumentaciji je v 10. odstavku  Obrazca 2: Izjava o strinjanju z vsebino javnega 
razpisa zahteva, da “ima podjetje poravnane  obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje 
obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim 
naslovom,” Predpostavljamo, da so to mišljeni prispevki in davki (na place, DDV) ali pa zajemajo še 
katere dodatne obveznosti? 
 

Odgovor 85: 
Mišljene so vse obveznosti do države. 
 
 
86. Pisem vam glede razpisa: "Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij", in sicer 
glede 4.3 (odebeljeno).: vsi novo zaposleni člani razvojne skupine, ki bodo predmet sofinanciranja in 
bodo vključeni v izvajanje operacije, morajo imeti doseženo najmanj 8. SOK raven izobrazbe za 
prijavitelje iz vzhodne regije oziroma 9. SOK raven izobrazbe za prijavitelje iz zahodne regije. 
Raven izobrazbe je skladna z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 
104/15); nove zaposlitve se ne smejo izvajati med podjetij, ki so medsebojno 25% ali več lastniško 
povezana.  
 
Imam končan pred-bolonjski študij v Sloveniji in nato se podiplomski študij (MA) v Veliki Britaniji 
(FHEQ level 7). Graf: https://www.naric.org.uk/europass/documents/ds_chart.pdf  
 
Po besedah mag. Eve Vilfan Kavčič z Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: "Slovenske 
kvalifikacije, pridobljene v sistemu formalnega izobraževanja, ki so umeščene na raven 9 v SOK, so 
kvalifikacije, ki jih ni več mogoče pridobiti". 
 
Zadnji možen vpis v znanstveni magisterij v Sloveniji, ki bi mi omogočal doseči 9. stopnjo po SOK, je 
bil v akademskem letu 2008/2009. Sama sem diplomirala leta 2009 (v rokih) in tako nisem niti imela 
možnosti vpisati znanstvenega magisterija. Razpis je tako diskriminatoren do generacije, ki 
možnosti vpisa znanstvenega magisterija ni imela. Kljub temu, da je moja izobrazba po UK lestvici 
uvrščena takoj za doktoratom: https://www.gov.uk/what-different-qualification-levels-mean/list-of-
qualification-levels 



 

 

in  http://www.qaa.ac.uk/en/Publications/Documents/Framework-Higher-Education-Qualifications-
08.pdf 
(str. 12) me v Sloveniji to uvršča na 8 raven (SOK) in v skladu z EOK na 7 raven.  
Prosila bi vas za utemeljitev oz. ustrezno rešitev zgoraj opisanega problema.  
 

Odgovor 86: 
Agencija ne tolmači dosežene ravni izobrazbe v fazi postavljanja vprašanj potencialnih prijaviteljev. 
Agencija je pri stopnjah in ravneh visokošolske izobrazbe dolžna upoštevati Zakon o slovenskem ogrodju 
kvalifikacij, ki se je pričel uporabljati z 12. 7. 2016 (UL RS, 28. 12. 2015 (št. 104/15) in nanj ne more 
vplivati oz. ga spreminjati. Zakon določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), to je enotni sistem 
kvalifikacij v Republiki Sloveniji. 
 
 
87. Zanima me glede opredelitve pogojev za RRI projekt: »čisti prihodki od prodaje prijavitelja za 
leto 2015 morajo znašati vsaj 2 kratnik zaprošenih sredstev sofinanciranja projekta«.. 
Ta pogoj zelo zoži možnosti za podjetja. Naše podjetje je bilo ustanovljeno 2015 iz težko izkazujemo 
visoke čiste prihodke od prodaje. Prodaja je bila v 2016 že precej boljša. 
Ali je ta pogoj nujen za prijavo ali je samo dodaten. 
 

Odgovor 87: 
Izpolnjevanje tega pogoja je nujno. 
 
 
88. V našem podjetju imamo zaposleno osebo z 8 stopnjo izobrazbe ki ji konec tega meseca poteče 
pogodba o zaposlitvi. Ker trenutno nimamo za to osebo primernega dela ji zaposlitve ne bomo 
podaljšali. 
V primeru da dobimo odobrena sredstva iz naslova javnega razpisa, bi nam ta oseba s svojim 
znanjem koristila in bi jo ponovno zaposlili (seveda če v vmesnem času ne najde druge zaposlitve).  
Ali se lahko oseba, ki je že bila zaposlena v našem podjetju in ji z 31.1.2017 poteče pogodba o 
zaposlitvi in od takrat naprej ne bo več zaposlena v našem podjetju,  šteje kot novo zaposlena oseba, 
ki je pogoj pod točko 4.3 Posebni pogoji za ugotavljanje upravičenosti PRI projekta, v kolikor jo 
ponovno zaposlimo za namen dela na projektu? 
 

Odgovor 88: 
V kolikor je pogodba o zaposlitvi potekla in je nastala prekinitev se ponovna zaposlitev šteje, kot nova 
zaposlitev. V primerih, da bi bile ugotovljene zlorabe, agencija takšnih novih zaposlitev ne bo upoštevala. 
 
 
89. Zanima nas naslednje: 
a) ali se lahko (za podjetje iz Z kohezijske regije) v RR skupino kot novo zaposlenega člana vključi 
osebo (z 9. SOK), ki je prej z omenjenim podjetjem sodelovala izključno kot redni zunanji izvajalec 
(pogodbeno razmerje preko s.p.-ja)? V podjetju prej ni bila ta oseba nikoli zaposlena.  
b) Ali je za člane RR skupine, ki so v podjetju že zaposleni pred objavo razpisa, predpisana min. 
dosežena izobrazba? Če prav razumemo obstoječa RR skupina z višjo izobrazbo po SOK pri 
točkovanju doseže več točk, min. izobrazba pa ni predpisana. Pravilno? 
 

Odgovor 89: 
a) ni omejitev. 
b) ni predpisana. 
 
90. Imam vprašanje glede upoštevanja točk pri merilu 2.1. Interdisciplinarnost skupine. 
"Pri izračunu tega merila se upošteva raziskovalna področja glede na šifrant Raziskovalne vede, 
področja in podpodročja (klasifikacija ARRS, https://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-
vpp.asp)." 
 
Ali to pomeni, da se umestitev dveh raziskovalcev v različni podpodročji istega raziskovalnega 
področja šteje kot različno področje? Na primer, eden spada v podpodročje 2.09.03, drugi pa 
2.09.04. 
2.09 Elektronske komponente in tehnologije 
2.09.03 Mikroelektronika 
2.09.04 Optoelektronika 



 

 

 
Je treba umestitve v področja tudi utemeljevati z referencami ali pa se upošteva le izobrazba? Ne 
ukvarjajo se vsi namreč le s tistim, kar so študirali. 
 

Odgovor 90: 
Pri izračunu tega merila se bo upoštevalo raziskovalna področja glede na šifrant Raziskovalne vede, 
področja in podpodročja (klasifikacija ARRS, https://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp). 
Prijavitelji naj bodo pozorni na to, da bodo v vlogi (Obrazec 4) navajali glavna raziskovalna področja, npr. 
1.01 Matematika (in ne npr. 1.01.01 Analiza). Pri izračunu se raziskovalci istega raziskovalnega področja 
štejejo kot en raziskovalec. Glejte tudi odgovor št. 66. 
 
Upošteva se predvideno področje dela glede na delo v RRI projektu. 
Glejte tudi odgovor št. 78 / a. 
 
91. Glede merila interdisciplinarnosti - kako je mišljeno da se osebam dodeli področje na katerem 
bodo izvajale delov v raziskovalni skupini. Ali je področje odvisno od točno tega kar je izobrazba 
osebe ali je področje lahko malo drugačno, vendar primerljivo? Ali je kakšna omejitev koliko 
različnih področij se lahko določi za RS? 
 

Odgovor 91: 
Glejte odgovor 90. 
 
 
92. Udeležba podjetja na tekmovanjih oz. natečajih s področja inovativnosti 
Merilo 2.3 določa da je za 5 točk potrebno da je podjetje dobilo priznanje za inovacijo na v preteklih 
5 letih za nacionalnem tekmovanju.  
Ali je kakšna omejitev kakšno mora to priznanje biti (zlato, srebrno,..).  
 

Odgovor 92: 
Šteje bodisi prejem nagrade oz. priznanja za inovacijo podjetja, sodelovanje podjetja kot razstavljavec 
inovacije podjetja na nacionalnih ali mednarodnih tekmovanjih oz. natečajih s področja inovativnosti, 
nominacija za nagrado oz. priznanje za inovacijo podjetja, sodelovanje kot razstavljavec inovacije podjetja 
na nacionalnih ali mednarodnih tekmovanjih oz. natečajih s področja inovativnosti. 
 
 
93. Pri podmerilu 2.3: Udeležba na tekmovanjih oz. natečajih s področja inovativnosti, za doseganje 
5 točk (Prijavitelj je v preteklih 5 letih prejel nagrado oz. priznanje za inovacijo podjetja na 
nacionalnih ali mednarodnih tekmovanjih oz. natečajih s področja inovativnosti), nas zanima 
interpretacija pojma ''inovativnost''. 
Specifično: 
a) Ali ali se pod ta pojem uvršča izključno registrirana inovacija → prejeta nagrada za registrirano 
inovacijo. 
b) Ali se pod ta pojem uvršča npr. prejeta nagrada za Evropski  xxxx (izdelek) leta, ki po samem 
''nazivu'' nagrade ne indicira na inovativnost, pa vendar je osvojeni naziv podeljen izdelkom, ki 
izkazujejo  konkurenčnost, višjo dodano vrednost, prepoznavnost in diferenciacijo na trgu prav 
zaradi svoje inovativnosti. 
c) Ali se prejme točke tudi v primeru, da je bilo podjetje vključeno v nagrajen projekt kot 
enakovreden konzorcijski partner, ki je v svetovnem merilu prejel priznanje za inovativno uvedbo 
inovativnega področja v poslovne procese in tako enakovredno prispeval k doseganju rezultatov, ki 
so bili v sklopu priznanja nagrajeni? 
 

Odgovor 93: 
a), b), c) glejte odgovor 92. 
 
 
94. Vprašanje ki ga imamo se nanaša na raziskovalce in tehnike. Zanima me:  
- ali ste povezani z ARRS 
- ali ste povezani z bazo raziskovalcev SICRIS (ARRS)  
- trenutno v RR skupini nimamo naziva TEHNIK, saj ga po pravilniku ARRS lahko prijavimo šele 
ko je RR projekt odobren --> zanima me, kakšen je postopek prijave raziskovalcev in tehnikov v 
vašem pravilniku. 



 

 

- ali so lahko člani projekta, s katerim se prijavljamo na razpis osebe oz. zaposleni, ki v ARRS niso 
prijavljene kot raziskovalci in tehniki. 
 

Odgovor 94: 
 Glejte odgovora 4 in 66. 
 
 
95. V točki 4.2 razpisne dokumentacije je navedeno: »RRI projekt se mora uvrstiti v eno od 
prednostnih področij uporabe veljavne S4, razen v področje trajnostnega turizma«. Naše vprašanje 
se nanaša na prednostno področje (S)Industrija 4.0, področje uporabe 2.3.3 Mobilnost. Evropska 
komisija v svojih strateških dokumentih v področje mobilnosti uvršča zračni, cestni, železniški in 
vodni promet (viri: https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/mobility-growth, 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-
transport).  
 
Zdi se nam logično, da velja enako tudi za Republiko Slovenijo in konkretni razpis. Razumemo 
pravilno, da je v navedenem razpisu v področje uporabe 2.3.3 Mobilnost upravičeno prijaviti tudi 
projekte s področja železniške mobilnosti? 
 

Odgovor 95: 
RRI projekti morajo biti skladni s prednostnimi področji S4. 

 
 

96. Za zahodno regijo je pogoj zaposlitev nove osebe z vsaj 9. SOK raven izobrazbe. Ali je ta pogoj 
izpolnjen, če se zaposli mladega raziskovalca, ki je vpisan na doktorski študij v tekočem študijskem 
letu (program za pridobitev 10. SOK ravni izobrazbe), vendar ima trenutno 8. SOK raven izobrazbe 
in bo šele po končanem študiju pridobil 10. SOK?  
 

Odgovor 96:  
Ne, pogoj s tem ni izpolnjen. 

 
97. Ali mora imeti novozaposlena oseba 9.SOK raven izobrazbe pridobljeno ob dnevu zaposlitve, ali jo 

lahko pridobi kasneje? Primer: Kandidata zaposlimo na primer 25.1.2017, doktorira pa 1.3.2017. 
 
Odgovor 97: 

Navedeno raven izobrazbe 9. SOK mora imeti doseženo vsaj do dneva zaposlitve. 
 

98. V našem podjetju so trenutno zaposleni trije kandidati z ustrezno izobrazbo za določen čas. Se 
smatra, da so to »novo zaposleni«, če sklenejo pogodbo o delovnem razmerju v skladu z razpisno 
dokumentacijo: »Novo zaposlene osebe so osebe, ki se bodo pri upravičencu zaposlile po objavi 
javnega razpisa, vendar najkasneje do izstavitve prvega zahtevka za izplačilo. Njihova zaposlitev 
mora trajati najmanj do zaključka RRI projekta.«? 

 
Odgovor 98: 

Status 'zaposlenega' je enoten, ne glede na naravo pogodbe o zaposlitvi (za določen DČ ali nedoločen NDČ čas, ali 
katerikoli delovno mesto v podjetju). Torej če je v podjetju nekdo že zaposlen za DČ, sklenitev nove pogodbe o 
zaposlitvi za DČ ali NDČ in pa za drugo delovno mesto ni nova zaposlitev.  
Glejte tudi odg. št. 48 in 88! 
 

99. Imamo dodatno vprašanje  v povezavi z razpisom: V pogodbi so navedeni trije datumi izstavitve 
zahtevkov. Zanima nas ali se lahko prvi datum zamakne oz. ali se lahko izpusti in se zahtevke odda 
samo za zadnja dva termina. To nas zanima predvsem z vidika, da nam ne bi uspelo zagotoviti dveh 
zaposlitvi do navedenega roka. 

 
Odgovor 99: 

Predvidena je oddaja zahtevkov v posameznem roku. Nove zaposlitve so obvezne do datuma prvega zahtevka. 
 
 

100. Glede na to, da bo naša skupina sestavljena iz raziskovalcev in raziskovalk me zanima, kaj se zgodi 
če v vmesnem času ena oseba zanosi in odide na porodniški dopust oz ena oseba močno zboli in je 
odsotna daljše časovno obdobje. Vodja skupine bo namreč raziskovalka z 10 stopnjo izobrazbe. 



 

 

Ostale ženske članice imajo 7 ali 8 stopnjo izobrazbe. Od teh oseb ne moremo zahtevati da v času 
trajanja projekta ne odidejo na porodniški dopust. Je v takem primeru potrebno zaposliti novo 
osebo oziroma v projekt vključiti drugo osebo iz podjetja z enako stopnjo izobrazbe? 

 
Odgovor 100: 

Glejte odgovora št. 36 in 84! 
 
 

101. Ali lahko obstoječe zaposlene vključimo v projekt nekoliko kasneje (npr. v 6. mesecu projekta), ker v 
prvih mesecih ne izvajamo še aktivnosti, kjer bi jih lahko vključili? Ali je v takem primeru 
pomembna izobrazba? Glede na to, da gre za obstoječe zaposlene ali se lahko kasneje vključijo v 
projekt, če je npr. njihova izobrazba le 7. stopnja po SOK ali nižja? 

 
Odgovor 101: 

Določila JR ne onemogočajo kasnejše vključitve že obstoječih zaposlenih in v obrazcu 4 navedenih članov v 
aktivnosti projekta. 
Glejte še odg. št. 81 e!  
 

102. V zvezi z navedenim javnim razpisom Vas prosim za naslednje pojasnilo pri točki 4.1razpisa - 
Splošni pogoji za prijavitelja, in sicer: 

a) Kaj predstavlja dikcija »poravnane obveznosti do države« iz šeste alineje točke v razmerju do 
različnih javnih podjetij, agencij, ipd.? 
b) Ali gre pri osmi alineji te točke le za civilni ali tudi upravni postopek in ali se to nanaša samo na 
neupravičeno uporabo sredstev? 
c) Ali ste pri zgoraj navedenih dveh pogojih proučili njuno ustavno spornost glede na pravico do pravnih 
sredstev iz 25. člena Ustave RS in enakega varstva pravic po 22. členu Ustave RS? 

 
Odgovor 102: 

a.) Glede neporavnanih obveznosti do države ni potrebno, da je obveznost ugotovljena s pravnomočnim 
izvršilnim naslovom, morajo pa biti te obveznosti zapadle (torej da je potekel rok za prostovoljno plačilo, 
kot izhaja iz računa, poziva…); 

b.) Nanaša se samo na neupravičeno uporabo sredstev; 
c.) Splošni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu, ki ga navajate, je bil oblikovan na podlagi preteklih 

izkušenj izvajanja javnih razpisov. Dolžnost razpisovalca je namreč določiti takšne razpisne pogoje, ki 
bodo zagotovili enakopravno obravnavo vseh prijaviteljev in možnost za pridobitev sredstev prijaviteljem, 
ki ravnajo pošteno, v skladu z razpisom, njegovim namenom in cilji ter ki so na pošten način ravnali tudi v 
preteklosti na že zaključenih razpisih, obenem pa se s tem pogojem preprečuje oz. omejuje nastajanje 
škode državnemu proračunu. 

 
 

103. V obrazcu je pod točko 3.3 potrebno dati kazalnike za 2015. Pišete, da  bo navedene kazalnike 
poročali še 3 leta po zaključku operacije. Kam pa napišemo ciljne vrednosti? Ali je potem potrebno 
v obrazcu 3.5., da cilje navežemo na te iste kazalnike, ki jih navajate v 2015?  

 
Odgovor 103: 

a) Ciljne vrednosti za kazalnike se ne vpisuje v obrazce. Kazalnike boste poročali 1x letno tudi po končanem 
projektu in nimajo ciljne vrednosti.  

b) Cilji projekta niso neposredno vezani na kazalnike iz točke 3.3.. Cilji se bodo preverjali ob koncu projekta. 
 
 

104. Ker je naše delovno področje zelo specifično, me zanima, če bi lahko zaposlili osebo iz drugega RP 
kot navedeno v vlogi. Skrbi nas namreč, da v določenem času ne bi našli primernega kandidata.  

 
Odgovor 104: 

Vaše navedbe v obrazcih iz vaše vloge morate realizirati. 
 

105. Glede na to, da zaradi sprememb v izobraževalnem sistemu, po pridobitvi 8. SOK ravni izobrazbe, 
pridobitev 9. SOK raven izobrazbe ni bila več mogoča, ali zahtevane pogoje dosežene 9. SOK ravni 
izobrazbe za prijavitelje iz zahodne regije izpolnjuje tudi oseba, ki je bila na dan pred objavo 
javnega razpisa vpisana v program 10. SOK ravni izobrazbe?  

 



 

 

 
Odgovor 105: 

Navedeno raven izobrazbe mora imeti doseženo vsaj do dneva zaposlitve. 
 
 

106. Obrazci za razpis so pripravljeni tako, da se tekst vpisuje v celice, ki so obarvane modro. Ali je 
sprejemljivo (oz. ne bomo izključeni), če tabele spremenimo tako, da je vsa podlaga bela in tekst 
vpisujemo v normalnih, črnih črkah? 

 
Odgovor 106: 

Glejte odg. št. 62! 

 
107. Zanima nas naslednje: 

a) Ali se lahko nov ali izboljšan proizvod, ki je bil rezultat RR aktivnosti trži na trgu (npr. 
že januarja 2018) ter se ga nadalje, glede na povratne informacije iz trga, še naprej razvija in 
izboljšuje, vse do nov 2018, ko bo uraden zaključek vseh projektnih aktivnosti. Bi bile tovrstne 
aktivnosti (dodaten razvoj, glede na povratne info iz dejanske uporabe izdelka na trgu) upravičene? 
b) Je predpisan kakšen rok v katerem mora biti izdelek plasiran na trg (komercializacija). Kako se 
bo komercializacija preverjala? 

 
Odgovor 107: 

a.) Ne, ker ni v skladu s točko 1. splošna opredelitev RR aktivnosti iz razpisne dokumentacije in s shemo 
državne pomoči za RRI.. 

b.) Tržni potencial dokazujete v vlogi in se bo v vlogi ocenjeval. Rok z razpisom ni določen in si ga vsak 
prijavitelj lahko določi sam. 

 
 

108. Zanima nas ali mora prijavitelj v obrazcu 1, 2, 2a, 2b navesti oba zakonita zastopnika, ker ima 
podjetje namreč dva direktorja ali je dovolj, da se odloči za enega in tisti vse podpisuje. Za obrazec 
2a in 2b je jasno, da ga izpolnita oba, vendar za prijavni obrazec in izjavo o strinjanju z razpisnimi 
pogoji pa ni najbolj jasno. In ali  se v obrazcu 1, poglavje 1.2. navaja oba direktorja z vsemi podatki. 
Lastnik podjetja je samo eden, vendar direktorja pa sta dva. 

 
Odgovor 108: 

Odvisno od priglašenega načina zastopanja in pooblastil direktorjev. Če je glede na vpis v register potreben podpis 
obeh direktorjev, to morate upoštevati. 
 
 

109. Podjetje je načrtovalo spremembo sedeža podjetja za 15. 2. 2017, torej po objavi razpisa in pred 
oddajo vloge za sodelovanje na javnem razpisu. Glede na kateri sedež se določi regija izvajanja 
aktivnosti sofinancirane operacije - sedež, ki ga je imelo podjetje na dan pred objavo razpisa ali 
sedež, ki ga bo podjetje imelo na dan oddaje vloge. Ali je taka sprememba v vmesnem času 
združljiva s pogoji za prijavo na javni razpis? 

 
Odgovor 109: 

Upošteva se sedež vpisan v register ob oddaji vloge. 
Glejte tudi odg. št. 1 in 49! 
 
 

110. Velikost podjetja se določa glede na računovodske izkaze zadnjega zaključenega leta, torej 2015. V 
primeru, da se velikost podjetja nato v izkazih 2016 in 2017 (dve zaporedni zaključeni leti) spremeni, 
ali se spremeni tudi stopnja dejanskega sofinanciranja RRI projekta? 

 
Odgovor 110: 

Upošteva se velikost podjetja po zadnjih javno objavljenih bilančnih podatkih ob oddaji vloge. 
Glejte tudi odg. št. 20 e! 
 

111. Prosimo za pojasnitev vrste upravičenih aktivnosti, in sicer: 
Glede na cilj javnega razpisa, ki je sofinanciranje inovativnih RRI projektov, ki se nanašajo na razvoj 
novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko inovativnostjo in s tržnim potencialom, 
nas zanima, ali so upravičene spodnje razvojne aktivnosti: 



 

 

- aktivnosti vezane na tehnološki razvoj 
- aktivnosti vezane na razvoj inovativnosti izdelka 
- aktivnosti vezane na raziskave in razvoj trga, katerega posledica je uspešna komercializacija. Tu je 

vprašanje ali sem spadajo tudi razvojne marketinške in razvojne tržne aktivnosti, ki omogočajo izvedbo 
uspešne komercializacije. Inovativnost projekta kot celote se lahko skriva tudi v načinu raziskave trga, 
marketingu in trženju.   

 
Odgovor 111: 

Upravičene so aktivnosti, ki jih smatrate kot potrebne, da razvijete nov ali izboljšan proizvod, proces ali 
storitev. Skladne morajo biti tudi z Uredbo Komisije 651/2014 in Priročnikom Frascati, ki določata definicijo 
industrijskih raziskav ali eksperimentalnega razvoja. 
 

112. Glede na to, da se projekt lahko prične z izvajanjem po prejetju Sklepa, nas zanima, kaj točno se 
tretira kot pričetek projekta? Če se je predhodno že izvedlo interno preliminarno študijo o tržnem 
potencialu projekta, ali se to šteje za začetek projekta? Po drugi strani pa je vprašanje kako 
dokazujemo stopnjo tržnega potenciala pri podmerilu 1.3 (tržna naravnanost in potencialni trg RRI 
projekta), če le-tega še nismo izvedli. Na podlagi dejansko izvedenih študij ali na podlagi internih 
predvidevanj podjetja? 

 
Odgovor 112: 

Ne. Takšna študija nima nobene zveze s pričetkom izvajanja projekta, ki bo sofinanciran v okviru tega JR.  
 
 

113. Imamo samo eno, vendar pomembno, vprašanje glede Javnega Razpisa: »KREPITEV 
KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ«. Upravičeni stroški v projektu 
so tudi pogodbene raziskave zunanjih izvajalcev, pa me zanima ali v pripravi projektne prijave 
lahko že konkretno opredelimo kdo bo ta zunanji izvajalec (IME, REFERENCE) ali gre za sistem 
javnega naročanja in moramo že v tem stadiju priložiti min 3 ponudbe in utemeljiti zakaj smo 
izbrali konkretnega izvajalca? 

 
Odgovor 113: 

Dokazila o upravičenih stroških priložite k zahtevku za izplačilo ob upoštevanju Navodil organa upravljanja o 
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike 2014-2020 (točka 2.7) . 
V fazi oddaje vloge na javni razpis ni potrebno navajati konkretnih izvajalcev, ampak razvojne vsebine, za katere 
boste potrebovali zunanje izvajalce. 
 
 

114. Tuje srednje veliko podjetje bo ustanovilo podružnico (mikro podjetje) v vzhodni regiji. Ali je v 
obrazce potrebno vpisovati informacije o: tujem matičnem podjetju, ki bo ustanovilo podružnico v 
Sloveniji, ali o bodoči podružnici tujega podjetja? Npr. potrebno je vpisati velikost podjetja – Ali to 
pomeni vpisati velikost bodoče podružnice v Sloveniji ali velikost matičnega podjetja v tujini? S tem 
povezano sofinanciranje se nanaša na velikost podružnice ali na velikost matičnega podjetja v tujini? 
 

Odgovor 114: 
Za tuje podjetje, ki bo ustanovilo podružnico, vpišite podatke matičnega podjetja. 

 
 

115. Pozdravljeni, prosim za pojasnilo kaj se smatra pod posredni stroški, ker povezava pri ''odgovori 
vprašanja'' ne deluje. Ali so lahko posredni stroški nakup opreme za raziskovanje? In v kakšnem 
deležu? 
 

Odgovor 115: 
Nakup osnovnih sredstev ni upravičen strošek. 
Glejte odg. št. 71! 
 
 

116. Podjetje planira z dnem prejema sklepa v raziskovalno skupino vključiti 3 obstoječe zaposlene, 
zaposlene pred objavo razpisa, 2 meseca kasneje pa zaposliti in v raziskovalno skupino vključiti še 
enega zaposlenega (novo zaposleni ustrezne izobrazbe). Drži, da lahko stroške treh obstoječih 
zaposlenih uveljavljamo od dne prejema sklepa vključitve v raziskovalno skupino? 

 



 

 

Odgovor 116: 
Da. Uveljavljate lahko stroške, nastale od izdaje sklepa o sofinanciranju. 

 
 

117. Rok oddaje prvega zahtevka za izplačilo je po razpisni dokumentaciji določen za 31.10.2017. 
Razpisna dokumentacija navaja, da lahko v zahtevku uveljavljamo le stroške nastale in plačane do 
dne oddaje zahtevka. Kako je s stroški dela, glede na to, da se uveljavlja pavšalni strošek? Ali lahko 
v zahtevku 31.10.2017 uveljavljamo (oz. na tej točki planiramo) tudi stroške dela za mesec oktober 
2017 ali ne (glede na to, da bodo plače izplačane šele v mesecu novembru)? 
 

Odgovor 117: 
Dokler zaposlenemu ne izplačate plače, vam izdatek še ni nastal in ga posledično ne morete uveljavljati. 

 
 

118.  Podjetje ima zaposlenega ekonomista – magistra ekonomije, ki pa dela čisto v strojništvu. Zanima nas 
katero področje za interdisciplinarnost vzamemo – njegovo izobrazbo – ekonomist ali področje dela na 
projektu – strojnik. Zaposleni ima tudi reference na področju strojništva, saj v praksi že 10 let dela na 
razvoju (od začetka v proizvodnjo do trenutno dela v razvojni skupini podjetja).  
 
V prijavnem obrazcu -4.2 namreč navajate predvideno področje dela glede na delo v RRI projektu. S tem 
razumemo, da interdisciplinarnost gledamo glede na to v katerem področju dela, ne izobrazbe.  
Namreč morate vedeti, da se človek v praksi nauči največ,...  
  
Odgovor 118: 

V obrazec 4 (točka 4.2.), rubriko »Predvideno področje dela glede na delo v RRI projektu« v tem primeru vpišite 
raziskovalno področje, na katerem bo deloval raziskovalec.  Glejte tudi odgovore 66a, 78a in 90. 
 
 
119. V podjetju imamo sodelavko, ki ustreza kriteriju – starost do 35 let in je vpisana na doktorski študij. V 
delu izvajanja projekta bo koristila porodniški/starševski dopust.  
V projekt jo nameravamo vključiti po njenem povratku na delovno mesto. Moramo za obdobje, ko je ne bo v 
podjetju, imeti zamenjavo zanjo ali bo dovolj, če zanjo določimo npr. 30% udeležbo na projektu in se to 
sklada z njenimi predvidenimi aktivnostmi na projektu? 
 
Odgovor 119: 

Kolikor imate projekt planiran na način, da znanj osebe v začetni fazi (oz. v času, ko bo gospa na 
porodniškem/starševskem dopustu) ne potrebujete, jo sicer navedite kot članico razvojne skupine, pri planiranju pa 
upoštevajte čas njene odsotnosti. Upoštevajte tudi, da morajo biti temu prilagojene tudi aktivnosti, pri katerih bo 
gospa sodelovala. 
 
 
120. Kaj se zgodi v primeru, da se med trajanjem projekta kot običajni del razvoja spremeni struktura 
aktivnosti in je posledica nezmožnost izvedbe vsega predvidenega dela v določenem času 18 mesecev? Ali se 
upošteva nek proporc odobrenih sredstev, in posledično podjetje skupaj pač dobi manj sredstev za sprva 
predvidenih, ali mora že izplačana sredstva vrniti? 
 
Odgovor 120: 

Kot je razvidno iz 5. člena Vzorca pogodbe (Obrazec 6 razpisne dokumentacije), je predmet pogodbe izpolnjen, ko 
je zaključena celotna operacija oz. so izvedene vse aktivnosti v njenem okviru.  
 
Če upravičenec naknadno (v času izvajanja operacije) ugotovi, da v pogodbeno določenem roku oziroma s 
proračunsko predvidenimi sredstvi ne bo mogel izvesti dogovorjenega obsega operacije, je dolžan o razlogih za 
zamudo oziroma nezmožnosti izpolnitve pogodbe z ustrezno obrazložitvijo pisno obvestiti agencijo takoj, ko 
nastopijo ti razlogi, najpozneje pa v roku 15 (petnajstih) dni od njihovega nastanka. Na podlagi upravičenčeve 
obrazložitve iz prejšnje odstavka agencija odloči, ali bo spremembo pogodbe odobrilo in k pogodbi sklenilo dodatek 
ali bo od pogodbe odstopilo (27. člen pogodbe). 
 
Če pride pri izvajanju operacije do sprememb, ki bistveno vplivajo na realizacijo izvedbe operacije, ki je predmet te 
pogodbe, je upravičenec dolžan v roku 15 (petnajstih) dni od nastalih sprememb o njih obvestiti skrbnika pogodbe, 
sicer se šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko. Upravičenec je dolžan vsako finančno, vsebinsko oziroma 
časovno spremembo operacije pisno obrazložiti in utemeljiti, sicer izgubi pravico do nadaljnjega koriščenja sredstev 



 

 

kohezijske politike. V tem primeru lahko agencija odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev izplačanih sredstev (29. 
člen pogodbe). 
 
Pri izvajanju projekta so dovoljene manjše spremembe brez odobritve skrbnika (do 10% stroškov pri posamezni 
kategoriji). V primeru sprememb, ki so večje od 10%, je potrebna predhodna odobritev skrbnika pogodbe. Če 
predhodna odobritev ni mogoča zaradi nastanka nepredvidenih sprememb, je upravičenec dolžan obvestiti skrbnika 
o spremembi takoj, ko ta nastane, oziroma najkasneje v 8-ih dneh po nastanku, v nasprotnem primeru lahko skrbnik 
spremembo zavrne in stroškov, ki so nastali s spremembo, ne prizna. Dovoljene so spremembe, ki nastanejo zaradi 
spremenjenih okoliščin, na katere upravičenec ni imel vpliva in jih ob skrbnem načrtovanju ob prijavi projekta ni 
mogel vnaprej predvideti. (RD, točka 6).  
 
V preteklosti so se odobravala podaljšanja le izjemoma, v kolikor so nastopile posebne okoliščine oz. višja sila pri 
izvajalcu. Zato predlagamo, da aktivnosti za dokončanje projekta planirate tako, da bodo v roku 18 mesecev lahko 
izvedene v celoti. 
 
 

121. Ali se navedba "(za vse odgovorne osebe / zakonite zastopnike, navedene v AJPES)" v Obrazcu 8 nanaša 
samo na obrazec 2B ali na oba obrazca? Je torej v Obrazec 2A treba navesti podatke tudi za prokuriste 
podjetja in ali morajo v tem primeru vsi navedeni obrazec tudi podpisati? 

Odgovor 121: 
Obrazec 2 A se vsebinsko predstavlja pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za podjetja, obrazec 2 
B pa pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za fizične osebe. Zato se navedba nanaša na obrazec 2 
B.  

Ob navedenem je pomembno tudi upoštevati določila statuta vašega podjetja v delu, ki se nanaša na njegovo 
zastopanje (t.j., kdo zastopa podjetje; samostojno ali skupno zastopanje).  Glejte tudi odgovor št. 108. 

122. Zanima nas naslednje:  
 

a) Podjetje namerava odkupiti patentne pravice od inovatorja za posamezen del v celotni 
konstrukcijski strukturi novega izdelka. Ta del predstavlja cca 1/4 inovativnih komponent, medtem 
ko bo 3/4 inovativnih komponent razvilo podjetje samo. Kot celoten produkt govorimo o 
radikalni globalni inovaciji. 
Ali odkup omenjenega patenta predstavlja kakršno koli tveganje za interpretacijo inovativnosti? 

 
b)  Ali se lahko tekom izvajanja projekta (npr. mar 2018) na trg proda nekaj testnih vzorcev (npr. 

desetih novih testnih izdelkov) z namenom testiranja pri uporabnikih. Gre za stalno prakso 
v podjetju z namenom izboljšav končnega produkta. So tu kakšne omejitve? 

 
Odgovor 122: 

a) Če prav razumemo, bo podjetje inovativne komponente razvijalo tudi samo znotraj razvojne skupine in v 
primeru odobritve projekta uveljavljajo te stroške. V tem primeru v zvezi s samo interpretacijo 
inovativnosti načeloma ne vidimo zadržkov; presoja pa se bo v vsakem primeru opravila na podlagi 
morebitnih dodatnih podatkov oz. navedb v vlogi prijavitelja. 

b) V kolikor je testiranje skladno z Uredbo Komisije 651/2014, ki določa definicijo industrijskih raziskav ali 
eksperimentalnega razvoja javni razpis drugih tovrstnih omejitev ne predvideva. 

 
 
123. Zanima me s čem oz. kakšnimi dokumenti oz. na kak način podjetje dokazuje spodnje reference: 
 
Prijavitelj ima, glede na kompleksnost prijavljenega projekta, primerne: 

- reference na področju RRI (izvedeni projekti etc.) 
- upravljavske reference (vodstvene in organizacijske reference)  
- strokovno usposobljenost raziskovalne skupine (reference) 
- potrebno opremo za izpeljavo projekta in ostale potrebne kapacitete za izvedbo projekta 

 
Odgovor 123: 

V tem delu je bila razpisna dokumentacija spremenjena. Glejte popravek odgovora 76 b. 
 



 

 

124. Pripravljamo prijavo na vaš razpis, pri čemer na podlagi informacij z današnjega informativnega dneva 
nismo prepričani, ali se sploh lahko prijavimo.  
 
V okviru projekta, ki ga pripravljamo, bi namreč sodelovali zaposleni iz 8-ih podružnic, kar pomeni, da bi se 
aktivnosti izvajale na 8-ih različnih lokacijah, od tega je 7 lokacij v zahodni in 1 lokacija oz. podružnica v 
vzhodni regiji.  
 
Ali se lahko kot prijavitelj prijavi naš center, aktivnosti pa se izvajajo na več lokacijah oz. v naših 
podružnicah? 
 
Odgovor 124: 

Na razpis se lahko prijavijo izključno samostojni prijavitelji, upravičenec pri izvajanju pogodbe nastopa 
samostojno. Za regijo izvajanja aktivnosti šteje regija, v kateri ima upravičenec sedež oziroma poslovni naslov 
poslovne enote ali podružnice, kjer se izvaja aktivnost. Javni razpis ne predvideva izvajanja aktivnosti v več 
podružnicah oz. različnih regijah. 
 
 
125. Prosili bi vas za potrditev ocenjevalnega merila 2: Sposobnost prijavitelja/podmerilo2.2: formalna 
usposobljenost razvojne skupine: 
Da bi dosegli maksimalno število točk (5), se zahteva, da ima nad 80% že zaposlenih članov razvojne skupine 
že pridobljeno znanstveno magistrsko oz. doktorsko izobrazbo. To pomeni, da v primeru sestave razvojne 
skupine, ki ima pet že zaposlenih članov, od katerih imajo štirje doktorat, eden pa univerzitetno izobrazbo, 
skupina ni upravičena do 5 točk, saj gre za 80%, medtem ko merilo 2.2 zahteva odstotek, ki je nad 80%?  
V tem primeru to merilo zahteva za pridobitev maksimalnega števila točk 100% magistrsko/doktorsko 
strukturo zaposlenih v razvojni skupini, če upoštevamo, da je maksimalno predvideno število vključenih 
raziskovalcev v razvojno skupino šest (glede na omejitev sofinanciranja za SME, ki predvideva 45% 
sofinanciranje in zahtevo po 1 novi zaposlitvi)? 
 
Odgovor 125: 

Da, pri izračunu se upošteva izračun na dve decimalni mesti (npr. 40,44% pomeni nad 40% in se oceni s 3 točkami). 
 
126. Datum prvega zahtevka bo 30.10.2017. 
Ali plače zaposlenih pridejo v ta zahtevek ali ne? Obdobje za plače bo namreč do takrat minilo, plače pa 
sicer še ne bodo plačane; zato nismo prepričani ali to spada v zahtevek ali ne.  
 
Odgovor 126: 

Kolikor bodo upravičeni stroški iz naslova plač že nastali in bili tudi plačani, da. 
 
127. Na informativnem dnevu je bilo rečeno, da v obrazcu1, kjer se zahteva Naslov podjetja, moramo vpisati 
sedež podjetja in ne naslov lokacije izvajanja projekta (poslovne enote).  
V katero rubriko v obrazcih naj torej vpišemo poslovno enoto (in naslov), kjer se bo operacija tudi dejansko 
izvajala?  
 PS. V že zastavljenem vprašanju pod 82 d) nismo razbrali odgovora.  
 
Odgovor 127: 

Iz točke 2.3. (Regija izvajanja)  javnega razpisa je razvidno, da se bodo sredstva delila glede na regijo izvajanja 
aktivnosti sofinancirane operacije posameznega upravičenca. Za regijo izvajanja aktivnosti šteje regija, v kateri ima 
upravičenec sedež oziroma poslovni naslov poslovne enote ali podružnice, kjer se izvaja aktivnost v času ob oddaji 
vloge oziroma ob prvem črpanju sredstev za upravičence, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža v Republiki 
Sloveniji.  
 
Če bo torej aktivnosti izvajala poslovna enota, ki bo tudi prijavitelj na projekt, v tem primeru v obrazec vpišite 
naslov poslovne enote, ne naslov sedeža podjetja. Poslovna enota/podružnica mora biti vpisana v Poslovni register 
Slovenije / Sodni register. 

 128. Eno izmed zastavljenih vprašanj od danes je bilo glede števila zaposlenih, ki ga prijavitelji moramo 
vpisati in ni jasno ali gre za dan 30.11.2016 31.12.2016? 

Število zaposlenih na dan 30.11.2016 
Priložite potrdilo ZZZS o številu zaposlenih 
Podatek mora biti skladen s potrdilom ZZZS o številu zaposlenih v podjetju na zadnji dan navedenega leta 



 

 

(NESKLADNOST) 
 
Odgovor 128: 

V obrazec 1 (Prijavni obrazec) – točka 1.3. vpišite število zaposlenih na dan 30.11.2016 in priložite potrdilo ZZZS o 
številu zaposlenih.  
Pri opombi je prišlo do napake; v tem delu je razpisna dokumentacija ustrezno spremenjena. 
 
 
129. V zvezi z dotičnim razpisom na vas naslavljam naslednje vprašanje. V obrazcu 3, točka 3.3 Kazalniki za 
spremljanje uspešnosti projekta, je potrebno oddati stanje na dan 31.12.2015. Podjetje ima zaključek 
poslovnega leta na dan 30.04. Lahko v tem primeru podjetje odda podatke na dan 30.04.2015? 
 
Odgovor 129: 

Kolikor se poslovno leto podjetja razlikuje od koledarskega leta, navedite podatke na zadnji dan zaključka zadnjega  
poslovnega leta, za katerega so bili bilančni podatki javno objavljeni. 
 
 
130. Nam lahko konkretno pojasnite na kaj natančno se sklicujemo pri merilu Tehnološka odličnost: Jasno 
predstavite prispevek dosežkov RRI projekta na zadevnem področju glede na sedanje stanje razvoja. Je tu 
mišljeno na ''stanje razvoja'' v podjetju/ na nacionalnem/ globalnem nivoju?  

 
Odgovor 130: 

Mišljeni so dosežki RRI projekta z vseh treh vidikov, tako glede na sedanje stanje razvoja tako v podjetju, kot na 
nacionalnem in globalnem nivoju. 
 
 
131. Ali trženjske aktivnosti (raziskave trga, finančne projekcije, načrtovanje trženjske strategije, ...) spadajo 
pod upravičene aktivnosti stroška dela RR skupine? 
 
Odgovor 131: 

Glejte odgovor št. 111. Trženjske aktivnosti niso upravičen strošek, v kolikor ne gre za RR novih trženjskih 
pristopov. 
 
 
132. Ali prav razumemo: 

a) Obstoječi zaposleni so lahko v podjetju zaposleni za krajši delovni čas (npr. za 20%) in so še vedno 
upoštevani kot polnopravni člani RR skupine, ki se jih upošteva pri izračunu podmerila 2.1. 
Interdisciplinarnost in 2.2. Formalna usposobljenost  

b) Novo zaposleni člani RR skupine pa morajo biti zaposleni v podjetju za polni delovnik, vendar so 
lahko dodeljeni na projekt za npr. 60% svojega delovnega časa. 

 
Odgovor 132: 

a) Da. 
b) Da. 

 
 
 
133.  K obrazcu 4 je potrebno med drugim priložiti tudi: 

Prijavitelj vlogi obvezno predloži: 
- dokazila o doseženi ravni formalne izobrazbe (vključno z znanstveno oz. doktorsko izobrazbo) 

Ali zadostuje potrdilo o opravljenem doktoratu ali je potrebno priložiti za zaposlenega, ki ima 
doktorat, tudi potrdilo o doseženi univerzitetni izobrazbi oz. magisteriju? 
 

Odgovor 133: 
Zadostuje potrdilo o opravljenem doktoratu. 
 
 
134. Kljub odgovorom na vprašanja št 35 in 86 imamo vprašanje:  
Novo zaposlena oseba je študirala v Italiji (predbolonjski sistem). Tam je pridobila univerzitetno izobrazbo 
(5 letni študij) ter specializacijo (2 letni študij).  
 



 

 

Neformalni odgovor NARIC centra je, da se vrednotenja po starem sistemu ne dela več.  
 
Iz informacij na spletni strani italijanskega ministrstva je razvidno, da njegova izobrazba ustreza 3. 
bolonjski stopnji. Ali je tako dokazilo zadosti ali je potrebno njegovo izobrazbo dokazovati drugače (kako, če 
vemo da vrednotenje na ERIC-NARIC centru za tujce ni več mogoče)?  
 
Odgovor 134:  

Žal vam vnaprejšnjega zagotovila o ustreznosti izobrazbe na podlagi navedenih podatkov ne moremo podati; vam v 
pomoč pa predlagamo, da preverite, ali je listina nostrificirana v RS.  

 
135.  V razpisni dokumentaciji piše, da je eden od splošnih pogojev za prijavitelja tudi ta, da podjetje ni v 
pravdi z ministrstvom ali agencijo v zvezi s prijavo na katerikoli razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli 
pogodbe o sofinanciranju, zaradi neupravičene uporabe sredstev. 
 
Sami smo proti MGRT v zvezi z enim od razpisov vložili upravni spor, saj smo mnenja, da smo bili v 
postopku izbire neupravičeno izločeni. Ni prišlo do podpisa pogodbe, tudi sredstev nismo prejeli, zato tudi ni 
bilo mogoče neupravičeno uporabiti dodeljena sredstva. 
 
Ali je takšna oblika spora potemtakem izključujoč dejavnik tega razpisa ali ne? 
 
Odgovor 135: 

Sprožitev upravnega spora zoper sklep o izboru na enega od prejšnjih javnih razpisov, ne predstavlja razloga za 
zavrnitev vloge prijavitelja, z ozirom na razpisni pogoj obstoja pravde. Gre namreč za dva različna postopka. Pri 
upravnem sporu gre za odločanje sodišča o zakonitosti dokončnih upravnih aktov, s katerimi se posega v pravni 
položaj tožnika, in ne za obstoj pravde.  
 
 
136. Zanima nas, na kaj se navezuje »strokovna usposobljenost raziskovalne skupine (reference)”, v Obrazcu 
4 razpisne dokumentacije. Predvidevamo, da se ne navezuje na »razvojno skupino«, saj je govora o 
raziskovalni skupina. Verjetno je govora o obstoječem raziskovalnem osebju podjetja? 

 
Glede na to, da je zgoraj že potrebno navesti reference na področju RRI in upravljavske reference podjetja, 
nas zanima, kaj je mišljeno pod reference, ki potrjujejo strokovno usposobljenost raziskovalne skupine. So to 
na primer publikacije, predavanja kateregakoli izmed obstoječih zaposlenih? So to uradna potrdila o 
izobrazbi obstoječih zaposlenih?  
 
Odgovor 136: 

V zvezi z uporabljenim terminom je bil opravljen popravek razpisne dokumentacije. Glejte tudi popravek odgovora 
76 b. 
 
 
137. NA KDAJ se nanaša IZJAVA: 
-        podjetje ni v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 

zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 

10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 38/16 – odl. US), 

  
Podjetje XXXX posluje v letu 2016 in 2017 pozitivno in ni v težavah,  
je pa v letu 2015 imelo izgubo, ki je presegla polovico osnovnega kapitala in jo je v letu 2016 saniralo. Ali se 
podjetje lahko prijavi na RAZPIS? 
   
 VEZA:Imate pa pod teksti napisano:  [1] Družba je v težavah, kadar ni zmožna z lastnimi sredstvi ali sredstvi, ki 
jih lahko pridobi od družbenikov, delničarjev ali upnikov, ustaviti negativnih gibanj poslovanja, ki bi brez 
posredovanja države ogrozila obstoj družbe.   
Predpostavlja se, da je družba v težavah:   
-        kadar tekoča 475.213 (leto 2015) izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let 474.454 eur, doseže 
polovico osnovnega kapitala 325.000 eur in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino 162.500 
eur četrtine osnovnega kapitala, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov 
iz prevrednotenja;  
-        kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v 
računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je 
prikazan v računovodskih izkazih, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali 
presežkov iz prevrednotenja;  



 

 

-        če je družba že postala plačilno nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z 
insolventnostjo;  
-        če na osnovi meril za dokazovanje težav (2. člen Uredbe) dokaže, da je v težavah. 
 Za dokazovanje, da je družba v težavah, ni potrebno kumulativno izpolnjevanje vseh navedenih kriterijev. 
Zadostuje, da družba dokaže izpolnjevanje vsaj enega od navedenih kriterijev.  
 
Odgovor 137: 

Gre za dva pogoja – prvi se nanaša na  insolventnost in drugi za podjetje v težavah. Pogoj, ki se nanaša na podjetja 
v težavah, je  razdeljen na dva dela: 

1. da ne prejemajo in niso v postopku pridobivanja pomoči za podjetja v težavah po ZPRPGDT in 
2. da ne ustrezajo definiciji podjetja v težavah, kot ga opredeljuje 18. točka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 

651/2014 

18. „podjetje v težavah“ pomeni podjetje, za katerega velja vsaj ena od naslednjih okoliščin: 
(a) če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (razen MSP, ki obstaja manj kot tri leta ali, za namene 
upravičenosti do pomoči za financiranje tveganja, MSP v 7 letih po njegovi prvi komercialni prodaji in ki je 
upravičeno do naložb v financiranje tveganja po skrbnem pregledu izbranega finančnega posrednika) zaradi 
nakopičenih izgub izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala. To je v primeru, ko nakopičene izgube, 
ki se odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih sredstev družbe), 
povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. Za namene te 
določbe se „družba z omejeno odgovornostjo“ nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge I k Direktivi 
2013/34EU Evropskega parlamenta in Sveta (37), „osnovni kapital“ pa vključuje po potrebi vse vplačane presežke 
kapitala; 
(b) če je v primeru družbe, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe (razen MSP, ki 
obstaja manj kot tri leta ali, za namene upravičenosti do pomoči za financiranje tveganja, MSP v 7 letih po njegovi 
prvi komercialni prodaji in ki je upravičeno do naložb v financiranje tveganja po skrbnem pregledu izbranega 
finančnega posrednika), zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica njenega kapitala, kot prikazujejo 
računovodski izkazi družbe. Za namene te določbe se „družba, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost 
za dolg družbe“ nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge II k Direktivi 2013/34/EU; 
(c) če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo 
izpolnjuje merila za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov; 
(d) če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in posojila še ni vrnilo ali prekinilo jamstva ali če je podjetje 
prejelo pomoč za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja; 

(e) če je v primeru podjetja, ki ni MSP, v zadnjih dveh letih: 
(1) knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom večje od 7,5 in 
(2) razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi in davki (EBIT) in kritjem obresti nižje od 1,0. 
 

Predlagamo, da preučite Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014: http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=SL. Glejte tudi odgovor 83/g. 
 
138. Podjetje  bi se prijavilo na razpis, smo pa v naslednji dilemi: 
  
V razpisu moramo določiti velikost Po prilogi 1 Uredbe 651/2014/EU: 
  
Ali moramo računati podatke po podatkih konsolidiranih računovodskih podatkov ali izhajamo iz podatkov 
posameznega podjetja? 
  
Posamezno podjetje XXX d.o.o.  
ima v letu 2015 178 zaposlenih, letni promet 19.046.272 eur in bilančno vsoto 21.088.649 eur, kar po 
spodnjem členu 2 pomeni, da spada v srednje podjetje. 
  
Podjetje XXX  ima v 100% lasti tudi druga podjetja in  
po konsolidiranih podatkih samo pri zaposlenih presežemo 250 in  
verjetno spadamo med velika podjetja, kakor nam je včasih tolmačil Podjetniški sklad? 
  
Bilančna vsota 22.575.551 
Letni promet 24.851.900 
Št. zaposlenih 
 število zaposlenih- 
2015 178 72,43 4  7 1 2

  
Veza: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651 
 



 

 

 
 
Odgovor 138: 

Agencija ne tolmači velikosti potencialnih prijaviteljev v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 v 
fazi postavljanja vprašanj potencialnih prijaviteljev. Preverite točko 7 razpisne dokumentacije – Določitev velikosti 
podjetja ter Prilogo 1 Uredbe 651/2014/EU (3. in 6. člen).  
 

139.  
a) Prijavitelj je srednje veliko podjetje, kar pomeni, da mora zaposliti dva nova zaposlena z minimalno 

8.stopnjo izobrazbe. Temu pogoju bo zadostil, bi pa vključil tudi nove zaposlene, ki so bili zaposleni 
v januarju, vendar nimajo 8.stopnje izobrazbe. Ali jih lahko vključimo v RR skupino? 

b) Prav tako podjetje bo s projektom zaposlilo dva nova zaposlena z 8.stopnjo izobrazbe. Bi pa 
zaposlilo tudi zaposlenega, ki je na povezanem podjetju. Ali je to mogoče, da se ga vključi v novo RR 
ekipo? On pa ima 8.stopnjo izobrazbe. Torej 2 nova, ki imata 8.stopnjo in sta štipendista v podjetju 
in še enega, ki je z 8.stopnjo izobrazbe vendar iz povezanega podjetja.  

 
Odgovor 139: 

a) Novo zaposlene osebe so osebe, ki se bodo pri upravičencu zaposlile po  objavi javnega razpisa, vendar 
najkasneje do izstavitve prvega zahtevka za izplačilo. Njihova zaposlitev mora trajati najmanj do zaključka 
RRI projekta. Osebe zaposlene v januarju se štejejo za novo zaposlene, vendar morajo imeti stopnjo 
izobrazbe skladno z razpisnimi pogoji.  

b) Kolikor gre za novo zaposlitev v podjetju, ga lahko vključite. 
 
 

140. Na dnu obrazca 1 je zabeleženo: 
Število zaposlenih na dan 30.11.2016[1] 

[1] Podatek mora biti skladen s potrdilom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na zadnji dan navedenega leta, ali, 

za podjetja, ki za navedeno obdobje še niso bila registrirana v Republiki Sloveniji, drugim ustreznim potrdilom 

Lahko pojasnite, ali se navaja podatek za 30.11.16 ali za 31.12.16? 
 
Odgovor 140: 

Gre za napako, glejte odgovor 128. 
 
 

141. V opisu meril za ocenjevanje v razpisni dokumentacije je pri pojasnilu za dodeljevanje točk pri 
podmerilu 2.5: Raziskovalno-inovacijska in upravljavska sposobnost prijavitelja na koncu navedeno: 
Upošteva se LE utemeljitev s priloženimi ustreznimi dokazili.  
Nikjer drugje v razpisni dokumentaciji ni navedeno, da je ta dokazila potrebno priložiti. Glede na 
to, da so lahko izjemno obsežna ter da v okviru razpisa niso zahtevana, nas zanima, kakšno navodilo 
v zvezi s tem bodo prejeli ocenjevalci, ter ali je potrebno ta dokazila vendarle priložiti, če želimo 
kandidirati za točke pri tem merilu (in če je odgovor da, kam jih priložimo). 
 

Odgovor 141:  
Razpisna dokumentacija je v tem delu popravljena. Glejte tudi popravek odgovora 76 b. 
 

142. Razpisnik v Obrazcu 1 (točka 1.3) zahteva (v footnoti), da mora biti podatek o številu zaposlenih na 
dan 30.11.2016 skladen s potrdilom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu 
zaposlenih v podjetju na zadnji dan navedenega leta. Ali pravilno razumemo, da se mora predloženo 
potrdilo ZZZS nanašati na AKTIVNA ZAVAROVANJA NA DAN: 31.12.2016?  
 
 

Odgovor 142:  
Razpisna dokumentacija je bila v tem delu popravljena. Glejte tudi odgovor št. 128. 
 

143. Rečeno je bilo da raziskovalne skupine ni potrebno registrirati pri ARRS. Ali bo pa potrebno 
pripraviti interno sistematizacijo/formulacijo in jo poslati v dokazilo? 
 

Odgovor 143: 
Ne; registracija razvojne skupine ni potrebna; prav tako ni potrebno popravljati sistemizacije delovnih 
mest. 



 

 

 
 
 
 
 

144. Želeli bi sodelovati v JR in nas zanima naslednje: 
a) Ali je strošek plač, ki ga prijavljamo v JR obračunan po dejanski urni postavki udeleženca JR ali po 

priznanem strošku  za udeleženca, ki je 20,60€ za raziskovalca in 13,70€ za strokovne in tehnične 
sodelavce? 

b) Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bili kupljeni od zunanjih 
virov po običajnih tržnih pogojih ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno 
za RRI projekt. Vrednost navedenih  upravičenih stroškov te alineje ne sme presegati 20% vrednosti 
celotnih upravičenih stroškov RRI projekta. Ali te stroške ob prijavi lahko pavšalno prijavimo v 
višini  20% vrednosti upravičenih celotnih stroškov, ali moramo za prijavljene vrednosti že sedaj 
imeti kritje v obliki predračunov zunanjih storitev? 
 
 

Odgovor 144: 
a) Gre za priznan znesek po metodologiji izračuna standardne lestvice stroškov na enoto, ne za dejanski 

znesek. Glejte tudi odgovora št. 38 b in 57 
b)  Posebej opozarjamo, da pred začetkom operacije ne sme biti sklenjena nobena pravno zavezujoča 

zaveza za izvedbo posamezne upravičene aktivnosti v okviru potrjene operacije (sem sodijo tudi 
predračuni). 

 
145.  

a) V skladu z opisom razpisa razumemo, da je najdaljše trajanje projekta omejeno na 18 mesecev. 
Ne razumemo pa povsem datuma začetka projekta.  
Jasno je, da je projekta ne smemo izvajati pred izdajo sklepa o sofinanciranju. Povsem nerealno 
je pričakovati, da bo podjetje realno začelo izvajati projekt na dan izdaje sklepa, sploh če 
upoštevamo, da bo sklep po pošti prejelo šele nekaj dni kasneje.  
Zato nas zanima, ali lahko podjetje planira ter zatem seveda tudi izvede kasnejši začetek 
trajanja projekta npr. 01.01.2018; ter tako organizirano prične izvajati 18 mesečen projekt. 
 
b) Zanima nas, ali so do financiranja upravičeni projekti, ki se umestijo na Področje uporabe 
osmih tem izbranih na S4 in navedenih v javnem razpisu; ali pa le projekti, ki se hkrati 
umeščajo na veliko ožje definirana Fokusna področja v S4 natančneje opisana pri prej 
omenjenih temah? 

 
Odgovor 145: 

a) Obdobje upravičenosti stroškov je največ do 18 mesecev od datuma, ko agencija izda  sklep o 
sofinanciranju. Torej se vam na ta način skrajša obdobje upravičenosti RRI projekta.  

b) Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe 
veljavne S4, razen v področje trajnostnega turizma, kot opredeljuje S4.  

 
 

146. Malo podjetje (razvojni center) ima sedež v vzhodni Sloveniji in ima dve registrirani podružnici v 
vzhodni Sloveniji. 
Aktivnosti bi se izvajale na lokacijah obeh podružnic, ki sta obe vpisani v poslovni register. 
 
Ali se lahko aktivnosti projekta izvajajo na obeh lokacijah podružnic v isti kohezijski regiji, ali je 
potrebno izbrati samo eno lokacijo, kjer se bodo izvedle vse aktivnosti? 
 

Odgovor 146: 
Potrebno je izbrati samo eno lokacijo, kjer se bodo aktivnosti izvajale. 
 
 

147. Zanima me ali so ob oddaji vloge zahtevani izključno originalni podpisi in žigi, ali so ob oddaji vloge 
morda sprejemljive skenirane strani podpisov in žigov in se originali lahko dostavijo naknadno (po navedem 
roku za oddajo vlog)? Na razpis se bo namreč prijavilo podjetje iz tujine. 
 
Odgovor 147: 

Zahtevani so originalni podpisi in žigi. 



 

 

 
 
148. Na obrazcu 3 je potrebno vpisati »Okvirni datum zaključka projekta«, kjer je pripisano naslednje 
pojasnilo »datum ne more biti kasnejši od dd.mm.ll«. Ne razumem pomena tega pojasnila. Datum ne sme biti 
kasnejši od katerega datuma? Morda mislite 31.12.2019? Lahko prosim razložite?  
Vpisati moramo okvirni datum – torej ne točni datum? Koliko lahko odstopamo? 
Poleg tega me zanima, ali bo v primeru odobritve projekta pričetek projekta določen s strani agencije na 
podlagi izdanega sklepa o sofinanciranju (projekt bi se v tem primeru pričel z dnem izdanega sklepa),  ali 
lahko začetek projekta določi prijavitelj sam? V primeru, da lahko prijavitelj sam določi datum pričetka, 
kateri je potem prvi možen datum pričetka izvajanja projekta?  
 
Odgovor 148:  
Razpisna dokumentacija – obrazec 3 je bila v tem delu popravljena. Vpišite okvirni datum zaključka projekta. Prvi 
možen datum pričetka izvajanja projekta je z dnem izdaje pozitivnega sklepa. Glejte tudi odgovor 78 c, 145 a. 
 
 
149. Zanima nas, ali lahko v projekt vključimo zaposlenega, ki za naše podjetje opravlja raziskovalna dela na 
podlagi Pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo. Konkretno, zaposleni na tej podlagi opravlja to delo 
neprekinjeno že od leta 2008, vendar se vsako leto z njim sklene nova pogodba o zaposlitvi za eno leto (od 1.1 
do 31.12 v tekočem letu zgolj zaradi izdaje soglasja s strani njegovega prvega delodajalca). Prav tako se pri 
ZZZS vsako leto 1.1.naredi prijava z obrazcem M-1 za eno leto in odjava 31.12. z obrazcem M-2. Ali 
predstavljajo prijave in odjave kakšen problem, kljub temu, da je zaposlen neprekinjeno od leta 2008? 
Prosim za konkreten odgovor. 
 
Odgovor 149: 
Kolikor ga nameravate vključiti kot že zaposlenega člana razvojne skupine, lahko. 
 
150.  
a) Za dokumentacijo nas zanima ali je kakšna omejitev glede prilog? Lahko priložimo finančne priloge, 
pismo o nameri, potrdila, dokazila,.. 
b) V dokumentu finančni načrt je navedeno "Utemeljite zagotovljenost lastnih sredstev". Ali to utemeljimo v 
besedilu ali je potrebno kako dokazovati z prilogami oz izpiski, dokazili,..? 
 
Odgovor 150: 

a) Tovrstne omejitve javni razpis načeloma ne predvideva.  
b) Zagotovljenost lastnih sredstev utemeljite v besedilu. 

 
151. Za posredne stroške je navedeno da so upravičeni v višini 15% upravičenih stroškov dela. Ali je 
potrebno v besedilo dodatno razložiti in argumentirati kaj bo teh 15%, ali tega ni treba in se v tabelo le 
napiše številke v višini 15%. 
 
Odgovor 151: 
Domnevamo, da se vaše vprašanje nanaša na Obrazec 5. Vanj le vpišite predvideno višino posrednih stroškov. 
 
152. Na izjavi o strinjanju z vsebino javnega razpisa je ena alineja:  
zakoniti zastopnik podjetja nisem storil velike strokovne napake s področja predmeta tega javnega razpisa, ki mi 

je bila dokazana s sredstvi, ki jih agencija lahko utemelji 

Vas lahko prosimo za razlago kaj točno je tu mišljeno? kaj je mišljeno kot strokovna napaka (napačna 
vsebina, napačen finančen izračun,..) 
 
Odgovor 152: 
Za potrebe tega javnega razpisa se strokovno napako pojmuje kot kršitev poklicnih/strokovnih pravil pri izvajanju 
raziskovalno-razvojnih dejavnosti oz. projektov.  

 
153. XX je HČI podjetja XY in  bi se prijavil na razpis, smo pa v naslednji dilemi 
V razpisu moramo določiti velikost Po prilogi 1 Uredbe 651/2014/EU: 
 Ali moramo za XX računati podatke po podatkih konsolidiranih računovodskih podatkov ali izhajamo iz 
podatkov posameznega podjetja? 
Veza: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651 
 



 

 

Odgovor 153: 
Glejte odgovor št. 23, 83 g in 138. 
 
154. Posebni pogoji JR KKIPP za ugotavljanje upravičenosti RRI projekta določajo: 
Status mladega raziskovalca v javnem razpisu ima oseba, ki je vpisana na doktorski študij v tekočem 
študijskem letu (program za pridobitev 10. SOK ravni izobrazbe) in je stara do vključno 35 let. Mladi 
raziskovalec mora biti vpisan na doktorski študij že v času sklenitve pogodbe o zaposlitvi pri prijavitelju. 
V II. poglavju razpisne dokumentacije POJASNILA K JAVNEMU RAZPISU, točka 8 določa: 
1. 8. Razvojna skupina 

Razvojna skupina mora biti sestavljena iz najmanj dveh, z dnem pred objavo javnega razpisa , že zaposlenih oseb v podjetju 

(pri čemer članstvo ni pogojeno s pridobljeno ravnijo izobrazbe) ter: 

a) enega novo zaposlenega pri mikro in malih podjetjih, 

b) … 

Za mladega raziskovalca se šteje raziskovalec, ki je vpisan na doktorski študij (program za pridobitev 10. SOK ravni 

izobrazbe) in je star do vključno 35 let. Mladi raziskovalec mora biti vpisan na doktorski študij že v času sklenitve pogodbe o 

zaposlitvi pri prijavitelju. Mladi raziskovalec mora biti vpisan na doktorski študij v tekočem šolskem letu. 

Za mladega raziskovalca nimamo dokazila oz. potrdila o vpisu na doktorski študij v tekočem študijskem letu 
2016/2017!  
Imamo pa o potrdila o vpisu na doktorski študij v študijskem letu 2015/2016 in potrdilo, da sicer statusa 
trenutno nima, ima pa vso pravico do opravljanja obveznosti. 
Ali se lahko prijavimo na razpis KKIPP? 
 
Odgovor 54: 
Določila javnega razpisa zahtevajo, da mora biti oseba vpisana v tekočem študijskem letu, kar pomeni, da mora 
imeti tudi potrdilo o vpisu. 
 
155. Zanima nas ali se je pri utemeljitvi navezave na S4 potrebno sklicevati samo na 1 cilj ali na več ciljev, če 
se dotika primer več cilje?. 
Ali se sklicujemo samo na tiste cilje, ki so neposredni ali tudi tisti, h katerimi prispeva projekt posredno - kot 
je v razpisu poimenovano ... pripomorejo k uresničevanju ciljev.  
Beseda pripomore, je zelo relativna beseda.  
 
Odgovor 155: 
Poudarite, pri katerih ciljih vse projekt prispeva.  
 
156.  
a) V tabeli 5.2. Finančni načrt operacije morajo biti razdelani stroški operacije po letih, in sicer za 
posamezno proračunsko leto. Zanima nas, kako se smatra proračunsko leto, da bomo znali planirati stroške 
po posameznih proračunskih letih. Za prvo in zadnje proračunsko leto je pomemben tudi datum začetka 
operacije. 
b) Ali se o datumu začetka operacije izbrani prijavitelj in Spirit dogovorita v pogodbi? 
c) Kot razumemo, je prvi možni datum začetka operacije datum izdaje sklepa (ocenjujemo, da bo konec 
aprila 2017), ne vemo pa, ali je začetek operacije lahko tudi kak drug datum po izdaji sklepa. 
 
Odgovor 156: 
a) Pri pripravi finančnega načrta kot mejnik za posamezno proračunsko leto privzemite, da v letu 2017 vključite vse 
upravičene stroške in izdatke, nastale (in plačane) do izstavitve 1. zahtevka za izplačilo, v letu 2018 vse upravičene 
stroške in izdatke, nastale do izstavitve 2. zahtevka za izplačilo) ter v letu 2019  vse upravičene stroške in izdatke, 
nastale do izstavitve 3. zahtevka za izplačilo).   Pozorni bodite na to, da se plače izplačuje za pretekli mesec, zato pri 
njihovem načrtovanju upoštevajte predvideni zamik do obračuna in izplačila le-teh.  
b) Datum obe pogodbeni stranki dogovorita v pogodbi. 
c) Da, datum začetka operacije je datum izdaje sklepa. 

 

157.  
a) Pri preučevanju razpisa KKIPP sem zasledil naslednji dvoumen zapis v POJASNILIIH K 
JAVNEMU RAZPISU, 9.1.1.1 Stroški osebja, točka a) tretja alineja  tabele, ki se nanaša na 
Zahtevek in dokazila (spodaj). 

- za velika podjetja: potrdilo o vpisu mladega raziskovalca na doktorski študij za tekoče šolsko leto.  
 
9.1.1.1 Stroški osebja 



 

 

V primeru uveljavljanja stroškov osebja se upošteva poenostavljeni način poročanja po metodologiji določitve 
standardne lestvice stroškov na enoto, ki je predstavljena v III. poglavju razpisne dokumentacije. 

 Kategorija 
stroška 

Dokazila za uveljavljanje stroška 

1 Stroški osebja 
 
 

Za vse člane razvojne skupine: 
 

a) Ob predložitvi 1. zahtevka:  
- veljavna pogodba o zaposlitvi,  
- sklep ali drug ustrezni akt o prerazporeditvi na delo na RRI projektu, kadar to ni 

opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi,   
- za velika podjetja: potrdilo o vpisu mladega raziskovalca na doktorski študij za tekoče 

šolsko leto. 
 

b) Ob vsakokdva zaposratni predložitvi zahtevkov: 
- podpisana in žigosana listina za obračun stroškov osebja (delovni list »Stroški osebja« v 

obrazcu Finančno poročilo (Excel), 
- podpisana in žigosana mesečna časovnica članov razvojne skupine (delovni list »Mesečna 

časovnica« v obrazcu Finančno poročilo (Excel),  
- izpis obdobij zavarovanja v RS za obdobje uveljavljanja upravičenih stroškov (obr. ZPIZ 

325/01-1) za vse člane razvojne skupine 
- druga ustrezna dokazila.  

 
Ali si lahko to razlagamo, da za manjša in srednje velika podjetja Potrdila o vpisu mladega raziskovalca na 
doktorski študij za tekoče šolsko leto, ni potrebno predložiti pri 1. zahtevku?  
b) Kaj natančno pomeni stavek z napakami pod b) »Ob vsakokdva zaposratni predložitvi zahtevkov«, v 
gornji tabeli, v kontekstu zahtevanih največ treh zahtevkov, prvega, končnega in vmesnega? 
 
Odgovor 157: 

a) Eden od pogojev, da RRI projekt lahko prejme financiranje, je, da mora novo zaposliti najmanj tri osebe,  
od tega mora imeti najmanj ena oseba status  mladega raziskovalca. Status mladega raziskovalca v javnem 
razpisu ima oseba, ki je vpisana na doktorski študij v tekočem študijskem letu (program za pridobitev 10. 
SOK ravni izobrazbe) in je stara do vključno 35 let. Mladi raziskovalec mora biti vpisan na doktorski študij 
že v času sklenitve pogodbe o zaposlitvi pri prijavitelju. Pogoj velja le za prijavitelje, ki so velika podjetja 
iz vzhodne regije. 

b) Gre za tipkarsko napako v razpisni dokumentaciji, ki je bila odpravljena. Dokazila se ločujejo na tista, ki se 
predlagajo le pri predložitvi prvega zahtevka, in tista, ki se predložijo ob vsakokratni predložitvi zahtevka 
(torej vseh). 

 
158.  
a) Ali je za zunanje izvajalce že v vlogi potrebno točno in natančno opisati njihovo delo ter zakaj so 
pomembni pri vključitvi v projekt in zakaj jih potrebujemo in ne bomo zmogli projekta izpeljati brez njih?  
b) Ali so stroški zunanjih izvajalcev lahko kar koli kar je bistveno za projekt oz povezano z njegovo izvedbo? 
Npr. izvajalec v Sloveniji in tujini za komunikacijo s klinikami ter pridobivanje bioloških vzorcev in njihov 
transport do nas. 
 
Odgovor 158: 

a) Navedite le, katera zunanja znanja (oz. vsebine) potrebujete oziroma, ne navajajte pa posameznih 
izvajalcev.  

b) Stroški storitev zunanjih izvajalcev so stroški pogodbenih raziskav, ki so bili kupljeni od zunanjih virov po 
običajnih tržnih pogojih ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt. 
Vrednost navedenih upravičenih stroškov te alineje ne sme presegati 20% vrednosti celotnih upravičenih 
stroškov RRI projekta. Glejte tudi odgovor 111 in 122. 

 
 
159. V povezavi z razpisom imamo vprašanje glede zunanjih izvajalce. Za izvedbo projekta bomo 
potrebovali vzorce krvi (iz Slovenije in tujine). Ali lahko kot strošek zunanjega izvajalca navedemo podjetje 
za transport, preko katerega bi transportirali vzorce v laboratorij v Sloveniji, kjer bo projekt potekal (npr. 
DHL ali specializiran transporter za biološke vzorce).  
 
Odgovor 159: 
Ne, ker ne gre za RR, lahko pa tovrstne stroške pokrivate v okviru pavšala kot posredni strošek. Glejte tudi 
odgovore 111, 122 in 158. 
 
160. Za izvedbo projekta bomo potrebovali določeno laboratorijsko opremo. Ali moramo biti te opreme 
lastnik ali si jo lahko izposojamo - v tem primeru bi se določeno delo projekta opravljalo na drugi lokaciji, 



 

 

kjer bi opremo najeli. Ali lahko "lokacijo" in najem opreme damo kot zunanjega izvajalca in ga damo v ta 
strošek? 
Ali se mora projekt izvajati na sedežu podjetja ali se lahko izvaja na drugi lokaciji - pri zunanjemu izvajalcu. 
Se lahko pri zunanjemu izvajalcu izvaja delno (npr polovico dela; potrebno laboratorijsko delo) in 
preostanek na sedežu podjetja? 
Odgovor 160: 
Strošek nakupa ali najema opreme ni upravičen strošek. Projekt se mora kot celota izvajati na naslovu, ki ga boste 
vpisali v Obrazec 1; šteje se, da se aktivnosti izvajajo tam, kjer ima upravičenec sedež oziroma poslovni naslov 
poslovne enote ali podružnice. V navedenem primeru pa lahko meritve opravljate tudi na lokaciji, kjer je oprema 
najeta. 

161. V podjetju smo do danes izvedli preliminarne analize razvoja metode. Slednjo bi radi s pomočjo 
sredstev projekta razvili do produkta. Ali so predhodno izvedene aktivnosti (ki seveda niso del prijavljenih 
aktivnosti projekta) težava? 

Odgovor 161: 
Glede na gornje informacije, ne vidimo težav, kolikor te aktivnosti niso del samega projekta, ki ga prijavljate, 
ampak le predhodno izvedene aktivnosti.  
 
162. Ali so marketinške in trženjske aktivnosti upravičen strošek na RRI projektu, saj brez njih faze 
komercializacije ni moč implementirati. 
 
Odgovor 162: 
Če ne gre za RR, potem ne. Glejte tudi odgovora št. 111 in 131. 
 
163. Imam dve vprašanji: 
a) Tretji zahtevek je predviden na datum 31.11.2018, vendar začetek projekta ni omejen, le trajanje, in sicer 
18 zaporednih mesecev. Ali je lahko končni datum projekta tudi poznejši od tega datuma, recimo tudi v letu 
2019, ali pa je treba projekt dejansko končati do 31.11.2018? 
b) Finančni plan naj bi izpolnjevali ne glede na koledarsko leto, ampak glede na planirano stanje izplačil. 
Kaj to konkretno pomeni? Si prav razlagam - "Leto 2017" velja le za stroške do 31.10. 2017, saj je takrat 
treba oddati zahtevek 1, "Leto 2018" le za stroške do 30.6.2018  (zahtevek 2) in "Leto 2019" za vse ostale 
stroške (Zahtevek 3)? 
 
Odgovor 163: 

a) Obdobje upravičenosti stroškov je največ do 18 mesecev od datuma, ko agencija izda  sklep o 
sofinanciranju. 

b) Glejte odgovor št. 156. 
 
164. Imamo vprašanje glede priloge izpisa ZZZS o stanju zaposlenih.  
V prijavnem obrazcu (obr.1) v točki 1.4. osnovni podatki prijavitelja je potrebno v tabelo vnesti št. 
zaposlenih na dan 30.11.2016. V nadaljevanju je navodilo, da se kot dokazilo priloži izpis iz ZZZS o številu 
zaposlenih na zadnji dan navedenega leta. Naše vprašanje je na kateri dan se mora glasiti izpis iz evidence 
ZZZS? Na 30.11. ali na 31.12.2016. 
 
Odgovor 164: 
Glejte odgovor št. 128.  
 
165. Zanima nas ali so spodnje aktivnosti upravičene, če jih prikažemo kot obvezni del RR procesa? 
Natančna predhodna raziskava tržnega potenciala 

Natančna predhodna analiza konkurence 

Natančna izdelava analize tveganj 

Certificiranje 

Nulta serija 

 
Odgovor 165: 
Ne, glejte tudi odgovor 111. 

 
166. Odgovorna oseba prijavitelja je po izobrazbi magister farmacije (trajanje 5 let), opravljen ima tudi 
MBA na IECD Bled. Ali to šteje za 9.stopnjo izobrazbe? 



 

 

 
Odgovor 166: 
Glejte odgovor št.86. 
 
167. Pri novih zaposlitvah sem videla, da ni potrebno podati imensko novih zaposlitev. Moramo pa verjetno 
napisati izobrazbo ali področje dela.  
 
Odgovor 167: 
Da; V primeru že znanega člana, vpišite ime in priimek, v nasprotnem v Obrazec 4  napišite, da član še ni znan. 
 
168. Zanima me, kako naj v obrazcu 4 vpišemo starost pri članih RR skupine, ki so stari med 35 in 50 let. V 
obrazcu so namreč le možnosti: mlajši od 29 let, starejši od 50 let in starejši od 29 let do vključno 35 let. 
Lahko to možnost vpišemo kar sami? 
 
Odgovor 168: 
Ta možnost ni predvidena, ker se dodatno ne točkuje. Zato v gornjem primeru rubriko »starost člana« pustite 
neizpolnjeno. 
 
169. Pri razpisu »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij« smo pri izpolnjevanju in tiskanju 
obrazcev ugotovili, da je ozadje vnosov podatkov in opisov obarvano modro. Pri tiskanju je tako tekst 
izredno slabo viden. Zanima nas ali mora tako pač biti, ali lahko to spremenimo? 
 
Odgovor 169: 
Forma obrazcev je obarvana tako, da prijavitelje opozarja na potrebnost vnosa. Glejte odgovor št. 62. 
 
170.  Kdaj mora zaposleni raziskovalec dopolniti 50 let, da ga lahko štejemo kot zaposlenega starejšega od 50 
let v okviru kriterija točkovanja "vključitev mejne skupine raziskovalcev"? Ali zadošča, da 50 let izpolni 
tekom izvajanja projekta?  
 
Odgovor 170: 
Glejte odgovor 76. 

171. Na kateri presečni datum se preverja oz. na kateri presečni datum mora imeti podjetje poravnane  
obveznosti do države, da izpolnjuje splošne razpisne pogoje za prijavitelja, kot izhajajo iz točke 4.1 razpisne 
dokumentacije? Na dan podpisa Obrazca 2? In če ja, ali je lahko datum podpisa na Obrazcu 2 zgodnejši kot 
dan oddaje prijave? Seveda bo obrazec datiran po dnevu objave razpisa. 

Odgovor 171: 
Presečni datum je datum oddaje vloge.  
 

172. Ali podjetje, ki ima neporavnane obveznosti do države, ki še niso zapadle v plačilo, izpolnjuje 
splošni razpisni pogoj "poravnane  obveznosti do države"? 

Odgovor 172: 
Da, kolikor še niso zapadle. 
 
173. V pojasnilu k merilu za izbor projekta, pri podmerilu 2.1. interdisciplinarnost razvojne skupine je 
navedeno, da se "pri izračunu raziskovalci istega raziskovalnega področja štejejo kot en raziskovalec". 
 
Ali se potem pri izračunu: "število različnih RP x 100/številom vseh raziskovalcev v skupini" v primeru, da 
je 10 raziskovalcev in je 5 različnih RP (po dva na isti RP) potem izračuna interdisciplinarnost 
takole: 5x100/5, kar da rezultat 100%. 
 
Odgovor 173: 
Napačen izračun, rezultat je 50 (5x100/10 = 50) 
 
174. Pri pregledu razpisne dokumentacije se nam pojavlja nekaj dilem: 



 

 

a) ali je do prijave na razpis (financiranja) upravičen tudi že obstoječi produkt, za katerega pa bodo izvedene 
RR aktivnosti, rezultat pa bo občutno izboljšan in trgu primernejši produkt? Če je odgovor pod prvo točko 
NE: ali se lahko prijavi projekt s podobno vsebino, ki pa bo v celoti razvit na novo - torej od začetka? 
b) ali je udeležba na znanstveni/strokovni konferenci s področja, ki je neposredno povezano s predmetom RR 
produkta, upravičen strošek? 
 
 
Odgovor 174: 

a) Rezultat projekta je lahko nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev z izkazanim tržnim potencialom. 
b) Ne. 

 
 
175. Ali lahko v ekipo vključimo  zaradi specifičnih matematičnih znanj upokojenca (9.SOK). Nameravamo 
ga zaposliti po pogodbi o začasnem delu upokojencev (60 ur/mesec). Ali se to tudi šteje kot novo zaposleni 
delavec in bomo zanj dobili finansiranje? 
 
Odgovor 175: 
Nova zaposlitev mora biti sklenjena za polni delovni čas ter najmanj do zaključka operacije; pri čemer mora biti iz 
pogodbe o zaposlitvi razvidno, da zaposleni opravlja dela znotraj razvojne skupine, vendar ne nujno v obsegu 
polnega delovnega časa. 
 
176. V januarju, po objavi razpisa, smo zaposlili novega vodjo trženja (8.SOK). Ali ga zaradi potreb RR 
projekta lahko vključimo v ekipo kot že starega zaposlenega in bo njegovo delo tudi sofinasirano? Kot novo 
zaposlenega ga po pravilih razpisa namreč ne moremo vključiti, ker se za novo zaposlene člane ekipe zahteva 
za zahodno regijo raziskovalec 9.stop. izobrazbe.  
 
Odgovor 176: 
Že zaposleni člani razvojne skupine so osebe, ki so se v podjetju zaposlile najpozneje z dnem pred objavo javnega 
razpisa. 
 
177. Ali lahko v okviru projekta uveljavljamo stroške dela zaposlenih iz podružnice 1, ki bodo razvijali novo 
storitev (metodologijo, povezano s senzoriko) za izboljšanje proizvodnega postopka v podružnici 2? 
Aktivnosti bi se torej izvajale na lokaciji podružnice 2. Ali pa je te stroške, ki se nanašajo na svetovanje na 
specifičnem RR področju, možno uveljavljati le preko zunanjih storitev s strani podružnice 1? 
 
Odgovor 177: 
V okviru projekta ne morete uveljavljati stroške plač zaposlenih članov razvojne skupine večih podružnic.  
 
 
178. Ali lahko glede na naše potrebe za prijavo, ki se kažejo v več podružnicah, pripravimo več prijav – torej 
se prijavi vsaka od naših podružnic s samostojno prijavo? 
 
Odgovor 178: 
Ne, ker podružnice niso pravne osebe.   Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so 
opredeljena v skladu z ZPOP-1, s sedežem v Republiki Sloveniji, in spadajo v skupino mikro, malih in srednje 
velikih podjetij. »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na 
njeno pravno obliko 
 
 
 
 
 

 


