
 

RNP 2013 
 
Pojasnila na zastavljena vprašanja v zvezi s tolmačenjem navodil in pojasnil pri izdelavi 
projektnih predlogov na javno povabilo RNP 2013.  
 

Sklopi: 

 

1. Pogoji za prijavitelje RR predlogov 

2. Projektna skupina 

3. Obdobje trajanja projekta 

4. Točkovanje/priprava projekta 

5. Obvestila/podpis pogodb 

6. Pojasnila razna 

7. Vsebina RR pojektov 

Na podlagi sprememb in dopolnitev javnega povabila RNP2013 v Uradnem listu RS, št. 96/13, 22. 11. 2013, so bili objavljeni novi 

obrazci – na vrhu vsakega obrazca je označeno ali je bila sprememba po objavi v UL RS, 22.11.2013 narejena ali ne: 

Obrazec1RNP2013_26112013.doc (v nadaljevanju Obrazec1RNP2013)- v Obrazec1RNP2013 vpišete podatek iz polja B24 in ne B23 (v 

obrazcu je ostal link na prejšnji obrazec) iz Obrazca4RNP203. 
Obrazec2RNP2013.doc (v nadaljevanju Obrazec2RNP2013) 

Obrazec3RNP2013_26112013.doc (v nadaljevanju Obrazec3RNP2013) 

Obrazec4RNP2013_26112013.xlsx (v nadaljevanju Obrazec4RNP2013) – ZADNJI POPRAVEK OBRAZCEV NAREJEN 27.11.2013 
Obrazec5RNP2013_26112013.doc (v nadaljevanju Obrazec5RNP2013) 

Obrazec6RNP2013.doc (v nadaljevanju Obrazec6RNP2013) 

Obrazec7RNP2013.doc (v nadaljevanju Obrazec7RNP2013) 
 

Čistopis javnega povabila je objavljen na: 

http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2013/206/Besedilo_javnega_povabilaRNP2013_obja

vaURL_25_11_2013.pdf  

 

________________________________________________________________________ 

Ad1) 
Zap. št.  
1. Vprašanje: Podjetje mora razpolagati z lastnimi viri oz. imeti odobrena premostitvena sredstva. 

Ali je potrebno predloţiti izjavo banke? Ali je dovolj, da podjetje napiše izjavo, da z 

njimi razpolaga? 
Odgovor: Da,  

prijavitelj RR projekta se s podpisom izjave, ki je del Obrazca 1RNP2013 izjavi, da ima zagotovljena sredstva za 

pokritje lastne udeleţbe in zagotovljena premostitvena sredstva za pričakovana sredstva iz naslova tega javnega 

povabila. 

Dopolnitev 

odgovora: 
Izjave banke ni potrebno predložiti. 

2. Vprašanje: Naše podjetje je do preteklega meseca poslovalo kot s.p., nato pa smo se 

preoblikovali v d.o.o. Pri tem ne gre za novo podjetje, ampak za nadaljevanje 

poslovanja predhodnega podjetja. Ali smo torej upravičeni za prijavo? 

 Da, v kolikor   
izpolnjujete pogoj, ki je del izjave Obrazca1 RNP 2013, da ste letno poročilo minulega poslovnega leta predloţili 

AJPES-u ga objavili na spletni strani AJPES-a.   

Predlagamo, da vlogi priloţite dokument iz katerega bo razvidno, da gre za nadaljevanje dejavnosti v 

drugi pravni obliki. 

3.  Vprašanje: Ali podjetje, ki je bilo ustanovljeno v letu 2013 sme kandidirati? Takšno podjetje 

namreč nima oddanega letnega poročila za leto 2012? 
Odgovor: Ne. 

http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2013/206/Dokumenti/Obrazec1RNP2013_26112013.doc
http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2013/206/Dokumenti/Obrazec2RNP2013.doc
http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2013/206/Dokumenti/Obrazec3RNP2013_26112013.doc
http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2013/206/Dokumenti/Obrazec4RNP2013_26112013.xlsx
http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2013/206/Dokumenti/Obrazec5RNP2013_26112013.doc
http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2013/206/Dokumenti/Obrazec6RNP2013.doc
http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2013/206/Dokumenti/Obrazec7RNP2013.doc
http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2013/206/Besedilo_javnega_povabilaRNP2013_objavaURL_25_11_2013.pdf
http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2013/206/Besedilo_javnega_povabilaRNP2013_objavaURL_25_11_2013.pdf


Glede na vprašanje ki ga zastavljate, zakoniti zastopnik takšnega podjetja ne more podpisati izjave, ki je del 

Obrazca1 RNP 2013. Del omenjene izjave je tudi navedba „’smo imeli na dan 31.12.2012 zaposleno najmanj 1 

osebo za polni delovni čas‟‟ ter navedba „’imamo potrjeno in javno objavljeno letno poročilo poslovnega leta 

2012‟‟. 

4.  Vprašanje: Zanima nas ali se na javno povabilo RNP 2013 prijavijo tudi podjetja, ki razvijajo 

SW proizvode – softwerske produjte, sisteme, metode, rešitve, modele, mreţe itd? 
Odgovor: Glede na vprašanje ki ga zastavljate ocenjujemo, da se bo končni rezultat/produkt RR projekta uvrščal med 

storitve. Predlagamo da sledite navede pojasnilom v Obrazcu3RNP2013 sklop F. V pomoč vam je lahko tudi 

pojasnilo v Obrazcu2 sklopa D. 

5. Vprašanje: Zanima me, ali je potrebno za prijavo na razpis biti prijavljen (kot organizacija ali 

skupina) v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS? 
Odgovor: Ne, 

Takšen pogoj za prijavitelje RR projektov ni predviden oz. te navedbe v izjavi Obrazca1 RNP 2013 ne zasledimo. 
6. Vprašanje: Ali imajo moţnost prijave samo podjetja z sedeţem v občinah Kungota, Hoče-

Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na pohorju, Ruše 

in Selnica ob Dravi. 
Odgovor: Ne,  

Nikjer ni eksplicitno zahtevano, da  imajo moţnost prijave samo podjetja z sedeţem v navedenih občinah.     
7. Vprašanje: Ali je upravičen tudi samostojni podjetnik posameznik? 

Odgovor: Da, v kolikor   
izpolnjujete pogoj, ki je del izjave Obrazca1 RNP 2013, da ste letno poročilo minulega poslovnega leta predloţili 

AJPES-u ga objavili na spletni strani AJPES-a, ter imate dokončano najmanj VII. stopnjo izobrazbe in ste član 

projektne skupine RR projekta, ki jo imenujete. 
8. Vprašanje: V zvezi z javnim povabilom podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v RNP 2013 

nas zanima,  ali se lahko prijavi na razpis več podjetij znotraj Skupine, in sicer s 

svojo vlogo na razpis? 
Odgovor: Da,  

V kolikor posamezno podjetje izpolnjujejo pogoje, ki so del Obrazca 1 RNP 2013 (B podjetja prijavitelja 

projektnega predloga). Opozorilo: Pri določanju velikosti podjetja je potrebno upoštevati tudi vse opredelitve glede 

partnerskih in povezanih podjetij, kot izhaja iz Priloge 1 Uredbe komisije (ES) št. 800/2008! 
9. Vprašanje: Ali se na razpis ''Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v 

»PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH 

OD 2013 DO 2015 - RNP 2013«'' lahko prijavijo tudi fakultete! 
Odgovor: Ne,  

prijavitelj je lahko le podjetje, ki je ustanovljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah (ZGD-1 Uradni list 

RS, št. 65/09-UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: 

U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16, 82/13) ter izpolnjuje ostale pogoje, ki so del izjave 

Obrazca1 RNP 2013. 

Popravek 

odgovora 

po 

spremembi 

v UL RS, 

22.11.2013: 

Da  

prijavi se lahko vsaka pravna ali fizicna oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih druţbah (ZGD-

1Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8,33/11, 91/11, 

100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12 in 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16)(podjetja, samostojni podjetniki) ali 

je raziskovalno razvojne organizacija oziroma njihova enota, ki je registrirana za opravljanje raziskovalno 

razvojnih dejavnosti in se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo; 

10. Vprašanje: Pogoji za prijavitelja: kaj pomeni dikcija razpisa »za financiranje RR projekta, ki je 

predmet prijave, ni pridobil in ne pridobiva sofinanciranja iz drugih javnih sredstev 

evropskega, drţavnega ali lokalnega proračun«? Se to navezuje le na razpise, na 

katerih so bila sredstva za RR projekt ţe dodeljena ali tudi na razpise, kjer se sklep o 

izbiri še pričakuje? 
Odgovor: Navezuje se le na razpise, kjer so bila sredstva za RR projekt že dodeljena.  
Dopolnitev 

odgovora: 
Potrebno je upoštevati, da za uveljavljene stroške in izdatke prijavitelj ni 

pridobil in ne pridobiva sofinanciranja iz drugih programov Skupnosti ali 

nacionalnih programov ter iz drugih programskih obdobij. 

11.a Vprašanje: V besedilu javnega razpisa je navedeno, da lahko na javni razpis kandidira podjetje, 

ki ima potrjeno in javno objavljeno letno poročilo poslovnega leta 2012. Naše 

podjetje je do preteklega meseca poslovalo kot s.p., nato pa smo se preoblikovali v 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF


d.o.o. . Pri tem ne gre za novo podjetje, ampak za nadaljevanje poslovanja 

predhodnega podjetja. Ali smo torej upravičeni za prijavo? Glede na specifiko 

prosimo za natančen odgovor na vprašanje. Zavedamo se dikcije besedila javnega 

razpisa, ampak v izogib nesporazumom potrebujemo jasen odgovor kako bo 

razpisnik upošteval preoblikovanje podjetja (letno poročilo za leto 2012 se glasi na 

s.p., sedaj pa smo d.o.o. z drugačno firmo). Ponovno poudarjamo, da ne gre za novo 

podjetje ampak zgolj za nadaljevanje poslovanja s.p. v novi organizacijski obliki, in 

sicer d.o.o. . 
Odgovor: Da, v kolikor   

izpolnjujete pogoj, ki je del izjave Obrazca1 RNP 2013, da ste letno poročilo minulega poslovnega leta predloţili 

AJPES-u ga objavili na spletni strani AJPES-a.  Izkazano mora biti, da gre za univerzalnega pravnega naslednika 

in da gre za nadaljevanje dejavnosti v drugi pravni obliki. 

11. Vprašanje: Med pogoji za prijavo nismo zasledili, da mora imeti podjetje na dan objave razpisa 

najmanj enega zaposlenega s 7. stopnjo izobrazbe, prav tako pa tudi ne pogoja, da je 

imelo podjetje na dan 31.12.2012 vsaj enega zaposlenega. V obrazcu 1 pa podjetje s 

podpisom izjavlja tudi to dvoje. Ali sta to tudi pogoja za prijavo?   
Odgovor: Da, obrazci so del dokumentacije javnega povabila. 
Popravek 

odgovora 

po 

spremembi 

v UL RS, 

22.11.2013: 

Agencija je na spletni strani objavila korigiran Obrazec1RNP 2013. 
Prijava je moţna tudi, če: 

- ob objavi razpisa niste imeli najmanj enega zaposlenega s 7. stopnjo izobrazbe in/ali 

- podjetje na dan 31.12.2012 ni imelo vsaj enega zaposlenega.  

12. Vprašanje: Prijavili smo se na razpis KROP z mutidisplinarno skupino, ki bo raziskovala v 

smeri, za katero bomo organizirali tudi razvojno skupino, ki bo pripravljala izdelke 

RNP na podlagi odkritij raziskav razvojne skupine.  Ali se lahko kljub temu 

prijavimo za pridobitev sredstva za projekt RNP? Ali so lahko v obeh skupinah istih 

isti ljudje (razvojna skupina (krop) , projektna skupina RNP) ? 
Odgovor: Lahko, ob upoštevanju omejitev javnega povabila; glejte Ad1/10 (dopolnitev 

odgovora) 

13. Vprašanje: Ali mora biti obvezno ţe kdo zaposlen v podjetju ali se lahko prijavimo na javno 

povabilo, če se zaposlim v podjetju tik pred oddajo dokumentacije. Jaz osebno sem 

bil prej zaposlen v drugem podjetju, potem na zavodu, sedaj pa razvojno postavljam 

svoje podjetje v katerem se nameravam ponovno zaposliti.  
Odgovor: Za prijavo na javno povabilo je morala biti v podjetju na dan 31.12.2012 zaposlena najmanj 1 osebo za polni 

delovni čas, ob objavi javnega povabila pa tudi vsaj 1 zaposlenega s končano VII. stopnjo izobrazbe za polni 

delovni čas. 
Popravek 

odgovora 

po 

spremembi 

v UL RS, 

22.11.2013: 

Glejte popravek odgovora pod Ad1/11 

14. Vprašanje: Zanima me, če se lahko na RNP2013 prijavi tudi s.p., ki se bo v letu 2014 

predvidoma preoblikoval v d.o.o? 

Odgovor: Da, v kolikor  izpolnjujete pogoje javnega povabila. 

15. Vprašanje: Zanima me, ali je pogoj za prijavo na razpis RNP, da je bilo podjetje ustanovljeno v 

preteklem letu?  
Odgovor: Takšnega pogoja ni. 

16. Vprašanje: Trenutno smo registrirani kot zasebni zavod; v bliţnji prihodnosti se bomo 

registrirali tudi kot d.o.o. ali drugi gosp. subjekt. Ali se lahko prijavimo? 
Odgovor: Prijavitelj je lahko le podjetje, ki je ustanovljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah 

(ZGD-1 Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 

91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16, 82/13) ter izpolnjuje ostale 



pogoje, ki so del izjave Obrazca1 RNP 2013. 
Popravek 

odgovora 

po 

spremembi 

v UL RS, 

22.11.2013: 

Glej odgovor Ad1/9. 

17. Vprašanje: Pod pogoji za operacijo piše da morajo imeti člani dokončano VII. Stopnjo 

izobrazbe. Zanima me ali mora biti to nujno? Sama sem v zaključevanju študija 

1.bolonjske stopnje(se dogovarjam za zagovor diplomskega dela) ostali v 

podjetju(vsi druţinski člani) pa imajo manjšo stopnjo izobrazbe. 
Odgovor: Za prijavo na javno povabilo je morala biti v podjetju na dan 31.12.2012 zaposlena najmanj 1 osebo za polni 

delovni čas, ob objavi javnega povabila pa tudi vsaj 1 zaposlenega s končano VII. stopnjo izobrazbe za polni 

delovni čas. 

Popravek 

odgovora 

Glejte popravek odgovora pod Ad1/11. Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe so lahko člani projektne 

skupine RR projekta. vendar za njih ne morete uveljavljati sofinanciranja. 

Popravek 

odgovora 

po 

spremembi 

v UL RS, 

22.11.2013: 

Glede uveljavljanja članov projektne skupine v sofinanciranje: Pri formiranju projektne skupine RR projekta 
upoštevajte pogoj, da so člani projektne skupine RR projekta ob prijavi v vašem podjetju zaposleni za polni delovni čas. Ob 

spremembi sestave projektne skupine, se sklep o imenovanju ustrezno dopolni/spremeni in takrat se dodajo novo zaposleni oz. 

zamenjajo obstoječi. Sofinanciranje upravičenih stroškov je glede na določila javnega poziva moţno samo za člane projektne 
skupine z dokončano najmanj 6/1 stopnjo izobrazbe.  

VII. stopnja izobrazbe pomeni:  
a) specializacija po visokošolskih strokovnih programih – 7, 

b) univerzitetni programi – 7 

c) specializacija po univerzitetnih programih – 8/1 
d) magisterij stroke (ZA imenom) (2. bolonjska st.) - 7 

e) magisterij znanosti (PRED imenom) – 8/1 

f) doktorat znanosti (PRED imenom) – 8/2 
g) doktorat znanosti (PRED imenom) (3. bolonjska st.) – 8/2 

Sofinanciranje največ 30% ur na celotnem RR projektu za upravičene stroške je glede na določila javnega poziva moţno za 

člane projektne skupine z dokončano najmanj VI. stopnjo izobrazbe: 
h) višješolski programi (do 1994) – 6/1 

i) višješolski strokovni programi – 6/1 

j) specializacija po višješolskih programih - 6/2 
k) visokošolski strokovni programi (I. bolonjska stopnja) - 6/2 

l) visokošolski strokovni programi - 6/2 

m) univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja) – 6/2 

18. Vprašanje: Zanima nas kako je s pogojem za prijavitelje da morajo biti poravnane vse 

obveznosti do republike Slovenije. Ali to pomeni:  

- Da moramo priloţiti potrdilo da imamo na dan xy poravnane vse obveznosti?  

- Ali se to preverja na dan ko je rok oddaje prijave? 

- Ali se to preverja na dan ko se preverja ustreznost prijav?  
Odgovor: To pomeni da nimate neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije ob podpisu izjave. 

19. Vprašanje: V razpisni dokumentaciji smo zasledili pogoja, ki jih v samem razpisu nismo in sicer 

da: 

 smo imeli na dan 31.12.2012 zaposleno najmanj 1 osebo za polni delovni čas 

(kar izpolnjujemo), 

 imamo ob objavi javnega povabila vsaj 1 zaposlenega s končano VII. stopnjo 

izobrazbe za poln delovni čas (tega pogoja ţal ne izpolnjujemo, ker nas je 

nekaj mesecev pred razpisom zapustil sodelavec z 8/II stopnjo izobrazbe). 

Prosim za potrditev, da navedeno drţi in da posledično ne moremo kandidirati na 

razpisu. 
Odgovor: Na javnem povabilu LAHKO kandidirate. Glejte popravek odgovora pod Ad1/11 

20. Vprašanje: Ali je mogoče prijaviti projekt, ki je ţe bil sofinanciran s strani lokalnega proračuna, 

če je bila višina tega financiranja zelo nizka, tako da skupaj s financiranjem po tem 

razpisu sofinanciranje ne bi presegalo višino dovoljene drţavne pomoči? 
Odgovor: Ne, projekt se ne sme pričeti izvajati pred datumom objave obvestila oz.  sklepa o dodelitvi sredstev s strani 

agencije. 

Popravek 

odgovora 

RR projekt se ne sme pričeti izvajati pred rokom za oddajo projektnih predlogov na javno povabilo za 

posamezno odpiranje, na katerega je bila prijava oddana; 



po 

spremembi 

v UL RS, 

22.11.2013: 

Dopolnitev: Za prijave, ki so bile oddane na obrazcih veljavnih do 22.11.2013 velja dopis Spirita SI. Glejte dokument pod 

javnim povabilom.  

21 Vprašanje: Zanima nas, če se lahko prijavijo storitvena podjetja na razpis »PROGRAMU ZA 

SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 – 

RNP 2013«. Uvajanje v podjetje nove storitve (primer: izobraţevanje, turizem). 
Odgovor: Prijavitelj je lahko le podjetje, ki je ustanovljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah 

(ZGD-1 Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 

91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16, 82/13) ter izpolnjuje ostale 

pogoje, ki so del izjave Obrazca1 RNP 2013. 
Popravek 

odgovora 

po 

spremembi 

v UL RS, 

22.11.2013: 

Glejte javno povabilo točka 6 in Obrazec1RNP2013 26112013. je pravna ali fizicna oseba, ki je registrirana po 

Zakonu o gospodarskih druţbah (ZGD-1 Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-

1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12 in 44/13 Odl.US: U-I-

311/11-16) (podjetja, samostojni podjetniki) ali je raziskovalno razvojne organizacija oziroma njihova 

enota, ki je registrirana za opravljanje raziskovalno razvojnih dejavnosti in se ukvarja z 

gospodarsko dejavnostjo; 

22 Vprašanje: Prijavili bi se na razpis, kje dobimo dodatne pogoje , ki jih moramo izpolnjevati in 

kateri so. V razpisu ni objavljeno . 
Odgovor: Pogoji za prijavo in pogoji za projekt so objavljeni v besedilu javnega povabila objavljenga 25. 10. 2013 v 

Uradnem listu RS, št. 88, pod Ob-4051/13 ter spletni strani SPIRIT Slovenija. 
Popravek 

odgovora po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

In v spremembah in dopolnitvah javnega povabila RNP2013 v Uradnem listu RS, št. 96/13, 22. 11. 2013 

23 Vprašanje: Naše podjetje na ima objavljene sledeče dokumente za leto 2012: 

 Bilanca stanja 

 Izkaz poslovnega izida 

 Pojasnila k izkazom 

Ali objava teh na dokumentov na AJPESU pomeni izpolnjevanje pogoja javnega 

povabila ''potrjeno in javno objavljeno letno porocilo poslovnega leta 2012?''  
Odgovor: Da. 

24 Vprašanje: Zanima nas ali je potrebno (in kje) predstaviti dokaze o izobrazbi članov RR skupine. 

Je to potrebno nevesti ţe ob prijavi ali naknadno ob oddaji zahtevkov?  
Odgovor: Agencija bo preverjala tudi pogoje za projekt kot denimo: 

• člani projektne skupine RR projekta, za katere se bo uveljavljalo sofinanciranje, imajo 

dokončano najmanj VII. stopnjo izobrazbe; dokazila se predloţi agenciji ob prijavi/podpisu pogodbe/spremembi 

(ustrezno dokazilo/kopija M1 obrazca za zaposlenega člana projektne skupine glejte vzorec. 

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/0/d7535f5472ba8f08c1256e8b004b93eb/$FILE/Obrazec%20M-1.pdf); 

• člani projektne skupine RR projekta so pri prijavitelju zaposleni za polni delovni čas; dokazila se predloţi 

agenciji ob prijavi/podpisu pogodbe/spremembi (kopija M1 obrazca za zaposlenega člana projektne skupine); 

• prijavitelj ima za izvajanje RR projekta imenovano projektno skupino, ki šteje najmanj enega  zaposlenega; 

dokazilo se predloţi ob prijavi/podpisu pogodbe (sklep o imenovanju projektne skupine) 

Popravek 

odgovora po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

-člani projektne skupine RR projekta, za katere se bo uveljavljalo sofinanciranje, imajo 

dokoncano najmanj VI. stopnjo izobrazbe; 

- največ 30% ur RR aktivnosti za katere se bo uveljavljalo sofinanciranje, lahko opravijo clani 

projektne skupine, ki imajo VI. stopnjo izobrazbe, preostanek ur morajo opraviti člani projektne 

skupine, ki imajo VII. stopnjo izobrazbe. 

25 Vprašanje: Glede prijave: ali je moţno, da se na razpis z eno vlogo prijavita 2 podjetji, saj se za 

namene RR projektov večkrat povezujemo z drugimi podjetji, ki imajo zaposlene 

strokovnjake s področij, ki jih potrebujemo? 
Odgovor: Prijavo odda podjetje prijavitelj (Glejte Obrazec1RNP2013). 

26 Vprašanje: Imam eno vprašanje in sicer ali se lahko na razpis prijavi tudi zavod za kulturo, 

turizem in šport? 

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/0/d7535f5472ba8f08c1256e8b004b93eb/$FILE/Obrazec%20M-1.pdf


Odgovor: Prijavitelj je lahko le podjetje, ki je ustanovljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah 

(ZGD-1 Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 

91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16, 82/13). (Poglejte pravno 

podlago na osnovi katere ste ustanovljeni….!!!) 

Popravek 

odgovora 

po 

spremembi 

v UL RS, 

22.11.2013: 

Glej odgovor AD1/9. 

27 Vprašanje: Eden izmed pogojev razpisa je, da ima podjetje potrjeno in javno objavljeno letno 

poročilo poslovnega leta 2012. Če je bilo podjetje ustanovljeno aprila 2012 in se 

podatki nanašajo samo na del leta, ko smo poslovali, ali vseeno izpolnjujemo ta 

pogoj? 
Odgovor: Pogoj izpolnjujete, če ste letno poročilo minulega poslovnega leta predloţili AJPES-u ga objavili na spletni strani 

AJPES-a.   

28 Vprašanje: Ali se je na razpis mogoče prijaviti le: za podjetja s sedeţem v občini Kungota, Hoče 

- Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, 

Ruše in Selnica ob Dravi. 

Torej za podjetje s sedeţem v Ljubljani prijava na razpis ni mogoča? 
 

Odgovor: Glejte odgovor Ad1/6. Prijavijo se lahko podjetja s sedeţem v Sloveniji. 

29 Vprašanje: Ali je RNP regionalno pogojen? 

Odgovor: Ne, glejte odgovor pod Ad1/28. 

30 Vprašanje: Ali se kot člana projektne skupine za polni delovni čas na projektu lahko prijavi 

lastnika (istočasno tudi direktor) enoosebne d.o.o. (podlaga za zavarovanje na ZZZS 

je 040; plačilo prispevkov za 40 ur tedensko), v kateri ni zaposlenih drugih delavcev? 

Ali se v primeru, da je poleg direktorja (istočasno je tudi lastnik podjetja - podlaga za 

zavarovanje na ZZZS je 040) v d.o.o. zaposlen še en delavec ustreznih kvalifikacij, 

lahko kot člana RR skupine pojmuje oba sodelavca (tako direktorja, kot zaposlenega 

delavca)? 
Odgovor: Da, v kolikor izpolnjujete pogoje (glejte Obrazec1RNP2013). Obseg dela določite sami v Obrazcu4RNP2013 

Popravek 

odgovora 

po 

spremembi 

v UL RS, 

22.11.2013: 

Da, v kolikor izpolnjujete pogoje (glejte Obrazec1RNP2013 26112013). Obseg dela določite sami v 

Obrazcu4RNP2013 26112013. 

31 Vprašanje: Ali na razpisu lahko sodeluje d.o.o., ki je bil ustanovljena s 3.1.2013.  D.o.o. je sicer 

nastala s preoblikovanjem iz s.p., ki je bil potem z 31.1.2013 ukinjen. Zaradi 

ustanovitve v l. 2013 d.o.o. ne izpolnjuje 2. alineje pogojev za prijavitelje iz 6. točke 

vašega Javnega povabila za oddajo prijav, ki zahteva, da ima prijavitelj (npr. naša 

d.o.o.) potrjeno in javno objavljeno letno poročilo poslovnega leta 2012.    D.o.o., ki 

je bila ustanovljena v tem letu, še ni bila zavezana za pripravo letnih poročil. 
Odgovor: Ne; pravilno ugotavljate, da ne izoplnjujete pogojev za prijavo. 

32 Vprašanje: Zanima me, če pri prijavi projekta lahko sodeljuje več partnerjev – podjetij, ki imajo 

v razvojno raziskovalnem projektu vsak svojo vlogo in sestavljajo skupaj eno rešitev 

– vsako podjetje s točno določeno aktivnostjo. 
Odgovor: Glejte odgovore pod Ad1/25 ter Ad7/1. 

33 Vprašanje: Dejavnost sem imel registrirano kot s.p. (dopolnilno dejavnost), ki sem ga zaradi 

spora z delodajalcem moral zapreti meseca aprila. 

Imam bilanco za leto 2012, ki je bila pozitivna in oddana na Ajpes, s.p. sem pa 

nedavno ponovno aktiviral, saj sem zamenjal delodajalca, ki s tem nima problemov. 



Zanima me, če se lahko prijavim na omenjen razpis/javno povabilo? 

Odgovor: Ne, Pogoj za članstvo v projektni skupini je 100% zaposlitev pri prijavitelju. V primeru popoldanskega s.p. je 

nosilec s.p. zaposlen pri nekem drugem delodajalcu, ampak in ne v svojem s.p. (M1 obrazec se glasi na nekega 

drugega delodajalca, v tem primeru niste zavarovani v svojem podjetju in sami ne plačujete polne prispevke.) 

34 Vprašanje: Podjetje X se bi rado prijavilo na javni razpis RNP 2013. V letu 2014 nameravajo 

lastniki podjetja X del podjetja X odcepiti od matičnega podjetja in ga prodati 

drugemu podjetju. Projekt financiran preko RNP  in vsi zaposleni bi ostali na 

matičnem podjetju X. Ali se lahko podjetje X prijavi na razpis, kljub tej odcepitvi 

dela podjetja? 
Odgovor: Glejte odgovor pod Ad1/22. 

35 Vprašanje: Še v mesecu novembru bom odprl d.o.o in potem preko notarskega zapisa s.p. 

prenesel na d.o.o. Se pravi odprl bom d.o.o. in nato s.p. poslovanje prenesel na njega. 

Razlog, da ne bom s.p. neposredno preoblikoval v d.o.o., ampak bom odpril d.o.o. in 

nanj prenesel poslovanje je v tem, da bi bil v primeru neposrednega preoblikovanja 

s.p. v d.o.o. 2 tedna brez davčne številke, kar si ne morem privoščiti” 
Odgovor: v kolikor   

izpolnjujete pogoj, ki je del izjave Obrazca1 RNP 2013, da ste letno poročilo minulega poslovnega leta predloţili 

AJPES-u ga objavili na spletni strani AJPES-a.  Izkazano mora biti, da gre za univerzalnega pravnega naslednika 

in da gre za nadaljevanje dejavnosti v drugi pravni obliki. 

36 Vprašanje: V času med septembrom 2012 in marcem 2013 smo bili v postopku prisilne 

poravnave. Zato nimamo javno objavljene in potrjene bilance za 2012. 

Ali se lahko prijavimo? 
Odgovor: Ne, glejte odgovor Ad1/27. 

37 Vprašanje: Ali lahko podjetje prijavi več projektov? 

Odgovor: Ne, v okviru javnega povabila lahko prijavitelj sodeluje samo z eno prijavo. 

38 Vprašanje: Ali se lahko prijavim na razpis kot s.p., pri čemer bi bil ves čas trajanja projekta edini 

član projektne skupine RR projekta?  
Odgovor: Da, v kolikor  izpolnjujete pogoje za prijavo in če imate kot član projektne skupine ustrezno stopnjo izobrazbe.  

39 Vprašanje: Nikjer nismo našli pojasnila ali je moţna prijava na razpis, če ima podjetje na dan 

objave razpisa/povabila 0 zaposlenih? 

Odgovor: Prijava je moţna v kolikor podjetje izpolnjuje pogoje javnega povabila. če ima podjetje v času prijave še vedno 0 

zaposlenih ne more izpolniti Obrazec3RNP točke D3 a, b, d, e, f  in ne more imenovati projektne skupine RR 

projekta. Podjetje bo moralo imeti ob podpisu pogodbe imenovno projektno skupino. 

41 Vprašanje: Naše podjetje (12 zaposlenih) je v hčerinsko podjetje, ki ga ima podjetje X v 100% 

lasti. To podjetje X ima nad 1000 zaposlenih. Kam spada naše podjetje – med mala 

ali med velika podjetja?  

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 800/2008 ni dovolj razumljiva. 
Odgovor: Vaše podjetje je po uredbi razvrščeno med veliko. 

42 Vprašanje: Kolikšen je največji moţni % pridobljenih sredstev od skupne vrednosti 

vloţka/investicije? Velja za vse ali le za določene branţe? 
Odgovor: Javno povabilo je odprto za vsa podjetja v skladu s pogoji določenimi v 6. točki javnega povabila.  

Skladno z določili sheme drţavnih pomoči je odstotek sofinanciranja eksperimentalnega razvoja RR projektov 

končnih upravičencev naslednji:  

• 25 % za velika podjetja, 

• 35% za srednje velika podjetja, 

• 45% za mikro in mala podjetij.  

Velikost  podjetja se določi v skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES. 

43 Vprašanje: Zanima nas, ali je kakšna omejitev glede števila prijavljenih projektov na posamezno 
podjetje. 

Odgovor: Da, vsako podjetje lahko odda le eno prijavo.  

44 Vprašanje: Podjetje je 12.12.2012 prejelo sklep o pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi, ostalim 
razpisnim pogojem podjetje ustreza. Ali se podjetje lahko prijavi na razpis? 

Odgovor: V kolikor je podjetje v prisilni poravnavi tudi sedaj, se ne morem prijaviti.  

45 Vprašanje: Smo družba, ki ima v lasti drugo družbo in sicer 100%, se pravi smo "mati" te družbe. Na 



razpis bi prijavili projekt s skupino v kateri bi sodelovala dva zaposlena iz družbe, ki je v naši 
100% lasti. Ali je to dovoljeno? Če je dovoljeno, kako moramo to prijaviti, ali sem mora na 
razpis poleg nas prijaviti tudi družba v naši 100% lasti s samostojno prijavo, ali je dovolj, da 
to družbo navedemo, da sodeluje z nami v prijavnem obrazcu, ki ga izpolnimo zase? 

Odgovor: Vsako podjetje mora oddati svojo prijavo. In lahko za sofinanciranje uveljavlja člane projektne skupine s VII 

stopnjo izobrazbe, ki so pri podjetju prijavitelju zaposleni za polni delovni čas. 

46 Vprašanje: V našem podjetju je 10 zaposlenih, vendar niti naša bilančna vsota, niti letni promet ne 
presegata 2 milijonov EUR. Ali se lahko na povabilo torej prijavimo kot mikro ali kot malo 
podjetje? 

Odgovor: Glede na nevedeno se vaše podjetje  po EU uredbi uvršča med mala podjetja. 

47 Vprašanje: Podatki o podjetju so naslednji: 

- število zaposlenih, ki je objavljeno v letnem poročilu za Ajpes za leto 2012 je manjše 
od 50, letni prihodek je pod 4 M EUR 

- podjetje kot pravna oseba nima nobenih lastniških deležev v drugih podjetjih 
 
Poleg tega pa obstajajo naslednja dejstva o lastniški strukturi podjetja: 

- 4 lastniki podjetja prijavitelja (fizične osebe) so hkrati solastniki z večinskim deležem 
še v 5 podjetjih v Sloveniji in v tujini, kjer se opravlja sorodna dejavnost 

- skupno število zaposlenih v podjetju, ki se prijavlja na razpis, skupaj s preostalimi 5 
podjetji, kjer imajo lastniki podjetja tudi večinski delež, presega 50 zaposlenih, 
medtem ko skupen promet v letu 2012 ni presegel 10 M EUR. 

Odgovor: Glede na napisano se vaše podjetje po EU uredbi uvršča med srednje velika podjetja, v kolikor skupno število 

zaposlenih ne presega 250. 

48 Vprašanje: Za skupino je navedeno, da jo sestavljata dve ali več podjetij, ki sta v skupni lasti. Ali je tu 
mišljeno, da je tretje podjetje ali oseba lastnik obeh podjetij? 
 
Se pravi, če ima prvo podjetje 3 osebe kot lastnike, nato pa je to prvo podjetje 100% lastnik 
drugega podjetja, potem ti dve podjetji nista del skupine, saj nimata istega lastnika? 

Odgovor: Glede na napisano gre za skupino podjetij. 

49 Vprašanje: Na kateri datum se za potrebe določanja velikosti podjetja ugotavlja število zaposlenih v 
podjetju? Na datum oddaje prijave projekta ali se upošteva podatek na dan 31.12.2012 
(Letno poročilo  oddano na Ajpes za leto 2012)? 

Odgovor: Na datum oddaje prijave. 

Dopolnitev 

odgovora: 
Pri izračunu številazaposlenih in finančnih izračunih morate uporabiti podatke iz vaših zadnjih revidiranih 

letnihračunovodskih izkazov. 

50 Vprašanje 

po 

25.11.2013: 

V kakšni višini je lahko sofinanciran? 
Ali je lahko sofinanciranje prikazano kot sredstva ARRS projektov? 
Kot vložena sredstva v raziskovalno opremo? 
Ali je prijava možna samo ob so-prijavi industrijskega partnerja, ki je pripravljen 
Prispevati delež v višini sofinanciranja, ki je za center odličnosti ustrezen? 

Odgovor: Sofinanciranje je določeno v 10. točki javnega povabila – glejte povezavo na čistopis javnega povabila na začetku 

tega poglavja. Na podlagi drţavnih pomoči mora biti lastna udeleţba mora biti pridobljena na trgu, ne iz EU ali 

javnih virov. Amortizacija se lahko uveljavlja samo za opremo, ki ni bila kupljena iz javnih virov. Partnerji niso 

dovoljeni, glejte pogoje javnega povabila v točki 6.  

51 Vprašanje: Zanima me, v kolikor še nismo dali prijave na zgoraj imenovani razpis, ali to še 

vedno do 16.12.2013 lahko storimo ali ne? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Da. 

 

52 Vprašanje: Smo zasebni zavod neprofitne narave za socialno oskrbo in nas zanima ali lahko 

sodelujemo pri razpisu za nepovratna sredstva z nadgradnjo storitev za uporabnike 

na tem področju. 

 
 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

Glejte točko 1.  in točko 6. javnega povabila. Glejte odgovor AD9/1. 

 



22.11.2013: 

53 Vprašanje: Ali lahko prijavimo “Romsko restavracijo”? 

 
 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Glejte točko 1.  in točko 6. javnega povabila. Glejte odgovor AD9/1. 
 

54 Vprašanje: Ali se lahko prijavi RRA, registrirana po ZGD 

 
 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

DA, v kolikor RR projekt ustreza  točki 1.  in točki 6. javnega povabila. 

 

55 Vprašanje: Prav tako menimo, da je napaka v obrazcu 1, in sicer v delu, ki se navezuje na 

obrazec 4, saj se je le-ta spremenil: 

V prijavnem obrazcu 1 je napaka, in sicer se polja iz obrazca 4 (excela) ne ujemajo s podatki, 

ki jih je potrebno navajati: 

Npr. upravičeni stroški projekta v EUR niso v polju B23 ampak v polju B24. 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Upravičeni stroški RR projekta v EUR 
(podatek se mora ujemati s poljem B23 

na obrazcu 4: Finančni načrt projekta) 
B 24 

Višina zaprošenega sofinanciranja RR 

projekta v EUR: 
(podatek se mora ujemati s poljem B24 

na obrazcu 4: Finančni načrt projekta) 

B 25 

V letu 2014 predvideno sofinanciranje 

RR projekta v  EUR: 
(podatek se mora ujemati s poljem B25 

na obrazcu 4: Finančni načrt projekta)  

B 28 

V letu 2015 predvideno sofinanciranje 

RR projekta v  EUR: 
(podatek se mora ujemati s poljem B26 

na obrazcu 4: Finančni načrt projekta) 

B 29 

 

56 Vprašanje: Smo mlado podjetje, ki se je ustanovilo v letu 2012. Glede na to seveda nimamo bilance za 
leto 2011 in starejše. Ali je to ovira za naše kandidiranje na razpisana sredstva? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Ne ni ovira, lahko se prijavite v kolikor RR projekt ustreza  točki 1.  in točki 6. javnega povabila. 

 

57 Vprašanje: Zanima me, če lahko zaprosim za sofinanciranje, če del sredstev pride od slovenske druţbe tveganega kapitala? 
Drugo vprašanje - podjetje je imelo nekaj časa nazaj blokiran račun, sedaj ima poravnane vse obveznosti. Je to ovira? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Obstaja tveganje za dvojno financiranje, kar ni dopustno. Glede drugega vpr. – Ni, če izpolnjuje pogoje, kot so def. v javnem 

povabilu.  

58 Vprašanje: Podjetje (d.o.o.) ima med drugim registrirano dejavnost 72.190 (Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 

področjih naravoslovja in tehnologije). Ali je s tem zadovoljen pogoj iz javnega povabila: »je pravna ali fizična 

oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih druţbah (ZGD-1 Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 83/09 

Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12 

in 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16) (podjetja, samostojni podjetniki) ali je raziskovalno razvojne organizacija 

oziroma njihova enota, ki je registrirana za opravljanje raziskovalno razvojnih dejavnosti in se ukvarja z 

gospodarsko dejavnostjo;»  

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

V skaldu z pogoji javnega povabila, podjetje, ki je registrirano po ZGD-1 izpolnjuje ta pogoj. 

59 Vprašanje: Imama vprašanje v zvezi z razpison RNP 2013. 
Pri izjavi B, obrazca 1, Izjava podjetja prijavitelja projektnega predloga, ki je registriran za 
opravljanje RR dejavnosti in opravlja gospodarsko dejavnost, je potrebno priložiti dokazilo iz 
katerega izhaja, da smo kot raziskovalno razvojne organizacije oziroma njihove enote, ki so 
registrirane za opravljanje raziskovalno razvojnih dejavnosti in izpolnjujejo vsebinske in formalne 
pogoje tega javnega povabila. 



 Kaj točno se smatra kot dokazilo, dokazilo o registrirani R&R enoti v podjetju ali kaj drugega? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Izjavo B podpisujejo tiste pravne osebe, ki niso rezistrirane po ZGD-1. 

60 Vprašanje: Ali se na javno povabilo lahko prijavi javni raziskovalni zavod, katerega ustanovitelj je RS? Kaj pa privatni? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Velja enako za oba. Da, če izpolnjuje vse ostale pogoje. Vse organizacije morajo izkazsti opravljanje dejavnosti na trgu. Lastni 

vir, za zaprtje finančne konstrukcije mora JRZ pridobiti na trgu in ne iz EU oz. javnih virov. Voditi je potrebno ločeno SM  za 
RR projekt. Produkt mora biti v skladu s točko 1. Javnega povabila.  

61 Vprašanje: 1.Zanima nas torej ali gre v izjavi B za podjetja, ali za organizacije? Kdo mora izpolniti ta obrazec? Ali se kot RR organizacije 
smatrane javne ali zasebne inštitucije? 
2.Oziroma konkretno, ali mora podjetje, ki ima registrirano razvojno-raziskovalno skupino v SICRIS-u izpolniti obrazec A ali B? 
zanima me kateri podatek je potrebno vnesti v tabelo v 4. členu obrazca 5 - pogodba o dodelitvi subvencije in sicer "podatek 
o višini vlaganj". Katera vlaganja so tu mišljena? Predvidevam da zasebna, saj gre za identično tabelo kot je tabela 2 v obrazcu 
1. 
3) V obrazcu1, tabela 1 je zapisano, naj navedemo upravičene stroške RR projekta v EUR, v oklepaju spodaj pa, da se mora 
podatek ujemati s poljem B32 na obrazcu 4: Finančni načrt. Po novem pa ta celica v Excelovi tabeli izkazuje znesek 
sofinanciranja/uro dela na projektu za zaposlene s VI. stopnjo izobrazbe (EUR). Ali je prišlo do napake z vaše strani? 
Predvidevam, da moramo upoštevati celico B24. 
4) V obrazcu1, tabela 1 je zapisano, naj navedemo višino zaprošenega sofinanciranja RR projekta v EUR, v oklepaju spodaj pa, 
da se mora podatek ujemati s poljem B24 na obrazcu 4: Finančni načrt. Po novem pa ta celica v Excelovi tabeli izkazuje 
znesek upravičenih stroškov projekta v EUR. Ali je prišlo do napake z vaše strani? Predvidevam, da moramo upoštevati celico 
B25. 
5) Zanima me zakaj je možno v obrazcu 4: Finančni načrt v stolpcu D vnesti večji delež od 100%? Kako je lahko oseba na delo 
na projektu vključena več kot 100%? Ali glede na objavljene dopolnitve z dne 22.11.2013 upravičeno sklepamo da največje 
število ur raziskovalca na letni ravni ni več 1.700 ampak 1.955? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

K 1 B izjavo izpolnjujejo podjetja- prijavitelji, ki niso ustanovljeni po ZGD-1.  

K2. Podjetja ustanovljena po ZGD-1 izpolnijo izjavo A. 

K 3. Pravilno predvidevate. 
K 4. Da 

K 5 Da 

K 6 Večji % je moţen ob upoštevanju delovno pravne zakonodaje. Sof. se izvaja na podlagi dejansko opravljenih ur. (dopusti 
in bolniške niso všteti.) 

62 Vprašanje: Ali  D.O.O. pod točko 31 lahko sodeluje, če z lastno izjavo potrdi, da gre za nadaljevanje dejavnosti 

v drugi pravni obliki, pri čemer se to vidi tudi iz imena (npr. X strojni elementi, d.o.o., ki nastane iz 

X, kovinostrugarstvo J N 

 s.p.) in naslova podjetja? 

Ali lahko sodeluje pod kakimi pogoji? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Izjava ni ustrezno odkazilo v tem primeru. Nadaljevanje mora biti razvidno iz ustanovitvenega akta.  

63 Vprašanje: Kaj pomeni, glede na dodano sedmo alinejo (spodaj), če so v projektni skupini 

le člani s VI. stopnjo izobrazbe. Ali je tak projekt sploh upravičen do 

sofinanciranja, če ni vključenih članov s VII. stopnjo izobrazbe, in če koliko. 
 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Taka prijava ni upravičena do sofinanciranja.   

63 Vprašanje: -ali izpolnjuje pogoje za prijavo, če kot podjetnih posameznik ob prijavi ponovno opravlja dejavnost za polni 

delovni čas, nima zaposlenega in ima VIII stopnjo izobrazbe? 

-v kolikor je problem v tem da nima zaposlenega: ali ustreza pogojem, v kolikor zaposli osebo, ki pa sicer še 

nima VI stopnje izobrazbe, jo bo pa v kratkem pridobila. 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Upoštevajte odgovor Ad1/38. Tudi v času izvajanja boste lahko pročali samo zaposlene, ki so zaposleni za polni delovni čas.    

64 Vprašanje: Ali se lahko podjetje prijavi z več RR projekti? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Ne.    



65 Vprašanje: 1 Ali boste obrazce še kaj spreminjali, da bodo ustrezali tudi inštitutom oz. ali se vpisujemo, kot bi 

bili podjetje? 

2 Ali spadamo pod veliko podjetje, ker je »lastnik« velik in ali v tem primeru tudi vse ostalo (čisti 

prihodek iz prodaje,…itd.) vpišemo od lastnika, ali se štejemo pod mikro in vpisujemo naše podatke? 

3 P.S.: Smo tudi neprofitni zavod in prodajamo storitve – razvoj materialov za različne industrijske 

partnerje – ne prodajamo proizvodov….kaj naj bi sledili (v kolikor projekt dobimo) v 5. letih po 

končanju projekta? Navajam iz razpisne dokumentacije: “še 5 let po zaključku projekta agenciji letno 

poročal o učinkih glede na navodila agencije». 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

K 1. Obrazci se ne bodo spreminjali, javno povabilo je namenjeno podjetjem v skladu z definicijo EU uredbe  in 6. Točke 

javnega povabila. 

K 2. Opredelite se na podlagi uredbe. 
K 3. Predmet, namen in cilji javnega povabila so definirani v javnem povabilu. Eden od glavnih je razvoj prototipa produkta 

(vključuje tako storitev, kot izdelek) in na podlagi razvoja trţenje končnega produkta, na domačem in tujem trgu in 

povečevanje dodane vrednost. 

66 Vprašanje: Podjetje, registrirano v Sloveniji, se ţeli prijaviti na javni razpis. Del proizvodnje opravlja v 

Sloveniji, del pa v tujini (izven EU). Razvoj novega produkta, proizvoda bi se tako opravljal v tujini 

(fizični del). Kljub temu, pa bodo pri projektu sodelovali tudi 3 zaposleni, za stalno nastanjeni v 

Sloveniji (analize, priprava poročil, itd.). Ali se lahko tovrstno podjetje prijavi na predmetni javni 

razpis? Vprašanje se nanaša na točko A5 v Obrazcu 3, kjer je potrebno navesti lokacijo izvajanja RR 

projekta.  

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Do sofinanciranja je upravičen razvo novega produkta, ki bo razvit v celoti v Slovenji. V podjetju, ki je registrirano v Sloveniji 
in dele po slovenski zakonodaji. 

67 Vprašanje: Ali se naše podjetje lahko prijavi na vaše povabilo, glede na dejstvo, da iz naslova Javne agencije za 

raziskovalno dejavnost RS ţe pridobivamo finančna sredstva? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Upravičeni stroški se ne smejo uveljavljati dvakrat, to pomeni iz naslova EU ali javnih virov, saj bi to pomenilo dvojno 

financiranje.  

68 Vprašanje: Po 2. odstavku 4. točke javnega povabila velja da: 
Končni prejemniki sredstev državne pomoči ne smejo  začeti izvajati aktivnosti  prijavljenega RR  
projekta pred rokom za oddajo projektnih predlogov na javno povabilo za posamezno odpiranje. 
Če razumemo prav, velja to za vse aktivnosti, torej tudi za zaposlovanje na novo?! 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Aktivnosti RR projekta so vezane na 1.točko javnega povabila, t.p. razvojno raziskovalne aktivnosti. Zaposlovanje podjetja ne 

sodi med razvojno raziskovalne aktivnosti. 

69 Vprašanje:  Za mala podjetja je v ocenjevalnih kriterijih navedeno, da morajo biti čisti prihodki od prodaje v letu 

2012 višji ali enaki 370.000 EUR. Mi smo malo podjetje, ki ima le 17.900 EUR čistih prihodkov od 

prodaje v letu 2012, kar je za faktor 20 krat manj. Ali izgubimo le 3 točke, ali pa nas zaradi tega 

izločite, če je le-to kriterij, s katerim se dokazuje, da se raziskovalna organizacija ukvarja z 

gospodarsko dejavnostjo? 
 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Višina prihodkov od prodaje ni izločilni kriterij. 

70 Vprašanje:  Prijavili bi projekt, ki se prične z začetkom leta 2014. Člani projektne skupine bi bili nosilec s.p. in 

dva raziskovalca, ki v podjetju še nista zaposlena (poteka izbor kandidatov, zaposlitev se bo izvedla z 

začetkom projekta). V s. p.-ju na dan prijave ne bo nihče zaposlen, dela le s.p. sam in ima VII. 

stopnjo izobrazbe. 

 

a) Ali je prijava na tak način mogoča? 

b) Ali je moţno subvencijo uveljaviti za vse tri (3) navedene člane projektne skupine? 

 
 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Da, v kolikor je s.p. zaposlen za polni delovni čas. In ustrezate vsem ostalim pogojem iz 6 točke javnega povabila. 

________________________________________________________________________ 

Ad 2)  



Zap. št.  
1. Vprašanje: Če prav razumem morajo biti člani projektne skupine zaposleni pri prijavitelju za 

polni delovni čas, ni pa nujno, da so 100% zaposleni na projektu? 
Odgovor: Da. 

Pojasnila razvidna iz Obrazca3RNP2013 vprašanje D3 ter izjavi, ki je del Obrazca1RNP2013. Iz tabele 

Obrazca4RNP2013 je razviden tudi termin „‟zaposlitev na projektu‟‟.  

2.  Vprašanje: Glede na to, da je planirana poraba 1/3 sredstev v zahtevku 2014, ali je moţno npr. 

med 1.1.-30.4. imeti zaposleno na projektu eno osebo, med 1.5.-31.12. pa drugo 

osebo? Realno je namreč privzemati, da bomo skozi izvajanje projekta rabili 

drugačne kadre. 
Odgovor: Da 

Razpisna dokumentacija (Obrazcec3RNP2013 vprašanje D3 ter Obrazec4RNP2013, kot tudi pogoji za 

prijavitelje (Obrazec1RNP) v vprašanju  navedene situacije ne omejujejo.  
3. Vprašanje: Podjetje mora imeti projektno skupino – torej, ki jo sestavi samo za ta razpis. Ni 

nujno, da je ţe kje registrirana? 
Odgovor: Da,  

Prijavitelj RR projekta se s podpisom izjave, ki je del Obrazca 1RNP2013 obveţe oz. izjavi, da ima oz. bo za 

izvajanje RR projekta imenoval projektno skupino, ki šteje najmanj enega zaposlenega. Sklep o imenovanju 

projektne skupine RNP 2013, ki ga izda prijavitelj  bo priloga k pogodbi med agencijo in končnim upravičencem 

(podjetjem). 
4. Vprašanje: Ali mora biti projektna skupina imenovana ţe ob oddaji prijave na javno povabilo 

ali je dovolj do pričetka izvajanja projekta? 
Odgovor: Ne,  

Projektna skupina mora biti imenovana vsaj do podpisa pogodbe med agencijo in končnim upravičencem oz. 

pred začetkom izvajanja projekta. 
5. Vprašanje: Ali morajo biti člani projektne skupine zaposleni ţe ob oddaji projektne vloge ali je 

dovolj, da so zaposleni s pričetkom izvajanja projekta? 

Odgovor: Ne,  
vsaj en član projektne skupine RR projekta, mora biti v podjetju prijavitelja zaposlen za polni delovni čas ob 

oddaji prijave/podpisu pogodbe. Agencija bo pogodbe s končnimi upravičenci podpisovala v letu 2013. 

 Dopolnitev 

odgovora: 

Prijavitelj v Obrazcu3RNP2013 točka D navaja zaposlene, ki so ob podpisu izjave – Obrazec1 RNP2013, 

zaposleni pri prijavitelju za polni delovni čas in so vključeni v RR skupino projekta. 

6. Vprašanje: Ali morajo biti zaposleni, ki bi delali na RR projektu, nujno vključeni v ARRS 

skupino? 

 Odgovor: Ne,  
Člani projektne skupine niso nujno samo tisti, ki so vključeni v raziskovalno skupino vpisano v Evidenco 

izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS. Navajanja tega 

podatka se od prijavitelja v Obrazcu 3 RNP 2013 ne pričakuje. 
7.  Vprašanje: Ali lahko projekt pričneta 2 osebi, ki se jima po petih mesecih pridruţita še dve? 
 Odgovor: Da,  

Prijavitelj lahko v Obrazcu4 RNP2013 predstavi realizacijo v Obrazcu3RNP2013 navedenih aktivnosti RR 

projekta; vnese lahko predvideno število mesecev in obremenitev oseb za realizacijo projektnih aktivnosti. 
8. Vprašanje: Ali je potrebno, da so raziskovalci vpisani v bazo SICRIS? 
 Odgovor: Ne,  

Nikjer ni eksplicitno zahtevano, da morajo biti člani projektne skupine RR projekta prijavitelja vpisani v bazo 

SICRIS. Navajanja tega podatka se od prijavitelja v Obrazcu 3 RNP 2013 ne pričakuje. 
9. Vprašanje: Ali mora biti projektna skupina za izvajanje RR projekta vpisana v register ARRS? 
 Odgovor: Ne,  

Navajanja tega podatka se od prijavitelja v Obrazcu 2 RNP 2013 ne pričakuje. Nikjer ni eksplicitno zahtevano, 

da morajo biti projektna skupina za izvajanje RR projekta vpisana v register ARRS. 
10. Vprašanje: V okviru tega javnega povabila bodo zaposleni 3 raziskovalci. Ali morajo biti 

slednji navedeni poimensko? Kaj v primeru, da da eden od vključenih raziskovalcev 

v RR projekt po npr. 6 mesecih odpoved? Ali se lahko na to delovno mesto zaposli 

druga oseba? Je podjetje še vedno upravičeno do sredstev?  
Odgovor: Ob prijavi ni nujno, da zaposlene oz. nove zaposlitve navajate poimensko (glejte pojasnila Obrazec 4 RNP 



2013), sklep o imenovanju projektne skupine pa mora vsebovati poimensko navedene raziskovalce.  

V primeru sprememb v sestavi projektne skupine (nove zaposlitve/odpovedi) pa je predvideno, da se sklep o 

imenovanju projektne skupine ustrezno spremeni.  

Dopolnitev 

odgovora: 

Navedba „‟zaposlene oz. nove zaposlitve‟‟ se nanaša na nove zaposlitve - nove člane zavedete kot nova 

zaposlitev1… (glejte odgovor Ad2/15). Člane projektne skupine RR projekta za katere sofinanciranje 

uveljavljate, v Obrazecu4 RNP2013/ zavihek upravičeni stroški – navajate z imenom in priimkom (glejte 

navedbe v Obrazcu4RNP2013) 

11. Vprašanje: Člani projektne skupine RR morajo imeti dokončano najmanj VII. stopnjo 

izobrazbe. Ali to pomeni dokončana najmanj univerzitetna izobrazba oz. se v to 

kategorijo uvršča tudi končana visoka strokovna oz. visokošolska izobrazba (npr. 

VIIa)? 
Odgovor: Da,  

Sofinanciranje upravičenih stroškov je glede na določila javnega poziva moţno samo za člane projektne skupine 

z dokončano najmanj VII. stopnjo izobrazbe. VII. stopnja izobrazbe pomeni vsaj 8. raven SOK (Slovensko 

ogrodje kvalifikacij) oz. 7. raven EOK (Evropsko ogrodje kvalifikacij):  

a) Diploma o strokovnem magisteriju (Magisterij). Pridobi se po letu 2004, druga bolonjska stopnja, v skladu z 

zakonom,  

b) Diploma o specializaciji (Specializacija po visoko strokovni izobrazbi). Pridobi se po letu 1993 in pred letom 

2004, v skladu z zakonom, c) Diploma o univerzitetnem izobraţevanju (Univerzitetna izobrazba). Pridobi se po 

letu 1993 in pred letom 2004, v skladu z zakonom,  

d) Diploma o visoki izobrazbi (Visokošolska izobrazba). Pridobi se pred letom 1993, v skladu z zakonom.  

http://www.nok.si/files/nok/userfiles/datoteke/92_file_path.pdf  

Popravek 

odgovora po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

_ clani projektne skupine RR projekta so pri prijavitelju zaposleni za polni delovni cas; 

_ clani projektne skupine RR projekta, za katere se bo uveljavljalo sofinanciranje, imajo 

dokoncano najmanj VI. stopnjo izobrazbe; 

_ najvec 30% ur RR aktivnosti za katere se bo uveljavljalo sofinanciranje, lahko opravijo clani projektne 

skupine, ki imajo VI. stopnjo izobrazbe, preostanek ur morajo opraviti clani projektne skupine, ki imajo VII. 

stopnjo izobrazbe. 

Pri formiranju projektne skupine RR projekta upoštevajte pogoj, da so člani projektne skupine RR projekta ob 

prijavi v vašem podjetju zaposleni za polni delovni čas. Ob spremembi sestave projektne skupine, se sklep o 

imenovanju ustrezno dopolni/spremeni in takrat se dodajo novo zaposleni oz. zamenjajo obstoječi. 

Sofinanciranje upravičenih stroškov je glede na določila javnega poziva moţno samo za člane projektne skupine 

z dokončano najmanj 6/1 stopnjo izobrazbe.  

VII. stopnja izobrazbe pomeni:  

n) specializacija po visokošolskih strokovnih programih – 7, 

o) univerzitetni programi – 7 

p) specializacija po univerzitetnih programih – 8/1 

q) magisterij stroke (ZA imenom) (2. bolonjska st.) - 7 

r) magisterij znanosti (PRED imenom) – 8/1 

s) doktorat znanosti (PRED imenom) – 8/2 

t) doktorat znanosti (PRED imenom) (3. bolonjska st.) – 8/2 

Sofinanciranje največ 30% ur na celotnem RR projektu za upravičene stroške je glede na določila javnega poziva 

moţno za člane projektne skupine z dokončano najmanj VI. stopnjo izobrazbe: 

u) višješolski programi (do 1994) – 6/1 

v) višješolski strokovni programi – 6/1 

w) specializacija po višješolskih programih - 6/2 

x) visokošolski strokovni programi (I. bolonjska stopnja) - 6/2 

y) visokošolski strokovni programi - 6/2 

z) univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja) – 6/2 

12. Vprašanje: Ali je lahko član projektne skupine samostojni podjetnik? 
Odgovor: Le če gre za osebo, ki je v podjetju prijavitelja zaposlena za polni delovni čas. 

13. Vprašanje: A lahko prijavimo na razpis v projektno skupino zaposleno, ki bo 7. stopnjo 

izobrazbe pridobila v decembru 2013? 

Odgovor: V projektno skupino lahko prijavite tudi osebe, ki nimajo VII. stopnje izobrazbe, vendar jih vse dotlej dokler ne 

izkaţete pridobljene VII. stopnje izobrazbe ne morete uveljavljati za sofinanciranje. V kolikor predvidevate 

novozaposlene osebe vključiti v izvajanje RR aktivnosti projekta in uveljavljati sofinanciranje (novozaposlene 

osebe oz. osebe ki so ţe zaposlene pri prijavitelju pa bodo 7 stopnjo izobrazbe pridobile v času izvajanja RR 

projekta) to izkaţite v Obrazcu 4 RNP 2013. 

Popravek 

odgovora po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Enako velja za sofinanciranje članov z najmanj VI. stopnjo izobrabe, v skladu s pogoji javnega povabila. Glejte 

odgovor Ad2/11. 

http://www.nok.si/files/nok/userfiles/datoteke/92_file_path.pdf


14. Vprašanje: Koliko oseb je najmanj lahko imenovano v projektno skupino RR projekta? 

Odgovor: Projektna skupina RR projekta lahko šteje tudi samo eno osebo. Maksimalno število oseb, ki jih prijavitelj lahko  

imenuje v projektno skupino ni navedeno oz. omejeno.  

15. Vprašanje: Ali je potrebno vse člane projektne skupine poimenovati (govora je o novih članih, 

ki jih bi zaposlili v primeru pozitivnega sklepa)?  
Odgovor: Glede na navodilo v Obrazcu4 RNP 2013 v zavihku upravičeni stroški nove člane zavedete kot nova zaposlitev1, 

nova zaposlitev 2…. 

16. Vprašanje: RNP postavlja pogoj 7. Stopnja izobrazbe. Ali pridobljena izobrazba dipl. inţenir v 

letu 2000 omogoča uveljavljanje za sofinanciranje? 

Odgovor: Glede na pojasnila v Obrazcu3 RNP2013 ter  pojasnilu na http://www.nok.si/  se kot relevantne upošteva 8. ali 

višja raven klasifikacije v SOK: 

 

• Raven 8/izobrazbe po SOK: 

 Diploma o strokovnem magisteriju 

Diploma o specializaciji 

Diploma o univerzitetnem izobraţevanju 

Diploma o visoki izobrazbi 

 

 

Doplnitev 

odgovora  

Pri ugotavljanju si pomagajte z šifrantom poklicne in strokovne izobrazbe, ki je dostopen na 

http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika/sifranti_klasifikacije 

Popravek 

odgovora po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Glejte odgovor Ad2/11. 

17. Vprašanje: Zanima me, če zaposleni, ki bodo tudi delali na projektu, vendar za njih ne bomo 

zaprosili za subvencijo morajo prav tako imeti VII. stopnjo izobrazbe? 
Odgovor: Ne,  

takšen pogoj za prijavitelje RR projektov ni predviden.  
18. Vprašanje: OBRAZEC 3: ali je za ustanovitev projektne skupine potreben kakšen poseben 

obrazec ali vsako podjetje po svoje spiše izjavo o ustanovitvi? Kdaj mora biti datum 

ustanovitve: kadarkoli pred oddajo na razpis? 
Odgovor: Poseben obrazec NI predpisan. Datum ustanovitve/sklepa mora biti pred podpisom pogodbe. 
Dopolnitev 

odgovora: 

Oz. pred začetkom izvajanja projekta, v kolikor se ta začne izvajati v obdobju od objave obvestila in pred 

podpisom pogodbe. 

19.  Vprašanje: Zanima nas ali za sofinanciranje lahko uveljavljamo člane projektne skupine RR 

projekta, ki so pridobili naslednje izobrazbe:  

- visokošolski, ki so diplomirali pred letom 1993 

- specializacija po visokošolskih strokovnih programih 

- univerzitetni programi 

- magisteriji stroke (ZA imenom) (2. bolonjska st.) 
Odgovor: DA.  

Glejte odgovor pod Ad2/11 

20.  Vprašanje: Sem s.p. Imam vprašanje glede članov projektne skupine za katere bi se uveljavljalo 

sofinanciraje. Ker sem trenutno na porodniški, v podjetju pa imam enega 

zaposlenega z visokošolsko izobrazbo (katera ne ustreza vašemu merilu vsaj VII. 

stopnje izobrazbe) me zanima ali lahko prijavim inovacijski projekt (kateri bi se 

začel julija 2014 ) in uveljavljam šele takrat sofinanciranje (ko bo moje poroniške 

konec, kajti bom zaposlena v podjetju in imam VII. stopnjo izobrazbe). To bi bil 

moj strošek dela za polni delovni čas-kot raziskovalka. Kaj smatrate pod 

"raziskovalec". Ali mora biti raziskovalec vpisan v register raziskovalcev Slovenije 

ali je to mišljeno kot način dela? 

Odgovor: Lahko, v kolikor je zaposleni, ki ga omenjate v podjetju zaposlen za polni delovni čas. Kot raziskovalec se 

smatra član projektne skupine, ki izvaja RR aktivnosti projekta; vpis v register ARRS ni potreben. 

21. Vprašanje: Ali lahko v projektno skupino vključimo zaposlenega, ki še nima VII.stopnje 

izobrazbe, bo pa diplomiral v letu 2014?  

http://www.nok.si/
http://www.nok.si/splosni-opisi-tipov-kvalifikacij/diploma-o-strokovnem-magisteriju.aspx
http://www.nok.si/splosni-opisi-tipov-kvalifikacij/diploma-o-specializaciji-8.aspx
http://www.nok.si/splosni-opisi-tipov-kvalifikacij/diploma-o-univerzitetnem-izobrazevanju.aspx
http://www.nok.si/splosni-opisi-tipov-kvalifikacij/diploma-o-visoki-izobrazbi.aspx
http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika/sifranti_klasifikacije


Kaj za takšnega zaposlenega vpišemo v tabelo D.3.e stolpec 3 (Najmanj VII. stopnja 

izobrazbe – moţen je samo odgovor DA) 

Odgovor: Da. 
Za člana projektne skupine, ki še nima VII. stopnje izobrazbe, v stolpec 3 tabele D3e  ne vpisujte ničesar 

oziroma vpišite NE.  
Popravek 

odgovora po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Glejte odgovor Ad2/11. 

22. Vprašanje: Ali se za člane projektne skupine, ki so diplomo pridobili v tujini smatra, da imajo 

izpolnjen pogoj VII. stopnje?  
Odgovor: Za pridobitev sofinanciranja bo potrebno agenciji predloţiti ustrezna dokazila, da je VII. stopnja izobrazbe 

priznana tudi v Sloveniji v skladu z veljavno zakonodajo. 

Popravek 

odgovora po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Glejte odgovor Ad2/11. 

23. Vprašanje: V podjetju imamo pogodbeno zaposlenega s.p. z VII. Stopnjo izobrazbe (8. Raven 

SOK), ki opravlja delo izključno pri nas (polni delovni čas).  Ali ga lahko prijavimo 

v projektno skupino? Ali je upravičen za sofinanciranje? 
 Odgovor: Ne. 

Člani projektne skupine RR projekta RNP 2013 so pri prijavitelju zaposleni za polni delovni čas (razvidno iz 

Obrazca3RNP2013). 
24. Vprašanje: Ali v projektno skupino prijavimo vse člane projekta ali samo tiste, ki so 

izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje? 
Odgovor: V projektno skupino RR projekta RNP 2013 lahko prijavite tudi tiste zaposlene za polni delovni čas, ki 

pogojev za sofinanciranje ne izpolnjujejo. Vendar pa lahko sofinanciranje uveljavljate samo za tiste ki 

izpolnjujejo pogoje.  
Popravek 

odgovora po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Glejte odgovor Ad2/11. 

25. Vprašanje: Ali je v projektno skupino lahko vključen (poleg zaposlenega za polni delovni čas in 

s VII. stopnjo izobrazbe) lahko tudi kakšen zunanji sodelavec? 
Odgovor: Ne.  

Člani projektne skupine RR projekta RNP 2013 so pri prijavitelju zaposleni za polni delovni čas.  
26. Vprašanje: V projektno skupino bi ţeleli vključiti tudi zunanje sodelavce – zaradi 

interdisciplinarnosti projekta (v podjetju nimamo in ne nameravamo zaposlovati 

strokovnjakov iz vseh potrebnih področij). Ali jih lahko prijavimo v projektno 

skupino? 
Odgovor: Člani projektne skupine RR projekta  morajo biti prijavitelju zaposleni za polni delovni čas – vprašanje v 

Obrazcu 3 točka D3 se glasi „‟Koliko in katere člane šteje vaša projektna skupina?‟‟ 
27. Vprašanje: V obstoječo projektno skupino bi dodali raziskovalca, ki pa še ni zaposlen. Lahko 

njegov strošek dela tudi uveljavljamo po tem razpisu-RNP 2013, ali ga moramo ţe 

predhodno zaposliti, še preden dokumentacijo oddamo? 

Odgovor: Člani projektne skupine RR projekta morajo biti  pri prijavitelju zaposleni za polni delovni čas (glejte odgovor 

Ad2/23). V finančnem načrtu Obrazec4RNP2013 lahko predvidete stroške novih zaposlitev. 

28 Vprašanje: Ali mora imeti delavec, ki je vključen v razvojno skupino, v pogodbi o zaposlitvi 

kakorkoli prikazano, da je zadolţen za raziskave in razvoj? Zanima me kako se 

dokazuje, da je to dejansko RR zaposleni (če je to sploh potrebno).  
Odgovor: Prijavitelj z imenovanjem  zaposlenega v projektno skupino RNP 2013, zaposlenemu določi izvajanje aktivnosti 

RR projekta, ki je predmet prijave.  

Imenovani v projektno skupino RR projekta RNP 2013 bodo izvajanje RR aktivnosti dokazovali s časovnico. V 

primeru, da zaposleni izvajajo aktivnosti RR projekta v 100% obsegu delovne obveznosti, lahko prijavitelj z 



zaposlenim sklene aneks k pogodbi o zaposlitvi iz katerga je razvidno, da je razporejen na delo RR projekta.    

29 Vprašanje: Zanima me glede imenovanja sestave projektne skupine. Rečeno je bilo, da ob 

prijavi ni potrebno poimenske oblikovanje, bo pa le to potrebno oblikovati do 

podpisa pogodbe. Za nove zaposlitve je navedeno, da napišemo le "nova zaposlitev". 

Kako pa navedemo za obstoječe zaposlitve? Mogoče "obstoječa zaposlitev".  

Odgovor: Glejte dopolnitev odgovora pod Ad2/10. 

30 Vprašanje: V prijavnem obrazcu 1 navajate pogoje za prijavo: 

-so/bodo člani projektne skupine RR projekta v našem podjetju zaposleni za polni 

delovni čas; 

- imajo/bodo imeli člani projektne skupine RR projekta, za katere se pričakuje 

sofinanciranje, dokončano najmanj VII. stopnjo izobrazbe. 

Prosimo za informacijo, ali za pravilno prijavo, ki bo izpolnjevala zahtevane pogoje, 

zadostuje, da ima prodjetje prijavitelj v času začetka izvajanja podjetja polno 

zaposlenega člana projektne skupine, ki ima VII. stopnjo izobrazbe.  
Odgovor: V prijavnem Obrazcu 1 je izjava prijavitelja.  

Polno zaposleno osebo s sedmo stopnjo izobrazbe (imenovano v projektno skupino RR projekta) lahko 

uveljavljate  za sofinanciranje (če vaše podjetje izpolnjuje navedene pogoje v Obrazcu1 RNP2013 „‟Prijavni 

obrazec‟‟. 

Popravek 

odgovora po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Glejte odgovor Ad2/11. 

31 Vprašanje: Obrazec 3, sklop D - D3: Pod točko d) se morajo po šifrantu "Raziskovalne vede, 

področja in podpodročja (klasifikacija ARRS)" vpisati raziskovalna področja 

članov projektne skupine RR projekta. Ali morajo biti vpisana področja (npr. 1.01 

Matematika) ali podpodročja (npr. 1.01.01 Analiza)? 
Odgovor: V Obrazec3RNP2013, sklop D - D3: Pod točko d)  vpišete šifro raziskovalnega področja zaposlenega (npr. 1.01 

matematika, 5.02 Ekonomija, …) 

32 Vprašanje: Ali mora biti vodja projekta nujno oseba, ki je ţe zaposlena v podjetju, ali je to 

lahko novo zaposlena oseba? 
Odgovor: V obrazcu 3RNP2013 navedete člane projektne skupine, ki jih ob prijavi šteje vaša projektna skupina RR 

projekta. Če ima vaša projektna skupina vodjo  -  mora biti le ta ob prijavi zaposlen pri prijavitelju.  

33 Vprašanje: Kaj če je eden izmed potencialnih članov projektne skupine invalid in zaradi tega pri 

podjetju ni zaposlen za polni delovni čas (za polovični delovni čas je invalidsko 

upokojen) – ali je taka oseba lahko član projektne skupine in s tem upravičena do 

sofinanciranja stroškov razvoja? 
Odgovor: Glejte odgovor Ad2/1, ter Obrazec1RNP2013 „‟ člani projektne skupine RR projekta so pri prijavitelju zaposleni 

za polni delovni čas‟‟. 

34 Vprašanje: V zvezi z razpisom RNP 2013 imam še eno vprašanje: Skladno z pojasnilom na 

zastavljeno vprašanje številka Ad6/43 me zanima na slednje: Novo ustanovljena 

raziskovalna skupina bo štela 3 člane, in sicer enega ţe zaposlenega in dva novo 

zaposlena, vemo tudi ţe področja na katerem bodo delovali ti raziskovalci. Zanima 

me, če se potem v obrazec 3, točka D3 napiše samo raziskovalca ki je ţe zaposlen, 

vendar s tem ne bomo izkazali interdisciplinarnosti skupine. 
Odgovor: V Obrazec 3RNP2013, točka D3  vpišete samo ţe zaposlene člane projektne skupine, glejte pojasnilo pod 

vpašanjem te točke D3 . 

35 Vprašanje: Za projektno skupino ste omenili, da ni potrebno, da je prijavljena na ARRS ob 

prijavi na razpis. Ali to velja tudi v primeru odobritve projekta? 

Odgovor: Da. 

36 Vprašanje: Zanima nas, ali lahko pripravita in prijavita eno projektno prijavo dve podjetji, ki 

spadata v Skupino podjetij. Eno podjetje je matično podjetje, drugo pa hčerinsko 

podjetje (100% v lasti matičnega podjetja, obe imata sedeţ v Sloveniji). Prijavili bi 

npr. 40 raziskovalcev iz matičnega podjetja, 10 raziskovalcev pa iz hčerinskega 



podjetja. Razvijali bi nove produkte, ki bodo imeli pozitivne ekonomske in okoljske 

vplive na obe podjetji.  
Odgovor: Ne. 

37 Vprašanje: Zanima me ali se lahko prijavimo na razpis s sledečo skupino in varianto. 
V podjetju imamo zaposlenega delavca za 40%. V primeru, da dobim odobrena sredstva bi 
ga zaposlili za 100%, zraven tega pa bi dodatno zaposlili še enega delavca. Projektna 
skupina bi bila tako sestavljena z dvema zaposlenima s 100% zaposlitvijo ampak šelel v 
primeru obvestila o izboru.Ali se subvencija izplačuje v več delih ali samo ob zaključku 
projekta? 

Odgovor: Glejte odgovor Ad2/1 ter Ad2/33; ob prijavi mora biti imenovana projektana skupina RR projekta – Pri 

formiranju projektne skupine RR projekta upoštevajte pogoj, da so člani projektne skupine RR projekta v vašem 

podjetju zaposleni za polni delovni čas. 

Sofinanciranje projekta se praviloma izvede v več delih; glejte Obrazec5RNP2013. 

38 Vprašanje: Ali je ob podpisu pogodbe potrebno imeti zaposlene vse osebe, ki bodo vključene v 

projektno skupino, ali jih lahko zaposlimo tudi naknadno, po podpisu pogodbe – 

primer: s projektom bi začeli v decembru 2013, nove zaposlitve pa izvedli s 

1.1.2014? Nove zaposlitve so znane in bi jih poimenovali ţe v decembrskem sklepu 

o imenovanju projektne skupine.  
Odgovor: Ob oddaji prijave/podpisu pogodbe imate v projektno skupino imenovane osebe, ki so v vašem podjetju 

zaposlene za polni delovni čas. Osebe, ki jih boste v projektno skupino vključili naknadno in bodo izpolnjevale 

pogoje za sofinanciranje navedite v Obrazcu4RNP2013 kot nova zaposlitev (glejte odgovor pod Ad6/10 ter 

Ad6/23) 

39 Vprašanje: V javnem povabilo za RNP 2013 je kot pogoj za RR projekt napisano, da imajo 

člani projektne skupine RR projekta, za katere se bo uveljavljalo sofinanciranje, 

dokončano najmanj VII. stopnjo izobrazbe. Zanima me ali je to določeno po stari 

izobrazbeni klasifikaciji, torej dokončani univerzitetni program ali je to ţe po 

bolonjski klasifikaciji, torej magisterij (2. bolonjska stopnja). 
Odgovor: Glejte odgovor Ad2/16. 

40 Vprašanje: Od katerega datuma mora oseba zaposlena na projektu izpolnjevati pogoje :100% 

zaposlitev in /ali VII stopnja izobrazbe 
Odgovor: Glejte odgovor Ad3/8. 

41 Vprašanje: Ali je vodja projektne skupine lahko oseba, ki nima ustrezne VII. stopnje izobrazbe 

(direktor), ki pa je zaposlen in bo hkrati tudi član projektne skupine, vendar za njega 

ne bi uveljavljali stroškov sofinaciranja? 

Odgovor: Da, glejte odgovor Ad2/24 

Popravek 

odgovora po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Glejte odgovor Ad2/11. 

42 Vprašanje: Pri odg. Ad2/10 razumemo, da se lahko zgodi primer, ko se v času projekta 

zamenjajo vsi člani projektne skupine (podjetje zaide v teţave). V kolikor je to 

formalno dopustno ali v tem primeru ne gre za neskladnost prijave z 14. točko JP. 

Prosimo, za navedbo katera odstopanja so še dopustna in katere ne, da projekt ne bi 

bil več "neskladen z dejanskim stanjem"? 

Odgovor: Oddana prijava ne sme biti v naskladju z dejanskim stanjem na dan oddaje prijave. RR skupino lahko glede na 

potrebe RR projekta dopolnite/spremnite. O vseh spremembah ste dolţni agencijo sproti obveščati.  

43 Vprašanje: Mora nova oseba pokrivati isto raziskovalno področje v kolikor pride odpovedi in 

zamanjave raziskovalca? Se v takih primerih FTE ustrezno zmanjša in ali je določen 

minimalen FTE (št. ur), ki ga mora podjetje izpolniti za vsakega raziskovalca. Ali je 

odstopanje končnih ur FTE od prijavljenih FTE lahko razlog za prekinitev pogodbe? 

Odgovor: Sprememba sestave projektne skupine v času izvajanja RR projekta RNP 2013 je moţna , saj mora biti projektna 

skupina sestavljena tako, da omogoča izvedbo projekta . Posamezne primere odstopanj bo agencija presojala v 

skladu s podpisano pogodbo o izvajanju in sofinancianju RR projekta in presojo okoliščin na strani posameznega 

končnega prejemnika. V primeru večjih odstopanj je moţen tudi odstop od pogodbe, kot rečeno pa se bo vsak 



konkreten primer presojal samostojno. 
44 Vprašanje: Kaj je osnova za navajanje interdisciplinarnosti projektne skupine in prijavljenih 

raziskovalcev (ime, priimek, obrazec 3 in 4)? So dosedanji podjetniški rezultati in 

uspehi del navajanja interdisciplinarnosti?  
Odgovor: Glejte pojasnilo Ad2/31; navedite  raziskovalno področje zaposlenega, upoštevajte izobrazbo. 

45 Vprašanje: Obrazec 3, D3-e: ali ima lahko član skupine vpisanih več raziskovalnih področij 

(stolpec »Šifra raziskovalnega področja zaposlenega« tabele D3e)? 
Odgovor: Ne. 

47 Vprašanje: Ali je lahko vodja projektne skupine, oseba zaposlena za polni delovni čas v 

podjetju , čigar stroške sofinanciranja pa bi uveljavljali šele od 1.6.2014 dalje.  
Odgovor: Da. 

48 Vprašanje: Kakšne kadre s 7. St. Izobrazbe lahko vključimo v projekt , samo razvojnike, ali tudi 

osebe, ki delajo na finančnem, računovodskem in administrativnem področju 

projekta? 

Odgovor: V projektno skupino imenujete tiste zaposlene, ki bodo izvajali aktivnosti RR projekta (glejte točko 

Obrazec3RNP2013 točka D3e „‟ Naziv aktivnosti v sklopu RR projekta v katere je zaposleni vključen.‟‟, ne 

glede na stopnjo izobrazbe. 

 

49 Vprašanje: Je lahko član RR tima v podjetju, ki se prijavlja, zaposlen v hčerinskem podjetju, ki 

je na isti lokaciji? 

Odgovor: Ne, član projektne skupine mora biti 100% zaposlen pri prijavitelju; glejte odgovor Ad2/1. 

50 Vprašanje: Glede na to, da v novo raziskovalno skupino za projkt RNP namervamo vključiti 

enega zaposlenega in 2 novo zaposlena ter v tabelo D3 vpišemo samo ţe 

zaposlenega me zanima kje in kako izkazujemo interdisciplinarnost raziskovalne 

skupine. 
Odgovor: Če raziskovalna skupina v času oddaje prijave vključuje samo enega zaposlenega, interdisciplinarnosti ne morete 

izkazati; glejte odgovr Ad6/2 

51 Vprašanje: Za delavce zaposlene v podjetju uveljavljamo davčno olajšavo. Te iste delavce bi 

prijavili v projektno skupino s VII. stopnjo izobrazbe. 

Zanima nas ali je to dopustno kot upravičen strošek ali gre v tem primeru za dvojno 

financiranje? 
Odgovor: Glejte odgovor Ad6/112. Dvojno financiranje ni dopustno. 

52 Vprašanje: Če ugotovimo, da je projekt preobseţen za prijavljeno projektno skupino, ali lahko 

na projektu delajo tudi drugi zaposleni v podjetju in ali lahko najamemo zunanje 

izvajalce? 
Odgovor: Moţnost spremembe projektne skupine RR projekta v času izvajanja projekta obstaja. V projektno skupino RR 

projekta so lahko vključene le osebe, ki so pri prijavitelju zaposlene za polni delovni čas (so vklučene v izvajanje 

RR projekta – glejte Obrazec3RNP2013 točka D3e).  

Prijavitelj v realizacijo aktivnosti RR projekta, lahko vključuje tudi druge resurse/izvajalce (npr. zaposlene v 

podjetju/ponudnike RR storitev).   

53 Vprašanje: Kaj naredimo v primeru, da je pričakovana nova zaposlitev v avgustu 2014 – oseba 

še ni znana in je v sklepu o imenovanju ob začetku projekta (1.1.2014) ne moremo 

navesti. Kako torej v decembrskem sklepu opredelimo tega zaenkrat še nepoznanega 

člana skupine?  
Odgovor: V aktualnem (npr. decembrskem) sklepu o imenovanju članov projektne skupine se navaja samo osebe, ki so za 

izvajanje RR projeta pri prijavitelju zaposlene za polni delovni čas.  

54 Vprašanje: Ali je lahko kakorkoli sporno, če je oseba, ki bo vodja skupine, na projektu 

zaposlena »le« 30%.  
Odgovor: Predvideni povprečni deleţ zaposlitve na projektu v % (navedite povprečni deleţ  delovnega časa, ki ga bo 

zaposleni opravil na projektu tekom celotnega trajanja projekta) ni določen  

55 Vprašanje: Sprašujemo se ali lahko v sestavo projektne skupine vključimo člane, ki so zaposleni 

FTE pri zunanjih partnerjih projekta in če ja ali lahko tudi za njih uveljavljamo 

sofinanciranje. 
Odgovor: Ne, v projektno skupino lahko imenujete le polno zaposlene osebe v vašem podjetju. 



56 Vprašanje: Ali je Upravičen strošek plačilo raziskovalca, ki pri nas dela preko lastnega s.p.-ja. 

Torej ni zaposlen na d.o.o.-ju ampak je samozaposlen in dela izključno za d.o.o. tj. 

prijavitelja za polni delovni čas? 

Kaj storiti v primeru, da projekt izvajata dve podjetji skupaj, vsako z svojimi 

raziskovalci, seveda s skupnimi cilji in skupnim končnim izdelkom? 
Odgovor: Ne, upravičeni so le zaposleni, ki so zaposleni v podjetju za polni delavni čas.  

Vsako podjetje moram prijaviti svoj RR projekt. 

57 Vprašanje: po izobrazbi diplomirani inženir strojništva z diplomo iz 11.3.2004 in  

po izobrazbi diplomirani inženir strojništva 28.1.1994?  

 
Odgovor: Pomembno je na kateri študijski program se je vaš zaposleni vpisal. Glejte odgovor Ad2/11. 

58 Vprašanje: Zanima me če visokošolska strokovna izobrazba pridobljena leta 1997 in 

visokošolska strokovna izobrazba pridobljena leta 2006, izpolnjujeta pogoj za 

prijavo na razpisu (raven 8/izobrazbe po SOK). 
Odgovor: Glejte odgovor Ad2/11 ter Ad2/16. Diploma o visoki izobrazbi (Visokošolska izobrazba) ustreza pogojem za 

sofinanciranje, če je pridobljena pred letom 1993, v skladu z zakonom. 

59 Vprašanje: V podjetju je zaposlen 1 človek (direktor-raziskovalec), ki bi ga prijavili za 

sofinanciranje. Vendar bi v primeru, da smo izbrani, lahko zaposlili še enega 

raziskovalca za polni delonovni čas. Kaj če je ta raziskovalec s.p.? 

Odgovor: Za zaposlenega se šteje oseba, ki je zaposlena v rednem delovnem razmerju. 

60 Vprašanje: Ali je lahko član projektne skupine za katerega se uveljavlja sofinanciranje 

upravičenih stroškov zaposleni, ki smo ga zaposlili za drugi projekt, ki je 

sofinanciran s strani drţave?( pogoj projekta je bil namrec zaposlitev določeno 

število ljudi)  
Odgovor: Da, s tem da upoštevate določila, ki se nanašajo na dvojno financiranje. 

61 Vprašanje: Zanima nas tudi, če pri izračunu velikosti podjetja in skupina podjetij vpliva tudi 

sedeţ podjetja. Smo namreč v 100 % lasti podjetja, ki ima sedeţ izven Slovenije. Ali 

se pri izračunu velikosti torej tudi njihovi zaposleni štejejo v našo kvoto, ne smemo 

jih pa vključiti v projektno skupino, glede na to, da je njihov sedeţ v tujini? 
Odgovor: Da, pri izračunu velikosti se zaposleni upoštevajo, uveljavljati jih ne morete. 

62 Vprašanje: Ne morem ugotoviti ali lahko za sodelavca, ki ima visoko izobrazbo uveljavljamo 

financiranje ali ne. Je diplomirani inţenir strojništva, diplomiral je v lanskem letu na 

Fakulteti za strojništvo. Po SOK-u se pridobi takšno izobrazbo pred letom 1993, ne 

vem pa kam bi potem njega uvrstila. 
Odgovor: Glejte odgovor Ad2/57. 

63 Vprašanje: Oseba z izobrazbo VII. stopnje je zaposlena v podjetju za polovični delovni čas. 

V primeru pozitivnega sklepa bomo osebo zaposlili za polni delovni čas in jo 

vključili v raziskovalno skupino. Zanima nas ali se takšna oseba navede pod "novo 

zaposlitev". Bodo stroški te "nove zaposlitve" sofinancirani? 
Odgovor: Nova zaposlitev. 

64 Vprašanje: Ali je NUJNO, da imamo v podjetju OB ODDAJI prijave polno zaposleno najmanj 

eno osebo iz projektne skupine ALI se pogoj polne zaposlitve osebe iz projektne 

skupine nanaša NA DAN, ko se PODPIŠE pogodba? Iz odgovora Ad2/38 namreč ni 

jasno razvidno ali je potrebno izpolnjevati oba pogoja ali je drugi pogoj (ob podpisu 

pogodbe) zadosten. Prosim za natančen odgovor! 
Odgovor: Ob oddaji morajo biti polno zaposlene osebe, ki jih navajate v obrazcu 3. Če ne navajate nikogar, mora biti 

pogoj skladno s sklepom o imenovanju projektne skupine, ki ga boste morali predloţiti pred podpisom pogodbe, 

izpolnjen ob podpisu pogodbe. 
65 Vprašanje: V obrazcu 4 smo navedli projektno skupino, ki je sestavljena iz raziskovalcev, za 

katere uveljavljamo sofinanciranje, ter iz raziskovalcev, za katere ne uveljavljamo 

sofinanciranja. Navedli smo tudi predviden čas, kolikor bodo vsi raziskovalci 

sodelovali na projektu. Teţava se pojavi pri skupni izračunih, saj tabela pod 

zavihkom »Projekt skupno« računa višino subvencije na podlagi vseh ur, 



opravljenih na projektu, in ne na podlagi upravičenih ur. Kaj lahko naredimo v tem 

primeru, saj zavihka projekt skupno ne moremo spreminjati? Prikaţemo 0 ur za tiste 

raziskovalce, za katere ne uveljavljamo financiranja?  
Odgovor: V obrazec 4 navajate samo tiste zaposlene, ki jih boste uveljavljali v sofinanciranje. Sestava popolne projektne 

skupine bo navedena v sklepu o imenovanju projektne skupine, če nimate predvidene nobene nove zaposlitve, pa 

so vsi člani projektne skupine navedeni tudi v obrazcu 3. 

66 Vprašanje: Na forumu 13.11. ob 9h ste omenili, da je potrebno v Obrazec 3 vpisati le osebe, ki 

so ţe zaposlene v podjetju (so upravičene do subvencij), v Obrazec 4 pa naj bi se 

vpisale vse osebe, ki sodelujejo na projektu. Vendar Obrazec 4 je excelova datoteka 

in če se npr. vpiše, da oseba 1 (zaposlena) 100% sodeluje, oseba 2 (ni zaposlena v 

tem podjetju) pa 20%, program avtomatsko pripisuje subvencijo. Ali to pomeni, da 

naj vpišemo nezaposlene osebe, vendar je njihov čas na projektu 0%? Oziroma kako 

drugače?  
Odgovor: Glejte odgovor AD 2/65. 

67 Vprašanja: V obrazcu 1, je izjavi navedeno »člani projektne skupine RR projekta, za katere se bo 

uveljavljalo sofinanciranje, imajo dokončano najmanj VI. stopnjo izobrazbe – to pomeni, da 
zaposlenega, ki ima trenutno V. stopnjo in bo šele v naslednjem letu pridobil VII. ne 
more biti član projektne skupine za katerega se bi kasneje uveljavljalo sofinanciranje? 
(sofinanciranje bi uveljavljali po pridobitvi VII.stopnje izobrazbe). 

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Od dne, ko ima zaposleni v skladu z javnim povabilo doseţeno stopnjo izobrazbe, ga lahko uveljavljate za 

sofinanciraje. 

68 Vprašanje: Zanima me glede sprememb razpisa in sicer ali to pomeni, da so lahko v projektno 

skupino hkrati vključene osebe z najmanj VI stopnjo izobrazbe in osebe s VII 

stopnjo? 

Kaj to pomeni v primeru bolonjskega zaključka izobrazbe- dipl.uni, ki šteje kot 6.5 

stopnja? 
 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Da. 
VI. stopnja izobrazbe. 

69 Vprašanje: 1. PRIMER A: 
Zanima nas ali se lahko na razpisu prijavijo tudi osebe, ki trenutno niso redne zaposlene, v primeru dodeljenih 
sredstve pa bi jih zaposlili. 
Primer: 
Naše podjetje bi prijavilo 1 osebo s VII stopnjo, ki je redno zaposlena za polni delovni čas in 2 osebi s VII stopnjo, 
ki bi jih zaposlili v primeru dodelitev sredstev. 
 

2. PRIMER B: 
Zanima nas ali se lahko na razpisu prijavijo tudi osebe, ki trenutno niso redne zaposlene, v primeru dodeljenih 
sredstve pa bi jih zaposlili.  
Primer: 
Naše podjetje bi prijavilo 1 osebo s VI stopnjo (ŠESTO), ki je redno zaposlena za polni delovni čas in 1 osebo s 
VII stopnjo, ki bi jo zaposlili v primeru dodelitev sredstev. 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Oba primera sta mogoča ob upoštevanju omejitev javnega povabila.  

70 Vprašanje: 1.      Obrazec 3, točka B1 in B2 – ali se kot začetek obdobja lahko navede datum 1.1.2014? Oziroma ali mora biti datum 
začetka skladen z rokom za oddajo vloge, ki bo 16.12.2013? 

2.      Ali je oseba, ki je pred letom 1993 pridobila izobrazbo diplomirani ekonomist (visoka stopnja študija) še vedno 
upravičena do sofinanciranja 16,14 EUR/uro (v primeru mikro podjetja)? 

3.      Obrazec 3, točka D3.e – ali pri osebi, ki ima danes VI. stopnjo izobrazbe, v času izvajanja RR projekta pa bo imela že VII. 
stopnjo izobrazbe označimo DA v stolpcu »Najmanj 6. stopnja izobrazbe« ali v stolpcu »Najmanj 7. stopnja izobrazbe«? 

 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Datum začetka je od roka za oddajo 16.12.2013. 
Ustreznost izobrazbe preverite pri pristojnih institucijah. 

V Obrazce navedete tako, kot dejansko je. Če ima oseba končano najmanj VI in najmanj VII. stopnjo izobrazbe, se v obrazc 

pri obeh stopnjah odkljuka da. 



71 Vprašanje: V projektno skupino ţelimo vključiti osebo, ki bo na porodniškem dopustu do sredine leta 2014. Ali 

je pravilno, da jo zapišemo v obrazec 3 (D3.e)? V obrazcu 4 pa verjetno upoštevamo le število 

mesecev, ko bo dejansko vključena na projekt? 

Kako vpišemo osebo v obrazec 3 (D3.e), če v tem trenutku še nima zaključene 7. stopnje izobrazbe, 

vendar jo bo pridobila tekom projekta. Na projektu bo sodelovala ves čas. Kakšno število mesecev 

naj zanjo zapišemo v obrazec 4? Ali le število mesecev od predvidenega datuma pridobitve 7. stopnje 

ali za celotno obdobje projekta. 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Da pravilno si razlagate. 
Sofinanciranje lahko poteka šele, ko so izpolnjeni pogoji, prej pa je oseba lahko v projektni skupini. 

72 Vprašanje: Ali mora vsaj eden član imeti VII stopnjo izobrazbe ali je dovolj da ima eden VI/2 stopnjo 

izobrazbe? 

Podjetje je bilo ustanovljeno 1.5.2012 ali izpolnjuje pogoje za prijavo, kjer navajate da mora imeti 

potrjeno in javno objavljeno poročilo poslovnega leta 2012. 
 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Vsaj en član mora imeti VII stopnjo izobrazbe, da lahko v deleţu, kot je v javnem povabilu navedeno uveljavljate stroške 

zaposlenega z VI stopnjo. 

Da. Glejte 6 točko javnega povabila. Število mesecev poslovanja v letu 2012 ni definirano v javnem povabilu. 

73 Vprašanje: Ali je v obrazcu 3 pod točko »D1) Ali imate imenovano projektno skupino?« dovolj, če podjetje označi DA, ali je 

potrebno navesti člane skupine? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Člane je potrebno navesti, v kolikor označite DA. 
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Vprašanje: Smo s.p. in v letu 2011 smo imeli 0,75 zaposlencev, v letu 2012 pa 0,66. Trenutno sta v 
podjetju poleg nosilca dejavnosti zaposleni še dve osebi. 
Ali podjetje lahko v RR projekt torej prijavi eno osebo za 90% delovnega časa? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Da, če je ta oseba polno zaposlena v podjetju. 
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Vprašanje: Zanima me glede oblikovanja raziskovalne skupine z novim zaposlenim (novo zaposleni bo v primeru 

pozitivnega sklepa). Ali novo zaposlenega lahko kje vpisujemo v poglavje D3 (obrazec 3) ali ne? Ali njegovo 

plačo ţe upoštevamo pri izračunu FTE (poglavje D3, točka b) ali se naknadno odstopanja v podatkih spremenijo 

s sklepom? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Novih zaposlenih ne vpisujete v Obrazec3RNP2013, tudi FTE NE. Odstopanja se uredijo s sklepom. 
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Vprašanje: Podjetje bo imelo prijektno skupino sestavljeno iz treh oseb: 

- Oseba AA, zaposlena za PDČ, VII. stopnja, 70% dela na projektu 13 mesecev 

- Oseba BB, zaposlena za PDČ, VI. stopnja, 30% dela na projektu 13 mesecev 

- NOVA ZAPOSLITEV, VII. stopnja, 70 % dela na projektu 11 mesecev 

 

V obrazcu št.4 je izračun FTE za celotno skupino 1,73 FTE. Po naših izračunih pa moramo v obrazec št. 3 , D3b) (ki se nanaša 

na obstoječo RR skupino)  vpisati 0,9 FTE. Je to prav ali ne? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Novih zaposlenih ne vpisujete v Obrazec3RNP2013, tudi FTE NE. Po naših izračunih je to 1,08 FTE za Obrazec3RNP 2013. 
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Vprašanje: Glede na nove pogoje nas zanima sledeče, vlogo smo pripravili za  VII stopnjo izobrazbe ali 
lahko le te tudi prijavimo pod novimo pogoji? Ter ali mora biti projektna skupina 
sestavljena iz VI in VII stopnje izobrazbe ali je lahko samo iz VII? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Lahko je samo VII stopnja. Pogoji za VII stopnjo izobrazbe so ostali enaki. 
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Vprašanje: Je lahko član RR tima v podjetju, ki se prijavlja, zaposlen v hčerinskem podjetju, ki je na isti lokaciji? 

 Odgovor po Ne glejte Ad2/1. 



spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 
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Vprašanje: 1.V obrazcu 2 pod točko B3 je potrebno navesti obdobje poslovanja podjetja v katerem izkazujemo prihodke poslovanja 

podjetja. Zanima me kako ta odgovor vpliva na točkovanje? Oziroma za katero obdobje naj prihodke poslovanja izkaţemo? 

Smo namreč ustanovljeni pred letom 2008 in jih lahko izkaţemo za vsa tri navedena obdobja. 
2.V obrazcu 2, sklop C je potrebno navesti Cilje in strategije podjetja ter dejavnike tveganja za obdobje 2013 do 2015. Ker 

komercializacija inovativnega produkta v tem času ni dovoljena (kar je eksplicitno zapisano v obrazcu 3, točka E2) sklepamo, 

da torej v obrazcu 2 navajamo podatke za podjetje brez upoštevanja produkta, ki ga bomo razvijalo v obdobju 2013 do 2015. 
Ali imamo prav? 

a. Analogno se v merilih za ocenjevanje ocenjuje Prispevek RR projekta k realizaciji ciljev/strategij 

podjetja – v času RR projekta le-ta ne more prispevati niti k povečani prodaji, trţenmu deleţu ali 
dobičku, ker komercializacija produkta v tem času ni dovoljena. Podatke in odgovore pa tako za 

podjetje kot RR projekt navajamo za obdobje 2013 do 2015. Prispevek RR projekta je ob upoštevanju 
navedenih zahtev enak nič. Prosimo za pojasnilo. 

3.Zakaj moramo navajati predvideni datum začetka izvajanja RR aktivnosti (obrazec 3, točka B2)? To je odvisno od datuma 

prejema obvestila in je v celoti odvisno od Agencije, ne od prijavitelja. V primeru zamude s strani Agencije za več kot 1 mesec 
(da bo na primer Agenicja odločala februarja 2014 – prijav bo po naši oceni toliko, da jih ne bo mogoče »obdelati v enem 

mesecu«) bodo vse prijave neskladne, saj se RR aktivnosti ne smejo začeti prej. Čemu torej moramo to navajati v obrazec? 

4.V obrazcu 3, točka E4, je potrebno dokazati vzpodbujevalni učinek v skladu z 8.členom Uredbe Komisije (ES) št.800/2008. 
V uredbi je navedeno: 

b. Druga točka tega člena: ... da ima pomoč, dodeljena MSP, spodbujevalni učinek, če je upravičenec 

zadevni drţavi članici predloţil zahtevek za pomoč, preden se je projekt začel izvajati 
c. Tretja točka tega člena: ... da ima pomoč, dodeljena velikim podjetjem ... 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

K 1.Označiti morate vsaj za najdaljše. 

K 2. Iz komercializacije se lahko začne po zaključku v letu 2015. Prispevek projekta je moţen. 

K 3. Glejte nov Obrazec1RNP2013 
K 4. Predvideno je, da vsa podjetja izpolnijo obrazec, ne glede na velikost. 
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Vprašanje: 1.V finančni tabeli (stolpec J) je omejitev za prvo obdobje največ 1/3 skupne vrednosti, pri čemer se bo projekt v resnici 
opravljal več kot 
1/3 časa (torej od 16.12.2013 naprej. Kako naj opredelimo čas dela na projektu v decembru 2013? (Tako v finančnih obrazcih 
kot drugod; prijava, pogodba ...) 
2. V finančni tabeli (stolpec D) je maksimalni delež zaposlitve 115% - kako je to interpretirano? Gre torej za dejansko 
opravljene delovne ure na projektu in ne 142 ur v mesecu? 
3. Glede na spremembe v finančni tabeli je mogoče razbrati, da je najvišja vrednost sofinanciranja za raziskovalca s VII. 
stopnjo izobrazbe na projektu 34.184,52 EUR, za raziskovalca s VI. stopnjo pa 22.789,68, ob upoštevanju drugih pogojev, 
torej deležu obsega skupnih ur, ki jih lahko oseba s VI. stopnjo izobrazbe opravi na projektu. Ali to drži oz. če ne, kakšna 
interpretacija je pravilna? 
4. Če, denimo, načrtujemo izvedbo projekta v krajšem roku kot eno leto, ali lahko načrtujemo izplačilo sredstev po drugem 
zajtevku za leto 2014 (pogodba, finančni načrt, opis projekta)? 
5. Kot upravičene aktivnosti RR projekta (besedilo razpisa, 1. točka) je navedeno tudi "vključno s fazo oblikovanja izdelkov, 
pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev" - ali to pravilno razumemo kot del eksperimentalnega razvoja oz. 
upravičenih aktivnosti na RR projektu? 
6. Med pogoji za financiranje je navedeno, da mora biti organizacija ustanovljena v skladu z ZGD-1, ali pa da je raziskovalna 
organizacija, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo - kaj je tu mišljeno; so torej do prijave projekta upravičene tudi 
organizacije, ustanovljene po drugih zakonih, če le opravljajo raziskovalno dejavnost; npr. zakon o zavodih? 
7. Med inovacijami v obrazcu 3, polje F5, sta opredeljena predvsem 2 vidika inovacij: organizacijske in trženjske. Kako in kje 
opredelimo še druga področja, npr. uporabniške, izdelčne, storitvene ...? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 
22.11.2013: 

K 1. 1/3 se računa na skupno vrednost sofinanciranja. 

K 2 Pri poročanju boste navaljali dejansko opravljene ure. Višji odstotek je mogoč ob upoštevanju delavno pravne zakonodaje. 

K 3. To je teoretični izračun. 
K 4.  V vsakem primeru je izplačilo 2/3 predviden v letu 2015. 

K 5. Da 

K 6. Da, če izpolnjujete pogoje javnega povabila. 
K 7. V obrazcu 3 polje F5 
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Vprašanje: V obrazcu 4, stolpec F določa Predvideno povprečno mesečno število ur, ki jih bodo 
zaposleni opravil na projektu. Če je število ur SKUPAJ 6000, potem lahko zaposleni s VI. 
stopnjo izobrazbe opravi in posledično uveljalja za sofinanciranje max. 1.800ur? 

 Odgovor po 

spremembi v 
UL RS, 

22.11.2013: 

Da. 
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Vprašanje: a) čisti prihodki od prodaje na tujem trgu – Je tu mišljena vsota vseh prihodkov s trgov EU in izven 
EU brez domačega trga? 
b) čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu EU – Tu vključimo tudi slovenski trg? 
Se slovenski trg šteje k trgu EU? Če da, kje se prikaže kaj je dejansko prihodek iz slovenskega in kaj iz 
tujega EU trga? 

 Odgovor po 
spremembi v 

K a) Da. 
K b) Ne. 



UL RS, 
22.11.2013: 
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Vprašanje: V projektno skupino so vključeni tudi zaposleni, ki ne izpolnjujejo pogojev glede izobrazbe. 
Ali se njihove plače lahko evidentirajo pod upravičene stroške projekta? 

 Odgovor po 

spremembi v 
UL RS, 

22.11.2013: 

 

Ne.Se pa evidentirajo na SM RR projekta. 
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Vprašanje: 1. Naše podjetje je bilo ustanovljeno septembra 2013. Zanima me, če ustrezamo pogoju razpisa v 2. alineji 6 točke iz Javnega 
povabila glede nato, da letnega poročila za leto 2012 še ne moremo imeti? 
2. Ali lahko projektna skupina (kot je poimenovana v Javnem povabilu) vključuje tako zaposlene v prijavljenem podjetju kot 
tudi njegove podizvajalce (druga podjetja)? 
3. V pogojih razpisa v 6 točki piše tudi, da mora imeti prijavitelj za izvajanje RR projekta imenovano projektno skupino, ki 
šteje najmanj enega zaposlenega. Ali mora imeti prijavitelj najmanj enega zaposlenega že ob sami oddaji prijave ali ga lahko 
zaposli naknadno? 
4. V 10 točki Javnega povabila (Upravičeni stroški in način financiranja) je v tabeli izpisan znesek sofinanciranja na opravljene 
ure. Ali ta znesek predstavlja samo plačo ali tudi stroške, ki jih zaposleni ustvari? 
5. Maksimalna višina pomoči za mikro in mala podjetja znaša 150.000 eur. Ali je določena tudi minimalna višina pomoči? 

 Odgovor po 
spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

K 1. Ne ustrezate pogojem. 
K 2. Ne 

K 3. Da 

K 4. V ključuje stroške plače, blaga in storitev in amortizacije. 

K 5. Minimalna višina ni določena. 

85 

 

Vprašanje: Pred popravkom JR ste navedli v odgovorih, da se v obrazcu 3 za člane, ki še nimajo 7. Stopnje izobrazbe, vendar jo bodo 
tekom projekta pridobili, označi odgovor NE. V novih obrazcih oz. v obrazcu 4 se mora sedaj označiti tudi stopnja izobrazbe, 
saj se na podlagi le-te izračuna strošek na zaposlenega. Ali potemtakem označimo pri članih 7. Stopnjo kljub temu, da je še 
nimajo in jo bodo pridobili tekom projekta, saj v nasprotnem primeru izračuni ne bodo pravilni? 

 Odgovor po 
spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

V obrazcu4RNP2013 označite VII. stopnjo in urstrezno št. mesecev.  
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Vprašanje: Zanima nas, če se imenovanje projektne skupine šteje kot začetek izvajanja aktivnosti RR 
projekta in ne sme biti izvedeno pred rokom za oddajo projektnih predlogov. 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 
22.11.2013: 

Ne.V sklepu o imenovanju navedete kdaj se začnejo aktivnosti. Datum v sklepu mora biti skladen s prijavo. 
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Vprašanje: V podjetju imamo npr. zaposleno diplomirano ing. (Univerza v Mariboru, Tehniška fakulteta), ki se 

je vpisala v program pred letom 1993 in diplomirala leta 1999. 

Glede na tolmačenje v predhodno objavljenem Obrazcu 3 (»Diploma o visoki izobrazbi 

(Visokošolska izobrazba), pridobi se pred letom 1993, v skladu z zakonom«), smatramo da ta 

izobrazba sodi v VII. stopnjo izobrazbe, kljub temu, da takšnega tolmačenja več ne zaznamo v 

novem obrazcu 3? 

In podobna tolmačenja povezana z izobrazbo. 
 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 
22.11.2013: 

Prosimo, da za tolmačenje poizvesti pri pristojnih institucijah. V obrazcih so pojasnila povezana s vprašanjem izobrazbe 

povzeta po veljavni zakonodaji v RS. 
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Vprašanje: V podjetju je zaposlena oseba, ki je 50% invalidsko upokojena in je zaposlena zgolj v našem 

podjetju. Prosili bi za jasen odgovor, če lahko to osebo vključimo v projektno skupino. V primeru, da 

osebe ne smemo vključiti v projektno skupino pa bi prosili za dodatno utemeljitev zakaj zaposlenega, 

ki izvaja aktivnosti na projektu, ne smemo vključiti v projektno skupino.    
 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

V skladu s slovensko zakonodajo takšen zaposleni ni zaposlen za polni delovni čas.Glejte 66.in 67. člen Zakona o delovnih 
razmerjih. 
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Vprašanje: Ali je št. oseb, ki sodeluje na projektu omejeno? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 
22.11.2013: 

Ne. 
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Vprašanje: Glede na to, da je upravičeno obdobje trajanja projekta in upravičenosti stroškov za našega naročnika 

od 17.12.2013 do 31.12.2014, sklepamo, da lahko kot število mesecev v obrazcu 4 (stolpec C) 

navedemo zgolj 12,48 in ne 13. Projekt namreč ne bo “potekal” 13 celih mesecev. Ali je naše 

sklepanje pravilno? 

 Odgovor po 
spremembi v 

Projekt lahko poteka največ od roka za oddajo do zaključka leta 2014 t.j. 31.12.2013. Lahko vnesete tudi 12,48. 



UL RS, 
22.11.2013: 
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Vprašanje: Zanima nas, če je v polje D3e potrebno vpisati šifro raziskovalnega področja zaposlenega ne glede na 
področje njegove dejanske izobrazbe.  
Na primer, če marketinške aktivnosti opravlja univerzitetni diplomirani inženir tehničnih smeri, v to 
polje vpišemo šifro raziskovalnega področja ekonomija – 5.02, ne tehnika.  
Radi bi vas vprašali tudi, na kakšen način bo potrebno dokazovati pridobljeno stopnjo izobrazbe 
zaposlenih.    

 Odgovor po 
spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Odgovor na to vprašanje je Ad2/44. Dokazila bodo uradno veljavne listine. 
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Vprašanje: Zaposlena imamo samo dva raziskovalca s VI. stopnjo izobrazbe? Ali to pomeni, da lahko 

uveljavljamo sofinanciranje za raziskovalno dejavnost le v višini 30% vseh ur (npr. 2,4 ure na dan v 

primeru 8 urnega delavnika)? 

Ker imamo v planu zaposliti še raziskovalca s VII. stopnjo izobrazbe nas zanima ali je urna postavka 

16,14 EUR/uro pogoj, ali ga lahko plačamo tudi po niţji urni postavki?  

 Odgovor po 
spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Zaposlene s VI. stopnjo lahko uveljavljate v 30% skupaj z zaposlenimi s VII. stopnjo izobrazbe – Glejte obrazec4RNP2013. V 
kolikor ne uveljavljate nikogar s VII stopnji, tudi s VI stopnjo ne morete upravičevati stroškov. Višina standardnega obsega 

stroškov vključuje poleg plače zaposlenega tudi stroške blaga in storitev, ter amortizacije. Višino urne postavke za 

zaposlenega določa podjetje. 
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Vprašanje:  Eden izmed naših redno zaposlenih za polni delovni čas ima trenutno V. stopnjo izobrazbe. 
Predvidoma bo dosegel VII. stopnjo izobrazbe marca 2014, kar pomeni, da bo upravičen za 
sofinanciranje 10 mesecev v letu 2014. V projektno skupino bo vključen od začetka izvajanja 
projekta. Kako v njegovem izpolnimo postavke v tabeli pod točko D3e v Obrazcu 3? Ali za izobrazbo 
navedemo, da ne dosega izobrazbe VI. oz. VII. stopnje? Ali pri postavki uveljavljanje sofinanciranja 
za zaposlenega navedemo DA ali NE? 

 Odgovor po 

spremembi v 
UL RS, 

22.11.2013: 

Vpištete ga v obrazec4RNP2013, kot novo zaposlenega s VI. stopnjo izobrazbe za št. mesecev, kot načrtujetebo opravljal 

aktivnosti v na tej stopnji. V Obrazec3RNP2013 ga ne vpisujete, oz. ga vpišete kot osebo, ki se ne sofinancira. 

 

Ad 3) 
Zap. št.  
1. Vprašanje: Ali lahko projekt traja npr. od 1.5.2014 dalje (do največ konca 2014)?  

Oziroma, če mora trajati od objave obvestila, ali je moţno upravičene stroške, tj. zaposlitve, 

uveljavljati od 1.5.2014 dalje? Kako se v tem primeru izpolne excel datoteka, saj le-ta avtomatično 

upošteva porabo 1/3 celotnega načrtovanega števila ur zaposlenega v prvem obdobju (do 30.4.2014)? 
 Odgovor: Da, 

časovni okvir za izvedbo projekta je razviden iz Obrazca3 RNP 2013 sklop B. 
Struktura Obrazca4RNP2013 je vezana na razpoloţljiva proračunska sredstva in predvideno dinamiko financiranja RR 

projektov. Prvi zahtevek, ki ga končni prejemnik posreduje agenciji bo sofinanciran na podlagi razpoloţljivih proračunskih 

sredstev za leto 2014 in mora zato obsegati upravičene stroške v višini 1/3 celotne višine zaprošenega sofinanciranja za RR 
projekt.  V skladu z dinamiko projekta se pred podpisom Pogodbe o dodelitvi subvencije in izvedbi RR projekta to  ustrezno 

opredeli v 10. Členu pogodbe.  ___________ 

2. Vprašanje: Ali lahko začne projekt teči z dnem roka za oddajo (16.12.), ali mora začeti teči PO dnevu roka za 

oddajo? Glede na navedbe v razpisu bi nam sicer bilo jasno, da lahko začne teči s 16.12., vendar pa 

nas je nekoliko zmedla tabela na 3. strani obrazca 1, v kateri je mogoče izbrati le: »začetek RR 

projekta po 16.12.2013«. 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 
22.11.2013: 

V obrazcu1RNP2013 =Z izvajanjem RR projekta ne bomo pričeli pred rokom za oddajo projektnih predlogov na javno 

povabilo za posamezno odpiranje kot je oznaceno, na katerega je prijava oddana – torej ne pred 16.12.2013 ampak po 

16.12.2013. 

 

Ad 4)  
Zap. št.  
1. Vprašanje: Kako se bo točkovalo…? 

Ali je moţno dobiti še ….točko? 

Kako bo točkovano v primeru….? 

Kako boste točkovali …? 
Odgovor: Merila za ocenjevanje projektnih predlogov so natančneje opredeljena v Obrazcu6RNP2013.  

Prijavitelj projektnega predloga RR projekta ima v Obrazcu2RNP2013, Obrazcu3RNP2013, Obrazcu6RNP 

moţnost, da svoje navedbe pojasni. V kolikor prijavitelj ocenjuje, smiselnost da svoje navedbe podkrepi z 



dokazili/prilogami, mu ta moţnost ni onemogočena. 

2. Vprašanje: Katere so omejevalne okoliščine za nas? 

Se lahko projekt pripravi tako da,….? 

Odgovor: Vsebina zastavljenih vprašanj je nejasna oz. niso v povezavi s s tolmačenjem navodil in pojasnil pri pripravi 

projaktnih predlogov RNP 2013 (izpolnjevanjem Obrazcev RNP 2013). 

3 Vprašanje: V obrazcu 5 (pogodba) je v 4.členu potrbno v tabelo vpisati “Podatek o višini 

vlaganj”. Ali se tukaj vpiše znesek zasebnih vlaganj (kot na ostalih obrazcih) ali 

celoten znesek projekta (zasebna vlaganja + znesek subvencioniranja)? 
Odgovor po 

spremembi v 
UL RS, 

22.11.2013: 

Znesek zasebnih vlaganj. 

4 Vprašanje: V projektno skupino vkljucujemo sodelavca s VI stopnjo izobrazbe, ki bo aprila 2014 pridobil 
VII stopnjo izobrazbe. Pri razvoju produkta bo zaposlen celo naslednje leto. Prosimo za 
pojasnilo, kako istega sodelavca z razlicnimi stopnjami izobrazbe vkljucimo v Obrazec 4. 

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 
22.11.2013: 

V dveh vrsticah. Delno s VI. in delno s VII stopnjo izobrazbe.  

5 Vprašanje: 1Če podjetje uveljavlja 100 % ur za tri raziskovalce VII. stopnje ali to pomeni, da lahko uveljavi še 90 

% ur za enega raziskovalca VI. stopnje? 

2Ali se v Obrazcu 5 (pogodba) izpolnijo le rumeno označena polja? 

3Ali se v Obrazcu 3, v poljih preglednice D3 a, b in c upoštevajo tudi načrtovane nove zaposlitve 

raziskovalcev? 
Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 
22.11.2013: 

K 1 to je mogoče. 

K 2 Izpolnite vse kar lahko. 

K 3 Ne, samo zaposleni člani projektne skupine v času oddaje prijave.   

6 Vprašanje: Zanima me, v kolikor umaknemo prijavo, ali moramo na novo izpolniti vse obrazce, ki ste jih 

popravili ali je dovolj le obr. 1? 
Odgovor po 

spremembi v 
UL RS, 

22.11.2013: 

Dovolj je le obrazec 1 in novi pdf. in word el. verzija obrazcev. Vsi obrazci morajo biti na skupnem mediju.   

 

Ad 5) 
Zap. št.  
1. Vprašanje: Kdaj se predvideva datum objave obvestila?  

Odgovor: Glede na terminski plan Programa RNP 2013, je podpis pogodb med agencijo in končnimi prejemniki predviden v 

letu 2013. Objava obvestil se predvideva vsaj do konca leta 2013. Seznam izbranih končnih prejemnikov, ki ga 

potrdi predstojnik agencije, bo objavljen na spletni strani agencije.  

Agencija bo objavljala sezname končnih prejemnikov posameznih odpiranj.  

Prijavitelji projektnih predlogov bodo o izidih javnega povabila obveščeni po elektronski pošti na naslov naveden 

v prijavnem obrazcu. 

Predvidevamo, da bodo končni prejemniki z izvajanjem sofinanciranih aktivnosti programa RNP 2013 pričeli vsaj  

s 1.1.2014.  

Popravek 

odgovora po 

spremembi 

v UL RS, 

22.11.2013: 

RR projekt se na podlagi spremembe v UL RS, 22.11.2013  ne sme priceti izvajati pred rokom za oddajo 

projektnih predlogov na javno povabilo za posamezno odpiranje, na katerega je bila prijava oddana; 

V izjavi Obrazec1RNP2013 potrdite, da z izvajanjem RR projekta ne boste pričeli pred rokom za oddajo 

projektnih predlogov na javno povabilo za posamezno odpiranje na katerega je prijava,  kot boste označili, 

oddana: začetek RR projekta po 16.12.2013, zacetek RR projekta po 15.1.2014, zacetek RR projekta po 

14.2.2014; 

2. Vprašanje: V obrazcu 4 je potrebno navesti predvideno število mesecev delavca na projektu (obdobje ne 

sme biti daljše od obdobja ...). V primeru prijave na 1. možni rok, kako naj navedemo 
predvideno št. mesecev, če predvideni rok objave rezultatov javnega povabila še ni znan? 

Kako naj bi ravnali v primeru, če se želi projekt zaključiti 31.12.2014? 

Odgovor: Objava obvestil za prijave prispele na 1. rok za oddajo se predvideva do konca leta 2013. V kolikor ocenjujete, da 

boste z izvajanjem sofinanciranih aktivnosti pričeli v januarju 2014, potem v Obrazcu4RNP2013, kot Obdobje 

upravičenosti stroškov v času trajanja projekta   (v mesecih) navedite 12 mesecev. 

Popravek 

odgovora po 

spremembi 

v UL RS, 

RR projekt se na podlagi spremembe v UL RS, 22.11.2013  ne sme priceti izvajati pred rokom za oddajo 

projektnih predlogov na javno povabilo za posamezno odpiranje, na katerega je bila prijava oddana; 

V izjavi Obrazec1RNP2013 potrdite, da z izvajanjem RR projekta ne boste pričeli pred rokom za oddajo 

projektnih predlogov na javno povabilo za posamezno odpiranje na katerega je prijava,  kot boste označili, 



22.11.2013: oddana: začetek RR projekta po 16.12.2013, zacetek RR projekta po 15.1.2014, zacetek RR projekta po 

14.2.2014; 

3. Vprašanje: Kaj se zgodi v primeru, da za začetek projekta navedemo npr. 5.12.2013, obvestilo/sklep pa bo objavljeno 14 dni 

kasneje, npr. 19.12.2013. Naša namera je, da se projekt dejansko prične izvajati šele z dnem objave obvestila. Ali 

podjetje bi podjetje v tem primeru prišlo v nasprotje z razpisom? 

Odgovor: Pri podpisu pogodbe se bo v takih primerih kot datum začetka RR projekta upošteval datum objave obvestila.  

Popravek 

odgovora po 

spremembi 

v UL RS, 

22.11.2013: 

V skladu s spemembo javnega povabila imate moţnost začeti z RR projektov, kot je navedeno v odgovoru Ad4/2, 

v kolikor ste izpolnili in poslali prijavo na novem obrazcu - Obrazec1RNP2013. 

4. Vprašanje: Kaj se zgodi, če podjetje nenamerno predvidi začetek projekta pred dejansko objavo obvestila (npr. navedemo 

5.12.2013 sklep pa bo objavljen 14 dni kasneje, npr. 19.12.2013? 

Odgovor: V obrazcu 3 RNP 2013 pod točko b1 ter točko b2 začetek izvajanja projekta navaja z mesecem in letom (npr. jan. 

2014)  

Popravek 

odgovora po 

spremembi 

v UL RS, 

22.11.2013: 

Glejte odgovor Ad5/2 in Ad5/3. 

5. Vprašanje: Koliko časa lahko traja projekt – sofinanciranje (od kdaj-do kdaj)? 
Odgovor: Glejte pojasnilo pod točko b2 ObrazecRNP2013 (Obdobje upravičenosti stroškov - od objave obvestila do max. 

31.12.2014 – npr. ) ter pojasnilo v Obrazcu4RNP2013 zavihek upravičeni stroški (pojasnilo pod obdobje 

upravičenosti stroškov v času trajanja projekta (v mesecih)) 

Popravek 

odgovora po 

spremembi 

v UL RS, 

22.11.2013: 

Od roka za oddajo prijave. Glejte odgovor Ad5/2 in Ad5/3. 

6. Vprašanje: Zanima izpolnjevanje obrazca 5: Pogodba o dodelitvi subvencije in izvedbi RR 
projekta in sicer: v kolikšni meri jo je potrebno predhodno izpolniti; ali zadostuje 
izpolnitev podatkov o podjetju (str.1/11) ter podpis, kraj in datum (str.11/11)?  

Odgovor: Prijava mora ustrezati tako pogojem za prijavitelja na javno povabilo, kot pogojem za projekt. 

Vsebovati mora izpolnjene obrazce, ki so del dokumentacije javnega povabila 

(Obrazec 1: »Prijavni obrazec«, Obrazec 2: »Podatki o prijavitelju«, Obrazec 3: »Podatki o 

projektu«, Obrazec 4: »Financni nacrt projekta«, Obrazec 5: »Pogodba o dodelitvi subvencije in 

izvedbi RR projekta«, Obrazec 6: »Predhodno vrednotenje prijave« Obrazec št. 7: »Oddaja 

prijave«) ter elektronsko kopijo prijave na CD-ju ali USB nosilcu. Elektronska kopija prijave mora 

vsebovati prijavo, ki vkljucuje vse obrazce razen Obrazca št. 7 v dveh oblikah, v obliki pdf in v obliki 

word datotek ter excel datoteke. 

7. Vprašanje: Ali pomeni rok oddaje prijave 16.12., tudi oddajo na pošto v ponedeljek, 16.12., 
torej, da ima kuverta žig 16.12.? 

Odgovor po 
spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Ne, prijava mora biti na sedeţu Spirita Slovenija do 16.12.2013 do 10h, da bo uvrščena v prvo odpiranje.Kasnejše 

prijave bodo uvrščene v naslednje odpiranje. 

8. Vprašanje: Ali lahko v Obrazec 3, točka B1 in B2 vnesemo začetek obdobja 1.1.2014, oz. ali 

moramo vpisati datum 16.12.2013, glede na to, da oddajamo vlogo na prvi rok. 
Odgovor po 
spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Da, lahko vpišete kateri koli datum po 16.12.2013. 

9. Vprašanje: Moje vprašanje se glasi če moramo izpolniti tudi obrazec št. 6? 
Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 
22.11.2013: 

Da. Popolnost prijave je pogoj za začetek obravnave prijave. 

 

 

 

 

 



Ad 6)  
Zap. št.  
1. Vprašanje: Sistem inovativnosti – kaj je mišljeno s tem? Ali to pomeni, da ima podjetje 

registrirano skupino pri ARRS? Ali zadostuje, da ima znotraj podjetja ločeno 

knjigovodsko za RR? Ali zadostuje, če uveljavlja olajšave za RR dejavnost? Ali, če 

ima interna poročila in zaposlene, ki so za RR dejavnost – torej je razvidno iz 

njihovih pogodb o zaposlitvi) 
Odgovor: Pojasnilo je razvidno iz Obrazca2RNP2013 vprašanje D6 (Ali je v vašem podjetju vzpostavljen SISTEM za 

inovativnost. Ali vaše podjetje vodi projekte razvoja/inovacij produktov (izdelkov, storitev, postopkov) 

skladno z internimi predpisi (vodenje projektov, inovativnosti...)?)  

Prijavitelj projektnega predloga RR projekta ima v Obrazcu2RNP2013 moţnost, da svoje navedbe pojasni. V 

kolikor prijavitelj ocenjuje smiselnost, da svoje navedbe podkrepi z dokazili/prilogami, mu ta moţnost ni 

onemogočena. 

2. Vprašanje: Ali se pri interdisciplinarnosti projektne skupine upošteva, če sta vsaj 2 člana iz 

različnih področij? 
Odgovor: Da. 

Interdisciplinarnost projektne skupine prijavitelj projektnega predloga izkazuje z navedbami v Obrazcu3RNP 

2013, pod D3. 
3. Vprašanje: Ali obstaja kakšen spisek, katere tehnologije so visoko, katere srednje tehnološko 

intenzivne? 
Odgovor: Da 

Obstajajo različne klasifikacije (npr. Razvrstitev predelovalnih dejavnosti po tehnološki zahtevnosti po 

metodologiji OECD, visokotehnološke in srednje visokotehnološke dejavnosti klasifikacije SKD po 

metodologiji Eurostat, visokotehnološke storitve po metodologiji Eurostat, ..) 
4. Vprašanje: Marketinška orodja – ali gre za orodja, ki jih uporablja podjetje – za produkte, ki so 

rezultat RR aktivnosti podjetja? 
Odgovor: Vprašanje na Obrazcu2 D7 se nanaša tako na produkte in RR dejavnost, kot podjetje. Vprašanje se glasi:  Katera 

orodja za marketinško komuniciranje uporabljate za promocijo rezultatov razvojne dejavnosti, produktov ter 

vašega podjetja?   
5.  Vprašanje: Podjetje se z dvema RR projektoma, kjer bosta rezultat dve inovaciji, prijavilo na 

razpis XXX. Ali je moţno kombinirano financiranje enega od omenjenih RR 

projektov iz razpisov XXX in RNP? 

V RNP bi vključili razvojnika, ki sicer deluje kot zunanji izvajalec in ni vključen v 

aktivnosti, ki so prijavljene v sofinanciranje s strani razpisa XXX, je pa vključen v 

izvajanje RR projekta, na katerem bodo (v primeru uspešne prijave) delali tudi 

razvojniki, sofinancirani s strani razpisa XXX. 
 Odgovor: Ne. 

Ker je stopnja sofinanciranja v okviru tega javnega povabila določena v maksimalni višini, kot jo omogoča 

pravilo drţavnih pomočmi glede na velikost podjetja. 

Ne.  
V RNP 2013 razvojnika, ki ni zaposlen v vašem podjetju ne morete uveljavljati. 

6. Vprašanje: Zanima nas, kaj pomeni: "ima potrjeno in javno objavljeno letno poročilo 

poslovnega leta 2012;". Posebej nas zanima kaj smatrate pod a) "potrjeno" - je 

dovolj, da to potrdi skupščina podjetja in b) "javno objavljeno" - je dovolj, da je to 

na AJPES? 
Odgovor: Pomeni, da je bilo letno poročilo predloţeno AJPES-u in objavljeno v strnjeni (informatizirani) obliki na spletni 

strani AJPES-a. 
7. Vprašanje: Kateri stroški so poleg plač zaposlenih raziskovalcev upravičeni stroški in jih razpis 

krije? 
Odgovor: Iz pojasnila v Obrazcu 4 RNP 2013 je razvidno, da so upravičeni stroški člana/ov RR projektne skupine RNP 

2013, določeni na osnovi standardnega obsega stroškov na enoto ob upoštevanju deleţa sofinaniranja. 

Standardni obseg stroškov na enoto predstavlja strošek dela zaposlenega raziskovalca (člana RR skupine RR 

projekta) za polni delovni čas na letni ravni in je enak 1 FTE (1 FTE=1700 ur leto za enega člana projektne 

skupine RNP 2013. Vrednost 1 FTE vključuje naslednje kategorije stroškov : 

1. plača,  
2. prispevki delodajalca,  



3. blago in storitve,  
4. amortizacije 

8. Vprašanje: Kakšna je max. višina sredstev, ki bo odobrena za posamezen projekt mikro in 

malim podjetjem? 

Odgovor: Maksimalna višina  pomoči, ki jo podjetja lahko pridobijo v celotnem obdobju upravičenosti RR projekta  v 

okviru upravičenih stroškov znaša: 

- do 150.000 EUR za mikro in mala podjetja, 

- do 250.000 EUR za srednje velika podjetja ter   

- do 350.000 EUR za velika podjetja. 

9. Vprašanje: Zanima me, kako v razpisu razvrščate velikost podjetja (glede na katero določbo 

ZGD))? 

Odgovor: Merila za razvrščanje velikosti podjetja so določena v Prilogi 1 Uredbe komisije (ES) št. 800/2008. in NE glede 

na določila ZGD. 

10.  Vprašanje: Kaj se zgodi, če v okviru projektne skupine vključimo 5 članov za znesek 

sofinanciranja X, vendar bi nato v izvedbo projekta vključili le 4 člane? 
Odgovor: Sofinanciranje se izvaja glede na izkazano št. ur v obdobju poročanja. 

11. Vpr 

šanje: 
Iz razpisa gre razbrati, da vrednosti stroška, določenega s pavšalom, ne bo potrebno 

dokazovati (dokazovanje prek dokazil o zaposlitvi in rezultatov projekta) po drugi 

strani pa pogodba o sofinanciranju v 12. členu pravi, da mora končni prejemnik za 

namene dodatnega preverjanja s strani agencije ali revizij, zagotavljati še druga 

dokazila o upravičenosti stroškov in njihovem nastanku, nadalje pa še 21. člen 

pogodbe o sofinanciranju narekuje, da mora prejemnik za projekt voditi ločeno 

knjigovodsko evidenco (kar si interpretiramo kot stroškovno mesto).  

Skladno z zapisanim me zanima ali se bo na podlagi omenjenega v katerikoli fazi 

(redna kontrola, revizije) preverjalo tudi, ali je pri upravičencu s projektom (in s 

posameznim članom projektne skupine) tudi dejansko nastala vsaj pavšalna višina 

stroška na FTE? 

 

Če ne, kaj lahko obsegajo druga dokazila opredeljena v 12. členu pogodbe o 

sofinanciranju? 
Odgovor: Pri financiranju na podlagi standardnega obsega stroškov bodo pri preverjanju oz rednih kontrolah upoštevane 

smernice EU, ki jih najdete na naslovu:  
http://www.eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013/posredni%20stroski%20-%20WD.pdf 

in nacionalna pravila (npr. navodila organa upravljana o upravičenih stroških - http://www.eu-

skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013/NUS%201.2%20-%20marec%202012.docx). Druga 

dokazila se zahteva v primeru, da iz osnovnih upravičenost stroška ni nedvoumna. Obseg dokazil in način 

kontrole v primeru revizij določa vsak revizijski organ samostojno. 
12. Vprašanje: Zanima me če boste za razpis RNP 2013 imeli tudi kakšne delavnice oz 

predstavitve, kje in v katerih terminih? 
Odgovor: Predstavitev javnega povabila je predvidena v okviru SFI dne 13.11.2013 ob 9 uri v Cankarjevem domu, 

Ljubljana, dvorana M3 – M4 .  

13. Vprašanje: Vljudno prosim za informacijo ali so razpisni pogoji razpisa RNP2013 vezani na čas 

obstoja podjetja. V javnem povabilu so namreč navedena merila ocenjevanja 

podjetij, ki med drugim vsebujejo tudi kriterije: 

- Čisti prihodki od prodaje za leto 2012, 

- Cisti prihodki od prodaje na tujem trgu za leto 2012, 

- Gibanje poslovanja v letu 2012 glede na leto 2011. 

  

Z drugimi besadami ali je razpis namenjen tudi novoustanovljenim podjetjem, ki 

delujejo inovativnih poročjih? 
Odgovor: Na javno povabilo se lahko prijavijo podjetja, ki so delovala najkasnje v letu 2012.  

14. Vprašanje: Za našega naročnika preverjamo kakšne so moţnosti kandidiranja na javnem pozivu 

»Program za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 

2013«.Gre za letos ustanovljeno podjetje, katero je bilo ustanovljeno izključno za 

plasiranje novega inovativnega izdelka na trg. Trenutno v podjetju poteka 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF
http://www.eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013/posredni%20stroski%20-%20WD.pdf
http://www.eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013/NUS%201.2%20-%20marec%202012.docx
http://www.eu-skladi.si/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013/NUS%201.2%20-%20marec%202012.docx


vključevanje strateškega partnerja, ki je ţe dolga leta na trgu in se ponaša z veliko 

mero referenc. Lastniški deleţ partnerja bo znašal 30% podjetja.  

 

Zanima nas ali lahko z zgornjo navedbo kandidiramo na javnem pozivu. 
Odgovor: Na javno povabilo se lahko prijavijo podjetja, ki so delovala najkasneje v letu 2012. 

15. Vprašanje: Podjetje se ukvarja z izobraţevanjem in svetovanjem in zaloţništvom. 

Pri tem izdajajo tudi knjige. Na razpis RNP 2013 bi se prijavili z namenom, da bi ţe 

izdano knjigo nadgradili oziroma izboljšali z izdajo metodično didaktičnimi gradivi 

kot so npr. delovnimi zvezki in promocijo le teh. Ali je to upravičeno po tem 

razpisu? 
Odgovor: Na javno povabilo se lahko prijavijo podjetja, ki so delovala najkasneje v letu 2012. 
Dopolnitev 

odgovora. 

Glejte odgovor Ad7/1. 

16. Vprašanje: Ali je gre pri razpis za subvencijo po pravilu de minimis? 
Odgovor: Ne.  

Javno povabilo temelji na shemi drţavnih pomoči »Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v 

letu 2013« (št. priglasitve: BE01-2399245-2012). 
17. Vprašanje: Ali prav razumem, da bo podjetje od vsakega člana projektne skupine, ki je na RR 

projektu zaposlen za polni delovni čas, v primeru malega podjetja upravičeno do 

nepovratnih sredstev v višini 27.449,55 EUR? 

Odgovor: Maksimalni znesek sofinanciranja 1 FTE (1700 ur) je določen ob upoštevanju vrednosti sofinanciranja na uro 

glede na velikost podjetja.  
18. Vprašanje: Je potrebno standardni obseg stroškov na kakšen način dokazovati (npr. s plačo 

zaposlenega, stroški materiala, …), ali je ta znesek fiksno določen (60.999 EUR)?  
Odgovor: Standardni obseg stroškov oz. vrednost 1 FTE je fiksno določena na podlagi Uredbe o normativih in standardih 

za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna Republike Slovenije (Uradni 

list RS, št. 103/11 in 56/12) in določenih cenah ARRS za tekoče leto in znaša 60.999 EUR (Sklep ARRS št. 410-

25/2013-1 z dne 25.1.2013).  

V fazi izvajanja projekta se bo višina sofinanciranja priznavala na podlagi poročanih/dokazanih delovnih ur, 

opravljenih na projektu. 

19. Vprašanje: Kaj če je zaposleni na RR projektu zaposlen zgolj 2/3 delovnega časa – se potem od 

fiksno določenega zneska upošteva sorazmerni del? 

Odgovor: Da, navodila so opredeljena v Obrazcu4 RNP2013. 
20.  Vprašanje: Glede na to, da ţelite Obrazce tudi v .pdf obliki, me zanima, ali najprej izpolnimo 

wordov/excelov dokument in ga nato sami pretvorimo v .pdf format?  
Odgovor: Da, najprej izpolnite obrazce, kjer je potrebno jih podpišite in nato pretvorite/skenirajte v pdf. obliko. 

21.  Vprašanje: Ali je potrebno obrazec 5 izpolniti? 

Ali je dovolj, da se ga zgolj parafira na vsaki strani? 

Odgovor: Da, Obrazec5RNP2013 je potrebno izpolniti s podatki, ki so vam trenutno znani oz. ste jih navedli v Obrazcih 

RNP 2013.  

22. Vprašanje: Na kakšen način podjetje dokazuje inovacijo? 
Odgovor: Podjetje inovacije dokazuje z opisom v vmesnih ali končnem Poročilu o izvajanju RR projekta.  

23. Vprašanje: V kolikor je podjetje 100% lastnik drugega podjetja, ali to pomeni da sta podjetji del 

skupine podjetij?Ali obstaja kakšna omejitev da se na razpis lahko prijavi le eno 

podjetje iz skupine? 

Odgovor: Ne,  ni  omejitev glede prijave večjega števila podjetij v okviru skupine podjetij. 

24. Vprašanje: Obrazec 3, točka A5 – »Lokacija izvajanja RR projekta je v Sloveniji na sedeţu 

podjetja?«Ali se mora RR projekt izvajati na sedeţu podjetja, ali se lahko izvaja kje 

drugod (v isti regiji)? Kako pa označimo v kolikor se bo projekt delno izvajal na 

sedeţu, delno pa drugod? 

Odgovor: Glede na moţnosti v obrazcu, navedite lokacijo/lokaciji/lokacije, na katerih bodo člani vaše RR skupine izvajali 

aktivnosti RR projekta (kar boste lahko potrdili z opravljenimi urami).   

25. Vprašanje: V razpisni dokumentaciji javnega povabila podjetjem za oddajo prijav in 



sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH 

PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 - RNP 2013« je zapisano, da je cilj 

javnega povabila javno predstaviti vsaj 140 rezultatov projektov s področja razvoja 

produktov.  

Prijaviti imamo namen projekt, katerega večinski del vsebine je ZAUPNE narave, je 

pa namenjen dobrobiti vseh drţavljanov. Ali je mogoče prijaviti take vrste projekt in 

katere vrste  informacij o produktu  je potrebno javno objaviti? 

Naj omenimo, da je rezultat takega projekta produkt, ki je izjemno trţno zanimiv in 

povsem skladen s strategijo podjetja.   
Odgovor: Cilj javnega povabila je javna predstavitev rezultatov RR projekta s področja razvoja produktov.  

V kolikor predstavitev končnega rezultata RR projekta ni izvedena, končni upravičenec ni upravičen do 

sofinanciranja.  

26. Vprašanje: Na kakšen način se bodo dodeljevala sredstva podjetjem s sedeţem v občinah 

Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, 

Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi ter na kakšen način sredstva za ostalo 

Slovenijo? 

Odgovor: Prijave se bodo ocenjevale po istih merilih, način dodeljevanja sredstev je opredeljen v točki 8.2 javneg povabila.  

27. Vprašanje: Ali je struktura postavk porabe sredstev enaka kot pri projektih ARRS kategorije C 

oz. ali je moţno kakšno odstopanje od te strukture? S stroški inovacij, patentov ipd. 

je kar nekaj stroškov, ki jih ob ARRS delitvi teţko pokrijemo. Če je odstopanje 

moţno, v kakšnih odstotkih? 
Odgovor: Na podlagi metodologije v Uredbi o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, 

financirane iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12) in določenih cenah ARRS za tekoče leto in 

(Sklep ARRS št. 410-25/2013-1 z dne 25.1.2013) so določene vrste stroškov in skupna višina standardnega obsega stroškov. 

Razmerja med vrstami stroškov/postavk v javnem povabilu niso definirana. Odstopanje je moţno. 

28.  Vprašanje: V kategoriji C so opredeljeni stroški bruto 2 (34781 EUR oz. mesečno 2898,42 

EUR). Kako upoštevati višje ali niţje plače zaposlenih na projektu? 
Odgovor: Uporaba standardnega obsega stroškov na enoto načeloma poda pribliţek dejanskim stroškom, kar pomeni tudi moţnost, da so 

ti stroški v nekaterih primerih precenjeni ali podcenjeni. Ne glede na to, bo osnova (standardni obseg stroška/uro) za 

sofinanciranje enaka pri vseh projektih, kar je osnovni princip sofinanciranja na osnovi standardnega obsega stroškov. 

29. Vprašanje: Kateri stroški storitev so lahko vključeni v izvajanje projekta? 

Odgovor: Upravičeni stroški člana/ov RR projektne skupine RNP 2013, so določeni na osnovi standardnega obsega 

stroškov na enoto ob upoštevanju deleţa sofinaniranja. Standardni obseg stroškov na enoto je določen na osnovi 
Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12) in vključuje naslednje kategorije stroškov : 

1. plača,  
2. prispevki delodajalca,  
3. blago in storitve,  
4. amortizacija. 

Razume se, gre pri teh kategorijah za stroške, ki so potrebni oziroma povezani z izvedbo posameznega RR 

projekta RNP 2013, ostalih definicij javno povabilo ne zajema. 
30. Vprašanje: Ali je moţno zaposlovanje delavcev za 100% zaposlitev le za del trajanja projekta 

ali lahko v podjetju del leta 2014 izvaja druge naloge; v splošnem je delavec 100% 

zaposlen v podjetju. 
Odgovor: Da,  

predvideni povprečni deleţ zaposlitve zaposlenega na projektu  ni predpisan. Za takega zaposlenega uveljavljate 

sofinanciranje, vam je v Obrazcu4RNP2013 v zavihku upravičeni stroški dana moţnost, da v % navedete 

povprečni deleţ  delovnega časa, ki ga bo zaposleni opravil na projektu tekom zaposlitve na projektu. 

31 Vprašanje: Ali je DDV upravičen strošek? 
Odgovor: Ne, DDV ni upravičen strošek. 

32 Vprašanje: Ali sme podjetje prijaviti več projektov? 

 Odgovor: Ne, podjetje prijavitelj RR projekta lahko v okviru javnega povabila programa RNP 2013 sodeluje samo z eno 

prijavo. 

33 Vprašanje: Ali pri napovedi generiranja stroškov operiramo le s polnimi meseci oz. kolikšno je 

minimalno trajanje aktivnosti posameznega  delavca na projektu? 
 Odgovor: Minimalno trajanje aktivnosti posameznega delavca ni določeno. 

34 Vprašanje: Je plača lahko niţja kot je predpisan 1 FTE in bo strošek vseeno povrnjen v skladu z 



izračunom FTE? Kako dokazujemo blago in storitve znotraj 1 FTE? 
 Odgovor: Plača je del standardnega obsega stroška. Uporaba standardnega obsega stroškov na enoto načeloma poda pribliţek dejanskim 

stroškom, kar pomeni tudi moţnost, da so ti stroški v nekaterih primerih precenjeni ali podcenjeni. Ne glede na to, bo osnova 

za sofinanciranje enaka pri vseh projektih, kar je osnovni princip sofinanciranja na osnovi standardnega obsega stroškov. Za 

vse stroške vezane na izvajanje projekta morate skladno s pogodbo zagotoviti ločen računovodski sistem. 
35 Vprašanje: Ali lahko samostojni podjetnik posameznik sodeluje pri prijavi RR projekta pri 

čemer se njegove ure lahko vključujo kot FTE? Pri nosilcu dejavnosti s.p. namreč ni 

klasične zaposlitve. Prosim za pojasnitev izpolnjevanja pogoja “zaposlitev” pri s.p.? 
 Odgovor: V kolikor je  iz M1 obrazca razvidno, da plačuje prispevke v obsegu polne zaposlitve je to mogoče. 

36 Vprašanje: Kako poteka izplačevanje subvencije? Ali se subvencija pridobi ob zaključenem 

projektu ali po fazah? 
Odgovor: Izplačevanje subvencije je vezano na določila pogodbe o dodelitvi subvencije in izvajanja RR projekta (Obrazec5 RNP 2013); 

predvidoma se bo 1/3 višine zaprošenega sofinanciranja za RR projekt izplačalo v letu 2014, preostali 2/3 pa v letu 2015. 
37 Vprašanje: Ali lahko zaprosimo za sofinanciranje razvoja produkta, kjer je idejno produkt ţe 

zastavljen, potrebno pa je narediti prototip in ga testirati za uporabo. Kako torej 

smatrate začetek projekta, ko omenjate v razpisu, da projekti ne smejo biti še začeti. 

Obenem me zanima ali so trţne raziskave, ki jih potrebujemo za pozicioniranje 

produkta na trg, lahko del projekta ali ne? 
Odgovor: V skladu z javnim povabilom mora biti produkt definiran do te mere, da ga lahko v prijavi predstavite. Sofinancirane 

aktivnosti projekta se ne smejo izvajati pred objavo obvestila o izboru končnih prejemnikov. 
Popravek 

odgovora po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Glejte odgovor AD1/20. 

38 Vprašanje: Kaj pomeni podatek o višini zasebnih vlaganj v Obrazcu 1RNP 2013? 
Odgovor: Na podlagi standardnega obsega stroškov je višina zasebnih vlaganj enaka razliki med upravičenimi stroški RR projekta in 

višino zaprošenega sofinanciranja (kot izhaja iz Obrazca4RNP2013). 
39 Vprašanje: Podjetje ima sedeţ na območju, ki ima prednost pri ocenjevanju (npr. MO Maribor), 

del proizvodnje pa na območju, ki ni del prednostne razvrstitve (npr. Murska 

Sobota). Ali bo podjetje v tem primeru še vedno prednostno obravnavano ali ne? 
Odgovor: Skladno z navedbo v javnem povabilu, se upošteva sedeţ podjetja prijavitelja. 

40 Vprašanje: V podjetju imamo sprejet interni akt glede vzpodbujanja inovativnosti.  Ali lahko z 

navedbo  internega pravilnika  (lahko ga tudi priloţimo) dokazujemo formalno 

vzpostavljen sistem inovativnosti?  
Odgovor: Da 

41 Vprašanje: Ocenjujemo, da so tako predvideni rezultati RR projekta kot vsebina RR projekta 

skladni z OP RR ter posledično s ključnimi razvojnimi dokumenti Slovenije 

(Strategijo razvoja Slovenije ter Industrijsko politiko); rezultati bodo prispevali k 

cilju 1 razvojne prioritete OP RR ''konkurenčnosti podjetij in raziskovalna 

odličnosti''.  

Kje pojasnimo skladnost RR projekta z OP RR?  
Odgovor: Pojasnila so predvidena v Obrazcu3RNP2013 točka A6. 

42 Vprašanje: Ali je kje kakšna obveza po drţanju zaposlenih raziskovalcev po 1.1.2015? 

Odgovor: Ne, obveze po ohranjanju zaposlitev po 1.1.2015 ni. 

43. Vprašanje: OBRAZEC 3, točka D3, e: ali nove člane skupine (novo zaposlene) tudi vnašamo v 

tabelo članov ali ne? In če da, napišemo pri novo zaposlenih NOVA ZAPOSLITEV 

namesto imena in priimka? 
Odgovor: Ne,  

vprašanje v Obrazcu 3 točka D3 se glasi „‟Koliko in katere člane šteje vaša projektna skupina?‟‟ 
44. Vprašanje: OBRAZEC 3, točka F1, b: ali je končni produkt lahko oboje – torej izdelek in 

storitev, ali moramo nujno enega označiti z DA in drugega z NE?  
Odgovor: V kolikor predvidevate, da bo komercializacija končnega produkta RR projekta usmerjena v trţenje produkta in 

storitve potem to ustrezno označite – z DA. 
46. Vprašanje: OBRAZEC 4, drugi stolpec: tam piše, da je datum upravičenosti stroškov do 



31.12.2013, kar je napaka, moralo bi biti 31.12.2014. Ali razmišljamo pravilno? 
Odgovor: DA, objavljen je popravek. 

47. Vprašanje: Kaj se zgodi, če npr. po pol leta dela iz podjetja oddide raziskovalec, ki prejema 

subvencijo? 
Odgovor: Obvladovanje tveganj, z namenom realizacije predvidenih rezultatov je na strani podjetja (podjetje ima moţnost 

spremeniti sestavo projektne skupine). 
48. Vprašanje: In sicer, radi bi prijavili projekt, ne vemo pa ali lahko vanj vključimo zaposlenega, 

ki smo ga pred letom dni zaposlili v okviru projekta XXXX, zanj smo prejeli 

7250,00 eur subvencije za 15 mesecev?! Ta projekt traja do začetka januarja.  Iz 

pogojev razberem, da lahko vendar zmanjšano za sorazmeren deleţ oz. za razliko do 

skupnih stroškov njegovega dela (+materialni stroški...). Ali imam prav? 
Odgovor: Zaposlenega vključite v izvajanje RR aktivnosti na način, ki preprečuje dvojno financiranje. 

49. Vprašanje: Ali je potrebno za upravičeni strošek 1 FTE (60.999 €) dati kakšna potrdila o plačilu 

(plačilne liste, amortizacija, razni stroški…) ali je to dejansko priznano na enega 

raziskovalca? 
Odgovor: Za izkazovanje teh stroškov ni potrebno prilagati dokazil o plačilu. 

50. Vprašanje: Kako se bo dokazoval obseg dela 1 raziskovalca / 1 FTE na raziskovalnem 

projektu? Ali so bo vrednotilo le rezultate ali bo potrebno za vsakega raziskovalca 

pisati dnevna/tedenska/mesečna poročila? Zanima nas zaradi tega da ocenimo 

zahtevano birokracijo v primeru prijave 

Odgovor: Za dokazovanje opravljenih ur na projektu, bo potrebno prilagati časovnice. 

51. Vprašanje: Podjetje  posluje na tujih trgih. Prihodke na tujih trgih imamo izkazane  v 

objavljenem letnem poročilu minulega leta. Ali je nujno da letno poročilo 

priloţimo?   
Odgovor: Ne, lahko pa podate obrazloţitev. 

52. Vprašanje: Kaj pomeni inovacija po tem javnem pozivu? Ali je to inovacija podjetja, razvita 

preko sistema inovativnosti? Ali lahko navedemo več inovacij, če je npr. končni 

produkt RR projeta sestavljen iz več sklopov in bo tako nastalo več inovacij? 

Odgovor: Da, navedete lahko več inovacij, če je realizacija končnega produkta RR projekta povezana z večimi 

sklopi/aktivnostmi in posledično nastanku večjega števila inovacij (Pojasnilo inovacij je vključeno v 

Obrazec3RNP2013, točka F5). Ni nujno, da je inovacija razvita preko sistema inovativnosti. 

53. Vprašanje: Ali je podlaga za izkazovanje pozitivnega trenda poslovanja v objavljenih letnih 

poročilih?  
Odgovor: Da. 

54. Vprašanje: Ali je Javno predstavljen končni rezultat RR projekta pogoj razpisa oziroma ali se za 

javno objavo dobijo dodatne točke? Kaj mora obsegati javna objava (skrbi nas 

izdaja poslovnih skrivnosti/moţnost kopiranja izdelkov)? 
Odgovor: Javno predstavljen končni rezultat RR projekta ni pogoj za prijavo, je pa 

pogoj za pridobitev sofinanciranja.  
55. Vprašanje: Ali pod povračilo stroškov spadajo tudi stroški za zunanje izvajalce (svetovalce) in 

ali so ti zunanji izvajalci lahko iz tujine? 
Odgovor: Glejte odgovor pod Ad6/29.  

56. Vprašanje: Ali se iz tega naslova sofinancira tudi certificiranje izdelka? 
Odgovor: Glejte odgovor pod Ad6/29. 

57. Vprašanje:  Ali se stroški zunanjih izvajalcev tudi lahko sofinancirajo (preko izdanih računov 

kot stroški storitev)?  

 Ali lahko na ta način kot partnerji v projektu in člani projektne skupine 

sodelujejo le pravne osebe (s.p., d.o.o.) ali tudi fizične osebe (preko podejmnih 

ali avtorskih pogodb)?  

 Ali je moţno vključiti tudi študente (preko študentskega servisa) in sofinancirati 

stroške njihovega dela (npr hostese na sejmih, …) na podlagi računov 



študentskega servisa? 
Odgovor: Glejte odgovor pod Ad6/29 Pri kategoriji (blago in storitve) gre za stroške, ki so povezani z izvedbo 

posameznega RR projekta RNP 2013, ostalih definicij javno povabilo ne zajema. 

58 Vprašanje: Kolikšna je stopnja sofinanciranja za nas? Mikro podjetje? 
Odgovor: Stopnja sofinanciranja se določi v Obrazcu4RNP2013, zavihek upravičeni stroški v celici B22 potem, ko v celici 

B21 izberete/določite velikost podjetja (Pri določanju velikosti podjetja je potrebno upoštevati tudi vse opredelitve glede 

partnerskih in povezanih podjetij, kot izhaja iz Priloge 1 Uredbe komisije (ES) št. 800/2008!)  (npr. v primeu izbire mikro oz. 

malo podjetje, je deleţ sofinanciranja 45%.  

59 Vprašanje: Kaj se jemlje kot osnova od katere se računa % sofinanciranja? 

Odgovor: Glejte odgovor pod Ad6/34 – „‟osnova za sofinanciranje enaka pri vseh projektih, kar je osnovni princip sofinanciranja na 

osnovi standardnega obsega stroškov‟‟ Osnovo predstavlja skupna višina standarsdnega obsega stroškov 1 FTE, ki je določena 

po cenah ARRS za tekoče leto in (Sklep ARRS št. 410-25/2013-1 z dne 25.1.2013). 

60 Vprašanje: Kaj je mišljeno kot „‟Javno predstavljen končni rezultat RR projekta‟‟? 

Odgovor: Končni prejemnik bo dolţan ob zaključku RR projekta oddati gradiva (gradiva bodo del končnega poročila RR 

projekta), ki bodo namenjena Javni predstavitvi  rezultatov in promociji produktov (npr. objava na spletni stran 

agencije, objava na spletni strani ministrstva, objava v pdf. katalogu Inovativnosti slovenskega gospodarstva v 

letu 2015 (gradiva in objave pripravljena v slovenskem in angleškem jeziku); v letu 2015 agencija in končni 

upravičenci rezulate RR projektov predstavijo v okviru dogodka Inovativnost   RNP 2013-2015). 

61 Vprašanje: V obrazcu 5: Pogodba o dodelitvi subvencije in izvedbi RR projekta je v V. točki 

glede upravičenih stroškov navedeno, da znaša sofinancirani standardni obseg 

stroškov na enoto za mikro podjetja 16,14 €/uro. Predvidevam, da so tukaj zajeti vsi 

stroški, ki so povezani s plačo raziskovalca (bruto plača, prispevki delodajalca na 

plačo, malica, prevoz na delo, regres za letni dopust...). Ali je to fiksen znesek 

sofinanciranja ne glede na dejanske stroške, ali pa je to najvišji moţen znesek 

sofinanciranja 

Odgovor: Navedba v pogodbi  ''da znaša sofinancirani standardni obseg stroškov na enoto za mikro podjetja 16,14 €/uro'' 

je vezana na Znesek sofinanciranja/uro dela na projektu (EUR), kar vključuje vse v odgovoru Ad6/29 

navedene kategorije stroškov (in pojasnila).  

62 Vprašanje: Ali lahko prijavimo več izdelkov/storitev v sklopu enega projekta? 
Odgovor: Glejte odgovor pod  Ad6/44.  Končni projektni rezultat/produkt je lahko eden - V polje Obrazca3RNP2013 

točka a) vpišite naziv končnega rezultata/produkta, ki ga načrtujete neposredno doseči z izvedbo RR projekta.  

63 Vprašanje: Pri izpoljnjevanju obrazca 2 me zanima postavka A3 pod a) čisti prihodki od prodaje 

na tujem trgu. A bi tukaj moralo biti » na domačem« oz. kateri so tuji trgi, če ţe 

imamo trg EU pod b) in izven EU pod c) 
Odgovor: Podatki, ki so navedeni v izkazu uspeha poslovnega leta 2012 in so del letnega poročila. 

Dopolnitev 

odgovora: 

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu pod A3 a) predstavljajo/ vključujejo vsoto čistih prihodkov od prodaje na 

trgu EU (A3b) in čistih prihodkov od prodaje na trgu izven EU (A3c) 

Pojasnilo 

odgovora 

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu -To so prihodki od prodaje proizvodov, blaga in materiala ter prihodki 

od opravljenih storitev na trgu EU in na trgu izven EU. So prodajna vrednost prodanih količin, zmanjšana za vse 

popuste.  
64 Vprašanje: Za potrebe RR projekta moramo kupiti napravo, ki stane cca. 80.000 Eur. Zanima 

nas, kako lahko ta račun uveljavimo kot upravičen strošek. Ali lahko pri stroških 

enega raziskovalca za eno leto upoštevamo 17.756 Eur za blago in storitve (en del 

tega računa). Ker bo RR skupina iz večih raziskovalcev, bi lahko potem ta velik 

račun v celoti upravičili in dobili priznano 35% te vrednosti. Potem je še tukaj 

amortizacija te naprave v enem letu, ki jo nujno rabimo za ta RR projekt in jo, če 

prav razumem, tudi lahko za enega raziskovalca upravičimo v višini do 8.462 Eur. 
Odgovor: Glejte odgovor Ad6/29 ter Ad6/27 Razmerja med vrstami stroškov/postavk v javnem povabilu niso definirana. 

Odstopanje je možno.  
Pri opredelitvi kategorije/vrste stroškov blago in storitve si pomagajte z navedbami na 
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/splosno/#c17473 

65 Vprašanje: Skladno z javnim povabilom RNP 2013 imamo vprašanje glede načina dodeljevanja 
sredstev. Ali pravilno razumemo, da v primeru popolne razdelitve sredstev v prvem 
odpiranju 25.11. , drugega in tretjega odpiranja ne 

Odgovor: Da, pravilno razumete. V besedilu javnega povabila je navedeno, da del predvidenih sredstev v okviru 

programa RNP 2013 lahko ostane nerazporejen, v kolikor preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega 

planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji prijave projektnega predloga, ki bi bila 

naslednja upravičena do sofinanciranja; teoretično je torej moţno, da se sredstva razdelijo v prvem odpiranju…  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_na_dodano_vrednost_pojasnila/splosno/#c17473


66 Vprašanje: V prijavi na razpis predvidevamo npr. 3 inovacije in jih na kratko opišemo. Tekom 
raziskovanja pa na koncu izpolnimo dve inovaciji, tretje pa ne, vendar jo nadomestimo z 
drugačno inovacijo, odkrito tekom raziskovanja. Ali je to dovoljeno oz. s tem vseeno 
zadostimo pogodbenim obveznostim?  

Odgovor: Končni upravičenec bo v takem primeru moral agenciji pojasniti razloge za vsebinsko odstopanje od načrtovane 

relializacije inovacij ter pojasniti kako se ti. drugačna inovacija (odkrita tekom raziskovanja) nanaša na 

načrtovane in izvedene aktivnosti RR projekta. Načrtovane inovacije morajo biti realizirane v celotnem obsegu 

(število). 

67 Vprašanje: Projekt se bi predvidoma začel s 1.1.2014, raziskovalec pa bi bil zaposlen s 1.5.2014. Bi bil 
podpis pogodbe v tem primeru mogoč šele po tem datumu? Kako je v tem primeru z 
upravičenostjo preostalih stroškov (blago in storitve, amortizacija) za obdobje do 30.4.? 

Odgovor: Podpis pogodb je predviden v letu 2013. Obdobje upravičenosti se definira v petem odstavku  

3. člena pogodbe  (Obrazec5RNP2013) in je odvisno od poročanja ur.  

Popravek 

odgovora po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Podpis pogodb je predviden v letu 2014 po izvedbi posameznega odpiranja. Obdobje upravičenosti stroškov se 

začne po roku za oddajo prijav na posamezno odpiranje. 

68 Vprašanje: Ali se podatek o višini vlaganj - Obrazec 1, nanaša na projekt ali pretekla vlaganja 
podjetnika v podjetje oz. pretekla vlaganja v RR? 

Odgovor: Podatek se nanaša na RR projekt (podatek o višini zasebnih vlaganj), ki ga prijavljate; podatek je v povezavi z  

višino zasebnih vlaganja podjetja v realizacijo projekta v EUR (Obrazec4RNP2013) 
69 Vprašanje: Ali se za pregled oziroma nadzor nad opravljenim delom vodi na podlagi časovnice? Ali 

je/bo objavljen obrazec? 

Odgovor: Da, glejte odgovor Ad6/50;  Del poročanja o realizaciji izvajanja RR aktivnosti projekta RNP 2013 je del 

Obrazca4RNP2013 (glejte ''izpolnjujte v času poročanja'' ter projekt skupno). Obrazec za poročanje je v pripravi. 

70 Vprašanje: Kaj se zgodi pri poročanju, če ugotovimo, da obstajajo odstopanja realiziranih stroškov na 
zaposlitev od predvidenega standardnega stroška na zaposlitev – se sofinanciranje poveča 
ali zmanjša? 

Odgovor: Glejte odgovor Ad6/28 ter Ad6/29.  

71 Vprašanje: Podjetje A ima v podjetju B 65% lastništva. Podjetje A je po podatkih iz izkazov iz leta 2012 
po velikosti srednje podjetje, podjetje B pa mikro podjetje. Podjetje B bi se prijavljalo na 
razpis RNP 2013, vendar ne vedo v kakšno kategorijo spadajo. Podjetji nimata 
konsolidiranih bilanc. Ali se potemtakem podjetje B lahko prijavi kot mikro podjetje ali spada 
po tej razlagi v skupino srednjih podjetij? 

Odgovor: Pri določanju velikosti podjetja je potrebno upoštevati tudi vse opredelitve glede partnerskih in povezanih 

podjetij, kot izhaja iz Priloge 1 Uredbe komisije (ES) št. 800/2008!  
Ob presoji vsebine 3. člena Priloge I ( str. L 214/36)  iz Uradnega lista Evropske unije z dne 9.8.2008) ter vaših navedb, 

zaključujemo, da se podjetje B obravnava kot srednje veliko podjetje; če pa podjetji skupno  preseţeta prag za določitev 
velikega podjetja, pa se podjetje B obravnava kot veliko podjetje.   

72 Vprašanje: V podjetju bi želeli zaposliti osebo, ki je pred časom že bila zaposlena pri nas in ima 
kvalitete in reference in znanja, ki bi jih lahko uporabili pri izvedbi načrtovanega 
projekta. Če zaposlimo osebo, ki je pred časom že bila zaposlena v našem podjetju, 
vendar je trenutno zaposlena v drugem podjetju, se to šteje kot nova zaposlitev? 

Odgovor: Glejte odgovor Ad2/34 ter Ad2/33. 

73 Vprašanje: Ali je možno v Obrazcu 3 / Sklop F: Vsebina projekta / pod točko c in d, izbrati dve ali tri 
možnosti? 

Odgovor: Pod točko c) Da, pod točko d) pa Ne. 
74 Vprašanje: Na pogodbi, ki je del razpisne dokumentacije, sem zasledil, da je kot podpisnik pogodbe napisan 

DIREKTOR! Ali to pomeni, da te pogodbe ne sme podpisati PROKURIST? Prokurist je tudi edini 

trenutni zastopnik podjetja! 

Odgovor: Pogodbo lahko podpiše pooblaščena oseba podjetja. 

75 Vprašanje: Prosimo za informacijo ali so sredstva, ki so namenjena programu za spodbujanje razvoja novih 
produktov v letih od 2013 do 2013 - RNP 2013 še na razpolago?  

Odgovor: Vsa sredstva so na dan 11.11.2013 še razpisana. Prijave projektnih predlogov morajo prispeti na naslov agencije: 

do ponedeljka 25.11.2013 do 10. ure za obravnavo na prvem odpiranju. 
76 Vprašanje: Kaj če je eden izmed zaposlenih, ki izpolnjuje pogoje za člana projektne skupine RR 

projekta trenutno zaposlen za 6 ur, z letom 2014 pa bo zaposlen za polni delovni 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF


čas, ga lahko uveljavljamo za sofinanciranje? Kako izpolnimo tabelo pod D3e), kjer 
je potrebno obkljukati Zaposlen za polni delovni čas (trenutno ni, ob izvajanju RR 
projekta pa bo)? 
 

Odgovor: Glejte odgovore pod Ad2/23, Ad2/25 ter Ad2/26; člani projektne skupine mora biti pri prijavitelju zaposleni za 

polni delovni čas. V tabelo D3e vpišete le osebe zaposlene za polni delovni čas. 

77 Vprašanje: Naše podjetje se je leta 2012 preoblikovalo iz s.p. v d.o.o. in s tem je d.o.o. pravni 
naslednik podjetja XXX – XX  s.p., ki je obstajalo od leta 1994 do preoblikovanja. V obrazcih, 
ki jih je potrebno izpolniti, je potrebno vpisati podatke o poslovanju podjetja za pretekla 
leta. Prosim za potrditev, da lahko vpišemo podatke za naše poslovanje za takrat v okviru 
s.p. 

Odgovor: Vpišete podatke, ki so dostopni v evidencah; za vaš primer so dostopni za leto 2012. 

77 Vprašanje: V okviru projekta lahko podjetje uvede več inovacij. Ali pod to razumete več 

različnih izdelkov ali je inovacija tudi: nova oblika izdelka, nov način izdelave 

izdelka, posamezen del izdelka, nov program (npr na CNC stroju) za izdelavo tega 

izdelka, na novo organiziran delovni proces? 
Odgovor: Glejte odgovor pod Ad6/1 ter Ad6/52 Upoštevajte pojasnilo, ki je del Obrazca3RNP2013, pod točko f5 

„‟inovacija je nova korist od nove zamisli. Lahko je nov izdelek, storitev ali postopek ali bistveno izboljšan produkt - 

izdelek, storitev ali postopek.‟‟ Glejte odgovor pod Ad7/2. Upoštevajte tudi vaše navedbe v Obrazcu3RNP2013, pod točko f2) 

ter točko f3). 

78 Vprašanje: Ali lahko na projekt vključimo osebo, zaposleno v podjetju za 100% delovni čas, 

vendar dela od doma? Kako v takšnem primeru dokazujemo delo na projektu? 
Odgovor: Glejte odgovor pod Ad6/50 in Ad6/69 

79 Vprašanje: V dokumentaciji javnega povabila je navedeno, da stroški storitev in amortizacije 

tudi spadajo med upravičene stroške.  

- Ali storitve, ki bi jih izvedla zunanja organizacija za potrebe tega projekta v celoti 

štejejo kot upravičeni strošek. 

- Ali se amortizacija lastnih poslovnih prostorov in opreme šteje kot upravičeni 

strošek 

Odgovor: Glejte odgovor pod Ad6/29; pri tem upoštevajte „‟Razume se, gre pri teh kategorijah za stroške, ki so potrebni 

oziroma povezani z izvedbo posameznega RR projekta RNP 2013‟‟ 

80 Vprašanje: Katere drţave so mišljene med povezanimi z EU? So to ostale drţave, ki niso v EU, 

vendar leţijo na celini Evropi? Ali Rusija spada med te drţave ali med globalne 

trge? (Obrazec 6D) 

Odgovor: Glejte pojasnila, ki so del Obrazca3 RNP 2013, vprašanje E3. 

81 Vprašanje: Kako oz. po katerem kriteriju se razvrščajo proizvodi med visoko tehnološke ali 

srednje tehnološko intenzivne?(Obrazec 6i) 

Odgovor: Glejte pojasnila, ki so del Obrazca3 RNP 2013, vprašanje F1d 

82 Vprašanje: Zanima me tudi, kaj v praksi pomeni, da 1FTE vključuje poleg plače in prispevkov 

delodajalca tudi stroške blaga in storitev in amortizacije? Glede na to, da se FTE 

merijo v urah/leto, mi postavka stroškov blaga in storitev ter amortizacije ni logična. 

Prosim za razlago. 
Odgovor: Razlaga podana pod Ad6/7, Ad6/10, Ad6/18 ter Ad6/29 

83 Vprašanje: Zanima me na osnovi česa podamo pojasnilo pod Gibanje poslovanja v letu 2012 

glede na leto 2011 v Obrazcu6RNP2013?  
Odgovor: Pojasnilo podajte glede navedbe v Obrazcu2RNP2013, točka A4 ter A1a (glede na pojasnila navajate podatke iz 

objavljenega letnega poročila – v izkaza uspeha kot Čisti poslovni izid obračunskega obdobja. 

84 Vprašanje: V razpisni dokumentaciji je zapisano, da se morajo vsi stroški, povezani s projektov, 

voditi na posebnem stroškovnem nosilcu oz. mestu. Natančno nas zanima, koliko 

stroškov boste zahtevali, da izkaţemo na stroškovnem mestu razpisa, če smo 

majhno podjetje in bomo na razpis prijavili 5 zaposlenih v projektni skupini (5 

FTE)?  
Odgovor: Glejte pojasnilo AD 6/28 in AD 6/34. Agencija bo zahtevala dokazila o opravljenih urah članov projektne 

skupine (časovnice) na RR aktivnostih projekta. Agencija bo lahko na kraju samem preverila navedbe iz 



časovnic in realiziranih aktivnosti navedenih v RR projektu ter inovacije in končni produkt. (npr. 5 oseb v letu 

2014 izvaja samo aktivnosti RNP 2013). 

85 Vprašanje: Na področju xx je razmejitev proizvoda in storitve teţka; po eni strani gre za nov 

proizvod, h kateremu sodijo tudi nove storitve. Ali v tem primeru govorimo tako o 

proizvodu kot o storitvi ali naj naš končni rezultat opredelimo le kot nov storitev, saj 

xx  dejavnosti kasneje v Obr. 3 (F1.D)  klasificirate kot storitvene dejavnosti?  
Odgovor: Glejte odgovore pod Ad6/44, Ad6/62 ter Ad6/73.  

86 Vprašanje: Ali je v Obrazcu 2, pod vprašanjem »D2) Kako ste v obdobju 2010-2012 izvajali 

razvoj/inovacije produktov« moţnih več odgovorov? 
Odgovor: Da. 

87 Vprašanje: V obrazcu 3, področje D 3 je moţno vnesti le 5 članov projektne skupine? Ali 

obstaja omejitev na 5 članov  oz. ali lahko obrazec razširimo za toliko članov kot jih 

predvidevamo v naši projektni skupini (pr. 6)? 
Odgovor: Obrazec3RNP lahko v točki D3 lahko poljubno razširite; omejitve glede članov projektne skupine ni (glejte 

odgovor Ad2/14. 

88 Vprašanje: V določenem delu RR projekta bomo sodelovali z zunanjimi partnerji 

(1  raziskovalna organizacija, 1 podjetje) , ki pa niso člani projektne skupine, saj za 

nas opravijo le določeno storitev. Ali in kje v projektnem predlogu jih navedemo? 
Odgovor: Navedete jih v Obrazcu3RNP2013 točka D4. 

89 Vprašanje: Ali imajo vloge, ki bodo prispele na prvi rok prednos pred vlogami, ki bodo prispele na drugi rok?  

Odgovor: Razvrščanje vlog bo potekalo skladno z metologijo javnega povabila.  

90 Vprašanje: Ali med upravičene stroške (stroški material in storitev) sodijo npr. tudi stroški, 

povezani z izvedbo eksperimentov, potrebnih za razvoj novega produkta, ki jih mora 

prijavitelj dati v izvedbo neki drugi organizaciji (npr. inštitutu)? 
Odgovor: Glejte odgovor pod Ad6/29 Pri kategoriji (blago in storitve) gre za stroške, ki so povezani z izvedbo 

posameznega RR projekta RNP 2013 
91 Vprašanje: Zanima me, če pri prijavi projekta lahko sodeljuje več partnerjev – podjetij, ki imajo 

v razvojno raziskovalnem projektu vsak svojo vlogo in sestavljajo skupaj eno rešitev 

– vsako podjetje s točno določeno aktivnostjo. 
Odgovor: Glejte odgovor pod Ad1/25. 

92 Vprašanje: Ali je nujno, da agencija podpiše pogodbe s končnimi upravičenci v letu 2013, ali se 

lahko pogodba podpiše tudi februarja 2014? 
Odgovor: Podpis pogodb med agencijo in končnimi prejemniki je predviden v 30 dneh – po programu RNP 2013. 

Popravek 

odgovora po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Podpis pogodb je predviden v roku 30 dni po izvedbi posameznega odpiranja. 

93 Vprašanje: Podjetje A ima 17 zaposlenih  in je 98,8% lastnik podjetja B. B ima 1 zaposlenega 

in je 100% lastnik podjetja C. Podjetje C ima 45 zaposlenih.  Podjetje C bi se rado 

prijavilo na razpis. Zanima nas ali glede na število zaposlenih sodi med mala ali 

srednja podjetja (ne vemo ali se k zaposlenim iz podjetja C prišteje samo en 

zaposlen iz podjetja B ali tudi 17 zaposlenih iz podjetja A).  Prosimo za konkreten 

odgovor za ta primer ali gre pri podjetju C glede na številu zaposlenih za malo ali 

srednje podjetje. 
Odgovor: Pri določanju velikosti podjetja je potrebno upoštevati tudi vse opredelitve glede partnerskih in povezanih 

podjetij, kot izhaja iz Priloge 1 Uredbe komisije (ES) št. 800/2008!  
Ob presoji vsebine 3. člena Priloge I ( str. L 214/38)  iz Uradnega lista Evropske unije z dne 9.8.2008) ter vaših navedb, 

zaključujemo, da se podjetje C obravnava kot srednje veliko podjetje. 
94 Vprašanje: Ali so nadure upravičen strošek po tem projektu? Ali lahko torej tudi nadure 

upoštevamo pri poročanju v okviru seštevka opravljenih ur v poročilu (obrazec 4)? 

Pri poročanju maksimalno število ur v posameznem obdobju ne sme presegait 

planiranih ur v tem obdobju. Ali so tudi kakšne omejitve glede tega koliko lahko 

planirane ure odstopajo od dejanski pri posameznem zaposlenem?Ali se pri 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF


poročanju med izvedene ure na projektu šteje tudi čas malice ali ne? Je torej na dan 

8 ur ali 7,5? 
Odgovor: Sofinanciranje se izvaja glede na izkazano št. ur v obdobju poročanja. Pri izkazovanju ur je poleg določil 

javnega povabila potrebno upoštevati tudi slovensko zakonodajo in interne akte podjetja. 

Omejitev za posameznega zaposlenega ni. 

95 Vprašanje: Zanima nas, kako se v  primeru,  da je vodja RR projektne skupine,  direktor 

lastnega podjetja in 100% lastnik podjetja in ima zato sam s svojim podjetjem 

podpisano pogodbo o poslovodenju za polni delovni cas, smatra zaposlitev za 

namene razpisa?  Zakon namrec ne dopusca enoosebnim druzbam, da imajo 

sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ampak le pogodbo o poslovodenju. 
Odgovor: Glej odgovor Ad 2/12. V obrazcu 4 RNP 2013 se določi predvideni deleţ zaposlitve člana projektne skupine na  

RR projektu. 

96 Vprašanje: Kdaj bodo objavljeni obrazci za zahtevek za izplačilo sredstev ter nadaljno 

poročanje v obdobju petih let? Kakšna bo vsebina poročanja v obdobju petih let po 

zaključku projekta? Kdaj se lahko začne komercializacija? Zaključek projekta bo 

31. 12. 2014. Ali lahko začnemo s komercializacijo npr. 1. 9. 2014? 
Odgovor: Glejte odgovor Ad6/69,  Ad7/1.  

97 Vprašanje: Smo veliko podjetje in smo organizirani tako, da imamo razvojne oddelke v 

Sloveniji. Zanima nas ali smo upravičeni do subvencije v primeru, če razvojne 

aktivnosti potekajo v Sloveniji, proizvodnja bo pa potekala v tujini. 
Odgovor: Glejte pogoje javnega povabila in točko Ad7/1. RR projekt se mora v celoti izvajati v Sloveniji. 

98 Vprašanje: Smo malo podjetje, ki bi lahko pridobilo 45% sofinanciranje upravičenih stroškov. 

Če bomo uveljavljali npr. 2 FTE, bo to pomenilo 2 x 27.449,55 EUR sofinanciranja.  

Katero vrednost projekta bomo, da bomo zadostili pogojem projekta in morebitnim 

revizijam, ob koncu projekta morali izkazovati na stroškovnem mestu:  54.899,10 

EUR (2 x 27.449,55 EUR) ali 121.998,00 (2 x 60.999,00 EUR)? 

V primeru, da bodo na projektu poleg 2 FTE, ki jih bomo uveljavljali in bodo 

ustrezali pogojem glede izobrazbe, delali tudi sodelavci, ki imajo niţjo stopnjo 

izobrazbe, ali jih navajamo v prijavi in ali lahko njihovo delo prikaţemo kot naš 

sofinancerski deleţ? Ali kot lastni sofinancerski deleţ lahko prikazujemo le delo 

strokovnjakov s VII stopnjo izobrazbe? 

Kateri so upravičeni stroški v kategoriji stroška „storitve‟, ki sicer sestavlja vrednost 

FTE in ki jih bomo poleg stroška plače, prispevkov delodajalca, blaga in 

amortizacije lahko upravičeno uvrstili na stroškovno mesto? 
Odgovor: Glejte odgovor Ad6/7, Ad6/28  in Ad6/29; Ad2/21 in Ad2/24;  

99 Vprašanje: Od leta 2008 delujem kot s.p. Ţelim se prijaviti na razpis RNP2013. 

V primeru uspešne pridobitve razpisa RNP2013 bi podjetje preoblikoval v d.o.o. in 

zaposlil poleg mene še dodatne zaposlene, ki bi bili del RR ekipe. 

Pričakujem, da je tovrstno preoblikovanje podjetja v času izvajanja projekta 

dovoljeno.  
Odgovor: Da.   

100 Vprašanje: Ali je pogoj, da je katera od inovacij ţe realizirana do 1.5.2014 kot del 1. poročila? 

Ali je lahko število inovacij večje od predvidenih 6 – v vaših tabelah? Ali lahko v 

obrazcu dodamo dodatno vrstico? 
Odgovor: V RR projektu mora biti navedena dinamika inovacij, ki jo je določil prijavitelj. Glejte Ad6/52. 

101 Vprašanje: Ali lahko podjetje oglašuje lasten izdelek, ki je v bistvu projekt prijavljen na razpis 

RNP2013 preden se projekt konča in se ga predstavi SPIRITu. Ali lahko podjetje 

napove nov oziroma izboljšan produkt na svoji spletni strani preden se projekt 

konča? 
Odgovor: Na podlagi javnega povabila se sofinancira RR projekt, katerega rezultat bo prototip – končni produkt. Končni 

prejemnik je dolţan ravnati v skladu s pogodbo o sofinanciranju, poglavje  XV. INFORMIRANJE IN 

OBVEŠČANJE. 

Pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati zahteve, ki jih narekuje 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 



1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27.12.2006) in veljavna Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o 

kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013. 

101 Vprašanje: Ali smo pri izpolnjevanju obrazcev dolţni tekst vpisovati v sivo okence? Dolţina 

teksta je namreč omejena zgolj na nekaj stavkov, zato je včasih teţko dobro 

utemeljiti odgovor. Ali lahko odgovore vpisujemo tako, da izbrišemo sivo okence? 
Odgovor: Vpisovanje teksta v sivo okence ni obvezno - tekst vpisujte v ustrezno celico obrazca 

102 Vprašanje: Ker naš RR projekt predvideva razvoj tako storitev kot izdelka, smo v obrazcu 

3RNP2013 pod točko F1 – b) »Končni rezultat RR projekta je s področja razvoja 

produktov in sicer« izbrali DA pri obeh izbirah (izdelki in storitve). V sklopu F1 – 

d) pa lahko izberemo le eno moţnost, čeprav bo naš produkt spadal med »visoko 

tehnološki intenzivni proizvod« ter tudi med »visoko tehnološke storitve«. 

Kako naj torej označimo izbiro pri F1 – d), če bo naš produkt spadal v več kategorij, 

dovoljeno pa je vpisati samo eno? 

Odgovor: Sledite navodilom. Končni rezultat/produkt RR projekta umestite v navedene kategorije z izbiro ene od moţnosti 

ter pojasnite razvrstitev.  

103 Vprašanje: Več vprašanj se je ţe nanašalo na opravičene stroške projekta. Večini ste odgovorili, 

naj si ogledajo odgovor AD6/29. Glede na to, da je v odgovoru (in v razpisu) 

zapisano, da gre tudi za stroške blaga in storitev, me zanima, kako te stroške prijaviti 

(glede na to, da se v obrazec 4 lahko v 

pisujejo le za delovne ure zaposlenih na projektu). 
Odgovor: Teh stroškov se ne prijavlja.  

104 Vprašanje: Ali ob prijavi v obrazec 5 (pogodba) vnesemo podatke o podjetju, projektu in/ali 

zastopniku? Ga zastopnik podpiše? Izpolnimo kraj in datum podpisa? Parafiramo 

vsako stran ali list? V vlogi oddamo enega ali več papirnih izvodov tega obrazca? 
Odgovor: Obrazec5RNP2013 je potrebno izpolniti s podatki, ki so vam trenutno znani oz. ste jih navedli v Obrazcih RNP 

2013. Parafiranje in podpisovanje Obrazca5RNP2013ni potrebno. Oddajanje več papirnatih izvodov tega 

obrazca v prijavi ni potrebno.  

Izpolnjen Obrazec5RNP2013vloţite v mapo z sponko ali registrator, ter ga uporabite pri izdelavi elektronske 

kopije prijave na CD-ju ali na USB nosilcu. Elektronska kopija prijava mora vsebovati celoten pdf  prijave ter 

word datoteke (Obrazec 1: »Prijavni obrazec«, Obrazec 2: »Podatki o prijavitelju«, Obrazec 3: »Podatki o 

projektu«, Obrazec 5: »Pogodba o dodelitvi subvencije in izvedbi RR projekta«, Obrazec 6: »Predhodno 

vrednotenje prijave«) ter excel datoteko (Obrazec 4: »Finančni načrt RR projekta«). 

105 Vprašanje: V obrazcu 1 in 5 (člen 4.) se prijavitelj obvezuje do 31.3.2015 Agenciji dostaviti končni 

rezultat in učinke RR projekta, čeprav je obdobje upravičenosti stroškov definirana do 

31.12.2014 (pogodba čl. 3). Prosim za pojasnilo. 

Odgovor: Obdobje upravičenosti je vezano na izkazovanje upravičenih stroškov; obdobje izvajanje projekta pa se moa 

zaključiti do 31.3.2015 (glejte Obrazec 3 sklop B ter Obrazec4, zavihek upravičeni stroški) 

106 Vprašanje: Obrazec 2, B3: Podjetje posluje neprekinjeno in pozitivno  od leta 1990. 

Ali obvezno označimo izkazovanje prihodkov iz poslovanja v obdobju 2008-2012 

Odgovor: V Obrazcu 2, B3 vas pozivamo, da navedite starost/obdobje poslovanja podjetja v katerem izkazuje prihodke iz 

poslovanja. 

107 Vprašanje: V obrazcu 3/D3-g je vprašanje ali gre pri projektu za eksperimentalni razvoj. Ali 

javno povabilo obravnava  eksperimentalni in aplikativni razvoj projektov 

enakovredno? 

Odgovor: Intenzivnost sofinanciranja aktivnosti RR projektov je vezana na eksperimentalni razvoj. Označiti morate DA.  

108 Vprašanje: Prosim za točno navedno kateri podatki (v vseh obrazcih) so samo formalne narave 

in kateri podatki so predmet XXXXX. V številnih primerih (sklep o imenovanju, 

predstavitev članov projektne skupine - obrazec 3 in 4, vpliv novih zaposlitev oz. 

prerazporeditev zaposlenih,...) se navaja, da le to ni nujno zahtevan dokument v fazi 

oddaje prijave, vendar pa ni jasno ali to vpliva, kako in v kakšni meri na oceno 

projekta.  
Odgovor: Navajanje podatkov v prijavi je potrebno – prijava mora vsebovati izpolnjene obrazce, ki so del dokumentacije 

javnega povabila  (Obrazec 1: »Prijavni obrazec«, Obrazec 2: »Podatki o prijavitelju«, Obrazec 3: »Podatki o 

projektu«, Obrazec 4: »Finančni načrt projekta«, Obrazec 5: »Pogodba o dodelitvi subvencije in izvedbi RR 

projekta«, Obrazec 6: »Predhodno vrednotenje prijave« Obrazec št. 7: »Oddaja prijave«) ter elektronsko kopijo 



prijave. Predmet ocenjevanja bo oddana prijava. 

109 Vprašanje: Se vloge ocenjujejo stopenjsko oz. ali mora podjetje doseči določeno število točk po 

segmentih za nadaljno obravnavo? V kakšni obliki bo podjetje dobilo obrazloţitev 

doseţene ocene - sklep s točkami ali tudi pojasnila in razloge v primeru zavrnitve 

Odgovor: Prijave, ki ne bodo presegle praga 30 točk od skupno 60 točk, strokovna komisija ne bo razvrstila na listo 

pozitivno ocenjenih RR projektov in ne bodo uvrščeni v razvrščanje za dodelitev sredstev. Način ocenjevanja in 

razvrščanja je razviden iz točke 8.2 javnega povabila. 

Seznam izbranih projektov ki ga potrdi direktor agencije bo objavljen na spletni strani agencije. Prijavitelji 

projektnih predlogov bodo o izidih javnega povabila obveščeni po elektronski pošti na naslov navedenem v 

prijavnem obrazcu. 

110 Vprašanje: Kako izpolnimo Obrazec 2; Tabelo kontakti podatki in sicer v naslednjih delih: 

Zakoniti zastopnik: navedete naziv podjetja (ponovno) 

Ime in priimek: navedete ime in priimek zakonitega zastopnika 

Naslov elektronske pošte: navedete mail 

Osebo določeno za komuniciranjeo z agencijo: navedete osebo, s katero bo agencija 

primarno komunicirala 

Odgovor: Izpolnite v skladu z navodili. Navedete kdo je zakoniti zastopnik: direktor, prokurist, član uprave….  

111 Vprašanje: Za osebo, ki bi jo vključili v RR skupino, smo leta 2012 prejeli subvencijo za 

zaposlitev brezposelnih mladih do 30. leta ("Prvi izziv") za 15 mesecov v višini 

7.250,00 EUR. Pogodba še traja, vendar smo v 1 letu, kolikor je ta oseba ţe 

zaposlena, sredstva porabili. Zanima nas ali lahko osebo vključimo v RR projekt ţe 

pred iztekom te pogobe? Ali se to šteje kot dvojno financiranje projekta? 
Odgovor: Do sofinanciranja so upravičeni le tisti zaposleni za katere v obdobju, v katerem upravičujete ure na tem RR 

projektu ne pridobivate ( niste pridobili) nobene drţavne pomoči.  
112 Vprašanje: V podjetju uveljavljamo davčno olajšavo za RR dejavnost - ali smo kljub temu 

lahko prijavimo in smo upravičeni do sofinanciranja? 
Odgovor: V skladu s (5) odstavkom 55. člena ZDDPO-2  citiramo: “Zavezanec ne more uveljavljati olajšave za vlaganja 

po prvem odstavku tega člena v delu, ki so financirana iz sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma 

proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.”,  se obe drţavni pomoči izključujeta. 
113 Vprašanje: V obrazcu 2, sklop A, A4 Čisti poslovni izid iz poslovanja - prosimo, da nam poveste, ali 

ste s tem mislili: ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI 
DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)  ali DOBIČEK/IZGUBA IZ 
POSLOVANJA?  

Odgovor: Glejte odgovor Ad1/83; Pod čisti poslovni izid obračunskega obdobja se razume „‟Čisti poslovni izid 

obračunskega obdobja je razlika med celotnim poslovnim izidom in obračunanim davkom iz dobička. To je 

poslovni izid s katerim razpolaga podjetje‟‟ Pri samostojnih podjetnikih se pod to postavko zavede celotni 

poslovni izid po davkih. 

114 Vprašanje:  Razumemo, da predstavlja 1 FTE 1700 ur na leto, ter 60.999 eur stroškov kot osnove za 
izračun sofinanciranja. Ali je lahko 1 FTE več kot 61.000 eur oz. se upošteva točno 
standardni obseg: 1 FTE = 1700 ur = 60.999 EUR? 

 Ali spadajo med upravičene stroške tudi stroški zunanjih izvajalcev za klinične in 
stabilnostne študije, ki so potrebni in so povezani z izvedbo prijavljenega projekta? Je lahko 
izvajalec družba s sedežem izven Slovenije, rezident EU? 

 Ali prav razumemo upravičene stroške in sofinancirenje? Primer: Strošek dela: X eur (X 
raziskovalca, skupaj X FTE; strošek dela izračunan iz ur, za X ur) Strošek storitev: X eur 
(zunanji izvajalci), Strošek materiala: X eur (surovine) Sofinanciranje: X% od X eur (za 
srednja podjetja); standardni obseg stroškov za X FTE je X eur. 

Odgovor: Glejte odgovor Ad6/7 (1 FTE=1700 ur letno – pri izračunu sofinanciranja se predvideva obremenitev 

zaposlenega v višini 100% kar predstavlja 1700 ur) ter  Ad6/29 (Razume se, gre pri teh kategorijah za stroške, ki 

so potrebni oziroma povezani z izvedbo posameznega RR projekta RNP 2013, ostalih definicij javno povabilo 

ne zajema).  

114 Vprašanje: Ali se v Obrazcu6 pri trendu gibanja prihodkov navaja čisti dobiček? 
 Odgovor: Navajate podatke iz Obrazca 2 sklop A; upoštevajte pojasnilo pod Ad6)113. 
115 Vprašanje: Ali je lahko vodja projektne skupine, oseba zaposlena za polni delovni čas v 

podjetju, čigar stroške sofinanciranja pa bi uveljavljali šele od 1.6.2014 dalje.  
Odgovor: Da.  



116 Vprašanje: Projektna skupina bo sestavljena iz 2 oseb, ki imata 7 stopnjo, in 1 osebe, ki ima 

šesto stopnjo. Zanima nas ali moramo predstaviti cel projekt – torej tudi aktivnosti, 

ki se tičejo zaposlenega, ki ne bo sofinanciran?  

Odgovor: V obrazcu3RNP2013 za člane projektne skupine (točka D3e) navedite tiste aktivnosti bodo le ti vklučeni.  
Popravek 

odgovora po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Javno povabilo omogoča tudi sofinanciranje dela oseb s 6 stopnjo izobrazbe. 

117 Vprašanje: Obrazec 3: pri vnosu podatkov v tabelo, kjer je specificirana projektna skupina, smo 

naleteli na dilemo: če prav tolmačimo, v stolpcu šifra raziskovalnega področja 

zaposlenega napišemo šifro področja glede na izobrazbo raziskovalca. Katere šifre 

pa navedemo v naslednjem stolpcu, kjer zahtevate naziv aktivnosti v sklopu RR 

projekta v katere je zaposleni vključen? Ali to pomeni, da mora biti aktivnost nujno 

vezana tudi na izobrazbo raziskovalca ali pa so aktivnosti lahko ločene, vendar 

skladne s šifrantom, ki je objavljen?  

Ali mora vodja projekta obvezno opravljati eno izmed aktivnosti po zahtevanih 

področjih ali je dovolj, da koordinira projekt? Kako lahko to opredelimo pod 

postavko aktivnosti?  
Odgovor: Šifre pri aktivnosti navedete v razpredelnico, da boste v pojasnilo pod tabelo vpisali katere aktivnosti bo 

posamezna oseba v okviru RR projekta izvajala. Vi opredelite aktivnosti potrebne za izvedbo RR projekta.  
118 Vprašanje: Prosim za podrobnejšo interpretacijo odgovora na vprašanje Ad.6/29: 

- Konkretno, ali je izdelava prototipa upravičen strošek? 
- Ali je izdelava poizkusne serije upravičen strošek? 

Odgovor: Dokazilo, za stroške za izdelavo prototipa ali poskusne serije, ki jih boste prilagali poročilu projektu, je število 

ur zaposlenega, ki ga uveljavljate v Obrazcu4RNP. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, določeni in 

izračunani po metodologiji obsega standardnih stroškov na enoto v skladu z javnim razpisom in  Navodili 

organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva  evropske kohezijske politike za programsko obdobje 

2007-2013 (http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). 
119 Vprašanje: Ali to pomeni, da če prijavimo 6 raziskovalcev, potem so edino dokazilo za sofinanciranje 

6x1 FTE (=6x60.999 EUR) mesečne časovnice za posameznega zaposlenega? 
Kako se opravičuje nakup opreme potrebne za razvoj? Ali je nakup opreme upravičen 
strošek ali ne?  

Odgovor: Glejte odgovor Ad6/29. 
120 Vprašanje: Ali to pomeni, da prejme podjetje 60.999 EUR na vsakega raziskovalca ne glede na to 

kolikšna je njegova dejanska plača? 
Odgovor: Glejte odgovor Ad6/28. 

121 Vprašanje: Podjetje deluje od leta 2010, vendar je v letu 2013 spremenilo naziv in sedeţ, 

matična in davčna številka sta ostali nespremenjeni. 

Prosim za odgovor – ali se navedeno podjetje lahko prijavi na razpis RNP2013 

(letno poročilo za 2012 je  objavljeno na AJPES) ter, katera lastniška struktura 

podjetja se upošteva – veljavna ob spremembi naziva, na dan objave razpisa ali na 

dan oddaje vloge. 
Odgovor: Da. 

122 Vprašanje: Sem lastnik in ustanovitelj dveh podjetij, od teh je ena d.o.o. in druga s.p. (vsaka 

ima svojo matično in davčno številko) in obe druţbi izpolnjujeta razpisne pogoje. V 

obeh je zaposlena oseba s VII. stopnjo izobrazbe. Ali lahko prijavi vsako podjetje 

svoj projekt? Ali lahko prijavimo projekt, ki se bo delno izvajal delno v d.o.o. in 

delno v s.p.? 

Odgovor: Delna prijava ni mogoča. Vsako podjetje lahko kandidira z eno prijavo. 
123 Vprašanje: V primeru, da ne uspemo pravočasno končati projekta ali so kakšne sankcije? 

Odgovor: Glejte določbe v Obrazcu5RNP. 
124 Vprašanje: Ko v preglednico za Finančni načrt projekta vnesem predvideno število mescev, ki jih bodo 

člani projektne skupine opravili, se avtomatsko izračuna maksimalen strošek na 

http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013


zaposlenega. Glede na to, da imamo v podjetju nižje plače, ne bomo črpali toliko sredstev 
in tudi vložek podjetja ne bo tolikšen, kot se avtomatsko izračuna. 
Moram te avtomatsko izračunane zneske ustrezno popravit? Če je potrebno, na kakšen 
način se to popravi? 
V Obrazec 3: Podatki o projektu, je potrebno v tabelo F6 vpisat podatek o znesku zasebnih 
vlaganj. Tukaj se vpiše znesek, za katerega ocenjujemo, da ga bomo vložili v ta projekt? 

Odgovor: Sofinanciranje se izvaja v okviru standardnega obsega, ki je za vse prijavitelje enak. Uporaba standardnega obsega stroškov na 

enoto načeloma poda pribliţek dejanskim stroškom, kar pomeni tudi moţnost, da so ti stroški v nekaterih primerih precenjeni 
ali podcenjeni. Ne glede na to, bo osnova (standardni obseg stroška/uro) za sofinanciranje enaka pri vseh projektih, kar je 

osnovni princip sofinanciranja na osnovi standardnega obsega stroškov. 
125 Vprašanje: V vaših merilih piše, da se večje število točk dodeli podjetjem, ki imajo na AJPESu 

objavljena letna poročila za večje število let (nazaj). Glede na to, da je to postalo obvezno 
šele z letom 2010, smo s hitrim pregledom ugotovili, da večina podjetij tega prej ni počela. 
Zanima nas, kako lahko dokažemo, da smo bili aktivni pred 2010, pri čemer v AJPESu 
nimamo poročil (niso bila obvezna). 

Odgovor: Podatki se bodo preverjali iz javno dostopnih baz Ajpes in Gvin.  
126 Vprašanje: Ali je potrebno na stroškovnem mestu knjiţiti tudi stroške neupravičenih oseb na 

projektu, in če je, je potrebno za neupravičene osebe prav tako dokazovati stroške na 

stroškovnem mestu v višini standarndnega obsega stroškov?  
Odgovor: Končni prejemnik bo imel za RR projekt ustrezno ločen knjigovodski sistem oziroma ustrezno knjigovodsko 

evidenco, v kateri bo vodil stroške povezane z izvajanjem projekta (lahko tudi preseţno upravičene in 

neupravičene). 

127 Vprašanje: Kdaj se lahko projekt zaključi, 31.3.2015 ali 31.12.2014? ali se morajo potem 

stroški projekta v 2015 tudi dokazovati na stroškovnem mestu, v primeru da se 

zaključi do 31.3.2015? 

Odgovor: RR projekt posameznega končnega prejmnika se lahko prične izvajati  na datum objave obvestila o izboru končnih 
prejemnikov na spletni strani agencije o dodelitvi sredstev s strani  agencije v katerem je naveden tudi posamezni končni 

prejemnik; v obdobju upravičenosti morajo biti (Obdobje upravičenosti se zaključi z 31.12.2014), ko naj bi bile zaključene 

vsebinske aktivnosti na projektu. Do 31.3.2015 morajo biti doseţeni vsi rezultati projekta, vključno z javno 
predstavitvijo.zvedene izvedene vse aktivnosti RR projekta, razen aktivnosti povezane s poročanjem in javno predstavitvijo 

rezultatov RR projekta, ki pa morajo biti zaključene do 31.03.2015. Sofinancirane bodo akivnosti izvedene do 31.12.2014. 

128 Vprašanje: Na obrazcu 3, kjer je potrebno opisati poslovno priloţnost oz rezultat RR projekta, 

nas zanima do kakšne stopnje podrobnosti je potrebno pripraviti opis, saj se tu 

razkriva zaupne informacije? 

Odgovor: Pri izpolnjevanju Obrazca 3 RNP 2013 sledite pojasnilom obrazca (npr točka A2, ….pri posameznh točkah vprašanja imate 

moţnost navedb pojasnil npr. točka A7 in A8). Za izvedbo projektov so namenjena javna sredstva – glejte pojasnilo pod 
Ad6/25. 

129 Vprašanje: Ali je potrebno poleg izpolnjene in parafirane pogodbe predloţiti tudi priloge, 

omenjene v pogodbi (tiste, ki jih imamo na voljo v trenutku oddaje vloge)? 

Odgovor: Glejte odgovor Ad1/24. Prilaganje prilog je moţno. 

130 Vprašanje: Katero (če sploh) dokazilo je potrebno predloţiti, da imamo dovolj 

lastnih/premostitvenih sredstev? 
Odgovor: Glejte odgovor Ad1/1; v ta namen podpišete izjavo. 

131 Vprašanje: Ali moramo obrazec 6 tudi izpolniti in ga poslati kot del vloge na razpis? 

Odgovor: Da; glejte pojanilo ki je del  Obrazca6  RNP2013. 

132 Vprašanje: Zanima me, na kakšen način prijavitelj izkazuje spodbujevalni učinek in nujnost 

pomoči v skladu z 8. členom Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008? Mora 

predložiti konkretne podatke (številke) o razliki, ki jo prinese pomoč za projekt? 

Ali lahko nujnost pomoči argumentira zgolj opisno? 
Odgovor: To se izkazuje z navedbami v obrazcu 3 točka E4. Pri pjasnilih se navedbe lahko podkrepijo s številkami, če podjetje z njimi 

razpolaga. 

133 Vprašanje: Med pogoji v razpisni dokumentacije piše, da se RR projekt izvaja v Republiki 

Sloveniji. Ali se lahko del RR projekta delno izvaja izven Slovenije, ali je nujno, da 

na RR projektu delajo izključno prijavljeni člani projektne skupine?  
Odgovor: Lokacija izvajanja RR projektov RNP 2013 je v Sloveniji – v povezavi z OP RR; v Obrazcu3RNP2013 navedete lokacijo 

izvajanja RR projekta; sedeţ podjetja ali drugo lokacijo v Sloveniji. Dobave blaga in storitev prijavitelju za potrebe izvajanja 

RR aktivnosti projekta niso vezane izključno na Slovenijo  - tudi dobavitelji – zunanji izvajalci prispevajo k realizaciji RR 
projekta.  



134 Vprašanje: V odgovorih na vprašanja smo zasledili, da je najemanje zunanjih izvajalcev enkrat 

moţno ((ad1)25), ad6)88)), drugič ne ((ad2)25), ad2)36) za hčerinsko podjetje) in 

tudi v Obrazcu 3 v rubriki D4 obstaja moţnost navedbe zunanjih partnerjev  

»D4) Ali bodo clani projektne skupine pri razvoju koncnega rezultata/produkta RR 

projekta sodelovali z zunanjimi partnerji? Ce DA, navedite s katerimi:« 

Prosimo za natančen odgovor ali je torej moţno najeti zunanje izvajalce za delo na 

projektu in kakšni so pogoji njihovega sodelovanja?  
Odgovor: Najem zunanjih dobaviteljev izvajalcev ni omejen – glejte odgovor Ad2/52 ter  Ad6/133; kot dobavitelji morajo prispevati k 

realizaciji aktivnosti RR projekta, v katere so vključeni člani projektne skupine. 

Glede vprašanj/odgovorov ki jih navajate: • Vprašanje Ad1/25 se je nanašala na vlogo, ki jo oddasta 2 podjetji – odgovor: 
prijavo na javno povabilo odda lahko le eno podjetje; • Vprašanje Ad6/68 se je nanašalo na zunanje partnerje – dobavitelje 

storitev (podjetje, raziskovalna organizacija), kje se jih navaja – odgovor: v Obrazcu3RNP2013 točka D4, • vprašanje Ad2/25 - 

Ali je v projektno skupino lahko vključen (poleg zaposlenega za polni delovni čas in s VII. stopnjo izobrazbe) lahko tudi 
kakšen zunanji sodelavec? – odgovor: Ne, člani morajo biti zaposleni pri prijavitelju za polni delovni čas;  • vprašanje Ad2/36 

-  Zanima nas, ali lahko pripravita in prijavita eno projektno prijavo dve podjetji, ki spadata v Skupino podjetij. Eno podjetje je 

matično podjetje, drugo pa hčerinsko podjetje (100% v lasti matičnega podjetja, obe imata sedeţ v Sloveniji). Prijavili bi npr. 
40 raziskovalcev iz matičnega podjetja, 10 raziskovalcev pa iz hčerinskega podjetja – odgovor: Ne (prijavite lahko zaposlene 

za polni čas pri prijavitelju). 

135 Vprašanje: Kakšne so posledice, če se iz objektivnih razlogov izbran projekt ne izvede in ne 

zaprosimo za sofinanciranje? Kaj pa v primeru, da se projekta sploh ne začne 

izvajati? 

Odgovor: Za sofinanciranje zaprosite z oddajo prijave na javno povabilo; glejte določbe v Obrazcu5RNP2013. Če se projekt, za katerega 

je podpisana pogdba med končnim prejemnikom in agencijo ne izvede, to lahko pomeni določeno tveganje da agencija ne 
realizira ciljev programa RNP 2013 v celoti, obenem pa neuspešna realizacija predvidenega sofianciranja lahko zmanjšuje 

učinkovitost črpanja evropskih sredstev. 

136 Vprašanje: Kaj točno pomeni komercializacija projekta? V našem podjetju je time-to-market 6 

mesecev, zato moramo ţe prej začeti z marketinškimi aktivnostmi. Ali lahko tekom 

razvoja produkta le-tega vsaj oglašujemo, se pogovarjamo s strankami... ali je 

komercializacija dovoljena le po zaključku projekta? 
Odgovor: Pravila drţavnih pomoči, ki predstavljajo finančno podlago za sofinanciranje RR projekta določajo, da so rezultati RR projekta 

doseţeni z izvajanjem aktivnosti na ravni „eksperimentalnega razvoja“, in niso neposredno namenjeni trţni uporabi; glejte 
stran C 323/10 na  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:SL:PDFV 

137 Vprašanje: Zanima me, kaj se zgodi v primeru, da se ob evalvaciji rezultatov projekta razvoja 

novega, inovativnega proizvoda izkaţe, da bi bilo za lansiranje na trg potrebno 

izvesti še dodatne raziskave ali optimizacijo proizvoda po poteku projekta v okviru 

RNP2013, kar bi seveda posledično tudi zakasnilo lansiranje proizvoda na trg? Ali 

to vpliva na financiranje projekta oz. ali mora v tem primeru upravičenec vračati 

sredstva? 
Odgovor: Glejte odgovor Ad6/136 - Rezultat RR projekta lahko začne trţiti po obdobju upravičenosti oz. po zaključku projekta. V 

kolikor bi  premik časovnega obdobja vplival na oceno prijave, bo potrebno pogledati ali bi prijava s to novo okoliščino 
dosegla prag za sofinanciranje in pogledati kaj so bile okoliščine, ki so privedle do spremembe navedenega v prijavi.  

138 Vprašanje: Podjetje prijavitelj ima skupaj z vsemi povezanimi podjetji (100 % lastništva) več 

kot 50 zaposlenih, vendar pa ne letni promet in ne letna bilančna vsota (vsak kriterij 

posebej) ne presegata 10 milijonov EUR. Ali podjetje prijavitelj sodi v skupino 

majhnih podjetij (glede na izpolnjevanje 2 od 3 kriterijev za določanje velikosti)? 

Ali v skupino srednje velikih podjetij, ker presega enega od treh kriterijev? V 

AJPESovih evidncah je podjetje prijavitelj zavedeno kot majhno podjetje. 
 Odgovor: Ob upoštevanju Priloge 1 Uredbe komisije (ES) št. 800/2008! se v  kategoriji MSP kot malo podjetje opredeljuje kot tisto, ki 

ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Glede na 2 člen 

priloge I (glejte Priloge 1 Uredbe komisije (ES) št. 800/2008! ) se upošteva Število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, 
ki določajo vrsto podjetja – na podlagi vaših navedb podjetje sodi v skupino srednji podjetij. 

139 Vprašanje: Glede samega opisa prijavljenega projekta nas zanima, če je glede na 

predvidene  obrazce potrebno  pripraviti samo opis projekta, ki ne presega 2000 

znakov (obrazec 3, točka A«), ali je potrebno priloţiti tudi podrobnejši opis, s 

fazami projekta, predvidenimi tehnologijami razvoja (za področje razvoja 

softwerske rešitve)  in terminskim planom? 

Odgovor: Prilaganje posebnih prilog ni potebno – podatke o projektu predstavite z izpolnjenim  Obrazcem3RNP2013 - v vseh sklopi (od 

A do F). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:SL:PDFV
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF


140 Vprašanje: V obrazcu 3, sklop C Gospodarnost projekta nas zanima  ali se pojasnilo vpiše v 

obrazec, ker ni rumeno označenega polja, namenjenega za pojasnilo.  
Odgovor: Pojasnilo vpišete v Obrazec3RNP2013 pod točko C4) v za to predvideno polje. 

141 Vprašanje: V srednje velikem podjetju bo 13 razvojnikov delalo 12 mesecev 100% na RR 

projektu (za njih uveljavljamo tudi subvencijo). Ko izpolnimo obrazec 4 s temi 

podatki je znesek subvencije višji kot je dovoljeno glede na razpisne omejitve 

(250.000 eur). Posledično je tudi razdelitev subvencije glede na leto 2014 in 2015 

višja. Kako torej izpolnimo obrazec 4, saj se ti podatki potem vnašajo tudi v obrazec 

1? 
 Odgovor: Obrazec 4 predstavlja finančni načrt podjetja za izvedbo RR projekta. Pri izpolnjevanju Obrazca4RNP2013  upoštevajte 

omejitve javnega povabila za maksimalne zneske sofinanciranja (za mikro in mala podjetja 150.000 EUR, za srednje velika 

podjetja 250.000 EUR, za velika podjetja 350.000 EUR) in glede na to pripravite finančni načrt RR projekta; slednje 

upoštevajte pri številu članov projetne skupine in njihovem povprečnem deleţu zaposlitve na pojektu.   

142 Vprašanje: Lahko v obrazce 3 in 4 vpišemo nove zaposlene kot člane projektne skupine, če ţe 

vemo imena novih zaposlenih, ki bi jih ţeleli zaposliti, vendar realizacija zaposlitev 

še ni izvedena, ker še čakamo odobritev sofinanciranja oz. čakamo na iztek 

odpovednega roka pri prejšnjemu delodajalcu?  
 Odgovor: Ne, nove zaposlitve vpisujete samo v Obrazec4RNP.  

143 Vprašanje: Prosim za pojasnilo, če moramo novo zaposlene raziskovalce v zvezi RNP2013 

zaposliti za nedoločen čas ali jih lahko za obdobje, ko se krijejo stroški od 1.1.2014 

do 31.12.2014? 
 Odgovor: Uveljavljate lahko samo nove zaposlene v skladu s pogoji javnega povabila in za čas, ko so polno zaposleni v vašemo 

podjetju. Oblika/statusa zaposlitve ni definirana v javnem povabilo in je odločitev podjetja. 

144 Vprašanje: V obrazcu 3 pod točko  E4) nas zanima kakašna je razlika med navedbami pod 

točkami  a), b) in d)? 
 Odgovor: - Velikost projekta „‟ bistvena razširitev velikosti projekta oziroma dejavnosti zaradi pomoči se nanaša na: • 

povečanje števila raziskovalcev, ki raziskujejo na projektu, v primerjavi s številom raziskovalcev, ki bi raziskovali na 

projektu brez pomoči in/ali  •  povečanje intenzivnosti uporabe raziskovalne opreme na projektu v primerjavi s projektom, 

ki bi se izvajal brez pomoči „‟; 
- Obseg projekta „‟ bistvene razširitve področja uporabe projekta zaradi drţavne pomoči (na primer povečanje števila 

pričakovanih rezultatov projekta) kar lahko vključuje  

• povečanje števila pričakovanih rezultatov projekta v primerjavi z enakim projektom, ki bi se izvajal brez pomoči in/ali • 

moţnost uporabe pričakovanih rezultatov projekta za druge namene v primerjavi s projektom, ki bi se izvajal brez pomoči); 
Razlike med alinejo b) in d) ni, gre za pomoto. Odgovorite samo pod eno od teh tock. 

145 Vprašanje: Zanima me, ali se lahko prijavi podjetje na razpis, če ima zaposleni zaključeno 

šolanje po bolonjskem sistemu  - visokošolski študijski program, diplomirani 

ekonomist. Prav tako zaposleni končuje magisterski študij (predvidima zaključen v 

januarju 2014). 
Odgovor: Sofinanciraje lahko uveljavljate šele z dnem, ko diplomira oz. ima končano 2. bolonsko stopnjo. 

Popravek 

odgovora po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Javno povabilo omogoča tudi sofinanciranje dela oseb s 6 stopnjo izobrazbe – podjetje se lahko prijavi. 

146 Vprašanje: Ali lahko prijavitelj v projektno skupino imenuje člane, ki so hrvaški drţavljani in 

zaposleni v hrvaški podruţnici? Hrvaška podruţnica ni samostojna pravna enota: 

spada pod sedeţ podjetja, ki ga imamo v Sloveniji. 
 Odgovor: Lahko, vendar se lahko sofinanciranje uveljavlja za projekt, ki se bo izvajal v Sloveniji (torej za zaposlene v Sloveniji). 

147 Vprašanje: Zanima nas, kako v obrazcu 1 določimo kratico RR projekta? 
 Odgovor: To je odločitev vsakega prijavitelja. Uporabljala se bo v obdobju trajanja projekta. 

148 Vprašanje: Ali lahko kandidiramo na razpisu, če imamo obstoječo tehnologijo, katero končni 

kupci ţe uporabljajo in pridobljena sredstva namenimo za širitev storitve za širšo 

mnoţico?  
 Odgovor: Ne, sofinancira se razvoj. 

149 Vprašanje: V 16. členu Pogodbe o dodelitvi subvencije piše, da se agencija zavezuje 

sofinancirati projekt v okviru proračunskih sredstev. Ali to pomeni, da obstaja 



moţnost, da kljub sklenitvi pogodbe podjetje, ki je korektno izpolnilo vse 

dogovorjeno s pogodbo, NE prejme subvencije? V kakšnem konkretnem primeru ta 

moţnost obstaja? 
 Odgovor: Moţnost obstaja, v kolikor zaradi dejavnikov na katere nimamo vpliva, v drţavnem proračunu ni navoljo sredstev za 

sofinanciranje.  

150 Vprašanje: Se pravi če imamo 4 ljudi, ki bodo delali na projektu (vsi bodo sofinancirani) in 

bodo del raziskovalne skupine in sta od tega 2 obstoječi, 2 pa bosta novi. V obrazec 

4 navedemo vse 4 (obstoječi morata biti imensko, novi pa kot nova zaposlitev), v 

obrazec 3, D3, pa glede na to da omenjate, da navedemo le obstoječi napišemo pod 

c) imena obstoječih zaposlitev, pod a) številko 2, in pod b) FTE sofinanciranja le za 

2 osebi. Ali pravilno sklepamo? 

 Odgovor: Da. 

151 Vprašanje: Zanima me ali je lahko rezultat projekta enak, prijavi bi bili pa dve, vsaka za svoje 

podjetje. Tu gre namreč za delitev dela, eno podjetje je strokovnjak v elektroniki, 

drugo na področju strojništva. Rezultat bi bil skupen. 
 Odgovor: Vsako podjetje mora prijaviti svoj razvoj novega ali izboljšanega produkta. Rezultat ne more biti skupen ampak je npr en 

razvil strojni del en pa elektronski del nekega produkta. 

152 Vprašanje: Pripravljam vlogo za RPN2013, vendar v naše podjetju nimamo niti ne uporabljamo 

Microsoft Office ali Excel programske opreme. Vse naše pisarniške potrebe pokriva paket 

OpenOffice. 
Dokumente za razpis lahko preberemo z OpenOffice, in tudi shranimo v .doc ali .docx 

obliki, vendar pri tem pride do manjših razlik pri oblikovanju. 
Ali lahko poleg prijavnice v tiskani in PDF obliki oddamo tudi dokumet v .ODT 

(OpenOffice tekst), namesto Microsoft .DOC? Oziroma .ODS (OpenOffice spreadsheet) 

namesto .XLSX? 
 Odgovor: V skladu s pogoji Javnega povabila RNP vloga mora biti pripravljena na obrazcih.  

153 Vprašanje: V Obrazcu 5 (Pogodba o dodelitvi subvencije in izvedbi RR projekta)je v 5. Členu 

treba dopolniti stavek »… končnemu prejemniku dodeljuje drţavno pomoč za 

sofinanciranje upravičenih stroškov RR projekta » « v višini ______ EUR.« Ali je 

tukaj treba vpisati podatek o upravičenih stroških RR projekta v EUR ali o višini 

zaprošenega sofinanciranja za RR projekt v EUR? 

Posledično nas zanima, od katerega zneska vpišemo v naslednjem odstavku 

procentualni deleţ (85 % in 15 %)? 
 Odgovor: Podatek o višini sofinanciranja – subvencije, ki ste jo izračunali v Obrazcu4RNP. Velja za obe vprašanji. 

154 Vprašanje: Kaj se zgodi, če ene nove planirane zaposlitve ne uspemo izvesti, vsebinsko pa to ne 

bo imelo posledic? Ali se potem le vrednost projekta ustrezno zmanjša, in ne bo 

drugih posledic? 
 Odgovor: Nepovratna javna sredstva dobite izplačana na podlagi predloţenih in potrjenih poročil v okviru načrtovanega.  

155 Vprašanje: Ali lahko v eni vlogi prijavimo dva razvojno-raziskovalna projekta? Če da, kako jih 

navedemo v obrazec? 
 Odgovor: Ne. 

156 Vprašanje: Na poziv RNP 2013 bi ţeleli kandidirati z drugimi produkti vendar me zanima, če 

smo kot obstoječi prejemniki sredstev za drugi projekt/ v sklopu enega podjetja 

upravičeni do kandidature, če ta sredstva (ki jih ţe prejemamo) za nas (prejemnika 

spodbude) predstavljajo nepovratna sredstva in obliko drţavne pomoči (po pogodbi, 

4. člen, Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih inovacij v RS v letu 2013)? 
 Odgovor: Ste upravičeni do kandidature, s tem, da morate upoštevati določila povezana z dvojnim financiranjem stroškov.  

157 Vprašanje: Glede izpolnjevanje obrazca številka 1 imamo vprašanje pri določanju števila zaposlenih v 
sklopu A2 - Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur. Ali tu navedemo podatek 
iz letnega poročila 2012 ali dejansko moramo izračun naresti na podlagi delovnih ur. 

 Odgovor: Upošteva se podatek iz letnega poročila. 

158 Vprašanje: Certificiranje novega izdelka bo stalo 8.000 €. Vrednost ure je 60.999,00:1700=35,88 €. Ali 
to pomeni, da certificiranje s strani pooblaščene ustanove v obračunu prikažemo kot strošek 



za opravljenih 222,95 ur? 
 Odgovor: V obračunu prikazujete delovne ure, ki so jih zaposleni na projektu opravili. Strošek zunanjih storitve je na nek način vključen 

v te ure, za kar leţi podlaga v principu standardnega obsega stroškov. 

159 Vprašanje: V Obrazcu 4 se za konkreten projekt na podlagi vpisanega števila članov projektne skupine 
in rezultirajočega števila FTE posledično izračuna znesek zaprošenega sofinanciranja, ki je 
višji od mejnega zneska 150.000 EUR za mikro in mala podjetja. 
Vprašanje: ali je potrebno v Obrazcu 4 prilagoditi (zmanjšati) število članov projektne 
skupine oz. seštevek njihovih FTE tako, da znesek zaprošenega sofinanciranja ne preseže 
150.000 EUR ali pa se v prijavi (tako v obrazcu 4 kot tudi v ostalih obrazcih) uporabi 
nepopravljene (nezmanjšane) zneske, dejansko financiranje pa se izvede samo do 150.000 
EUR? 

 Odgovor: Glejte odgovor Ad6)141 

160 Vprašanje: Podjetje bo projekt izvajalo prvih 8 mesecev leta 2014. Kako v obrazec 4 navedemo ure 
članov projektne skupine, ki se bodo polovično porabile v prvem obdobju, polovično pa v 
drugem obdobju? Vaš program avtomatsko razdeli ure na 1/3 za prvo obdobje, 2/3 pa v 
drugo obdobje, pri čemer ob vnašanju ur v rumene okvirje pod Opravljeno število delovnih 
ur, ki jih je zaposleni opravil na projektu v obdobju prvega poročila napiše, da Skupna 
vrednost ur za obdobje prvega poročila presega maksimalno število ur za to obdobje, če 
želimo navesti, da bodo zaposleni v tem obdobju opravili več ur kot je predvideno po vašem 
avtomatskem izračunu. V štirih mesecih drugega obdobja bodo ostali zaposleni težko 
realizirali toliko ur, kolikor jih je predvidenih po vašem izračunu. Prosim za razjasnitev! 

 Odgovor: Zaradi omejitev, ki izhajajo iz proračuna RS, v prvem obdobju poročanja (ki je vezano na proračun 2014) ne morete 

uveljavljati več kot 1/3 predvidenega zneska. 
161 Vprašanje: Obrazec 3, točka E4: ne razumem razlike med posameznimi alinejami: a) bistvene razširitve 

VELIKOSTI RR projekta, b) bistvene razširitve OBSEGA RR projekta, točka d) bistvene 
razširitve OBSEGA RR projekta (je enaka b)?. Prosim za pojasnilo, kaj je pod posamezno 
alinejo potrebno opisati.  

 Odgovor: Glejte odgovor Ad6)144 

162 Vprašanje: Pri navedbi različnih oseb, ki sodelujejo na projektu (niso vse zaposlene) ne moremo 
izkazovati interdisciplinarnosti, ker jih ne smemo navesti v Obrazec 3. Je možno 
interdisciplinarnost navesti še kako drugače? 

 Odgovor: Interdisciplinarnost se izkazuje s člani projektne skupine, ki so ţe polno zaposleni v podjetju. 

163 Vprašanje: Obrazec 4: v celici Višina zaprošenega sofinanciranja za RR projekt v EUR (B24) se v 

primeru prekoračitve maksimalnega zneska sofinanciranja le-ta ne izpiše oz. se povečuje s 

številom delovnih ur, kar je napačno. Namreč s tem so napačne tudi celice B25, B26 in B27. 

Vse skupaj je namreč potrebno prenesti tudi v Obrazec1, vendar pa so potem ti podatki 

napačni, saj niso usklajeni z besedilom razpisa in maksimalnimi zneski sofinanciranja. Ali 

potem ustrezno prilagodimo vse celice tako, da bo ustrezalo pravilnim zneskom ali boste 

ustrezno popravili celoten Obrazec4? 

 Odgovor: Glejte odgovor Ad6)141 

164 Vprašanje: Ker si želimo zagotoviti obravnavo vlog na prvem odpiranju, me zanima, kako poteka 

prijava na naslovu agencije Dimičeva 13, 1000 Ljubljana? Ob kateri uri se dne 25.11.2013 

odpre vložišče (oz. pisarna), kjer lahko oddamo vlogo, in kje je le-to locirano/a? 

 Odgovor: Glavna pisarna je na lokaciji Dimičeva 13 v 3. nadstropju in je odprta v času uradnih ur (9.00-13.00) 

165 Vprašanje: Ali to pomeni, da so poleg plače zaposlenega raziskovalca subvencionirani tudi stroški, 
ki bodo nastali pri izdelavi prototipa (kupljene komponente, izdelava polizdelkov in 
končnega izdelka - prototip v lastni proizvodnji, zunanje storitve)? Če razumem prav, se vsi 
ti ostali stroški prištejejo k plači posameznika (ali ločeno?), a tu se mi postavlja vprašanje, 
kam "obesiti" npr. strošek elektronskega krmilnika, ki ga bo potrebno kupiti - potrebovali ga 
bomo za izdelavo prototipa, ali na razvojnika ali na npr. vodjo Nabave, ki bo komponento 
tudi nabavil? 

 odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Stoškovno mesto za RR projekt se vodi v skladu z SRS in internimi predpisi podjetja.Vsi stroški, ki so vezani na RR projekt se 

morajo voditi ločeno. 

166 Vprašanje: Se znaki štejejo brez ali z prostorom? Piše, da je dovoljeno okvirno 2000 znakov, torej je ok 
če jih je z prostorom npr. cca 2300? 



Koliko znakov lahko vsebujejo pojasnila? Primer Obrazec 3, točka A6? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Da.  
Število znakov za pojasnila ni definirano. 

167 Vprašanje: Glede na število vključenih raziskovalcev oz. skupni FTE mora podjetje zagotoviti tudi 
lastna sredstva. Ali bo potrebno pri poročanju ali kakorkoli drugače dokazovati (računi, 
potrdila o plačilu računov, plačilne liste, potrdila o plačilu plačilnih list…) vložena v razpisu 
določena potrebna lastna sredstva? 
Ali so predvidene tudi kakšne sankcije v primeru, da podjetje zaradi kakršnih koli razlogov 
ne bo prikazalo/uveljavljalo vseh predvidenih sredstev v projektni prijavi? 
Začetek projekta je sedaj predviden s 16.12.2013. Ali se lahko v Obrazcu 4 predvidi 
financiranje tudi za 12. mesec 2013 in se zato predvideno skupno število mesecev 
zaposlitve na projektu poveča na 13 in v skladu s tem odstotek dela na projektu 
raziskovalca na maksimalno 115 %? 
Kako se uveljavlja strošek dela v primeru, da začnejo raziskovalci z delom na projektu takoj 
po oddaji na 1. roku? S tem mislimo kako se uveljavlja/poroča delo raziskovalca za polovico 
meseca? 
Največ 30% ur RR aktivnosti za katere se bo uveljavljalo sofinanciranje, lahko opravijo člani 
projektne skupine, ki imajo VI. stopnjo izobrazbe, preostanek ur morajo opraviti člani 
projektne skupine, ki imajo VII. stopnjo izobrazbe.  
Ali si naj to razlagamo, da je v primeru, če imamo v projektni skupini člana s VI. stopnjo, ki 
bo opravil 30 % RR aktivnosti, da potem član s VII. stopnjo opravi preostalih 70 %? Ali pa 
30 % plus 100 % do115 %? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Lastna sredstva za RR projekt so razvidna iz vodenja ločena SM. Sankcije so definirane v pogodbi. Upravičeni stroški – glej 

odgovor Ad1/20. 
Deleţ zaposlenih z VI. stopnjo izobrazbe lahko opravi na projektu največ 30% ur. To velja tako za prijavo, kot za poročanje. 

Če bo deleţ ur višji od 30%, bo podjetje preseţek moralo vrniti oz. sploh ne bo dobilo izplačanega.   

168 Vprašanje: Zanima me če, glede na to, da smo s projektom ţe začeli, ne izpolnjujemo pogojev 

za prijavo na omenjen razpis? 
 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

V skladu s pravili drţavnih pomoči, se RR projekt, ki ga nameravate prijaviti na javno povabilo ne sme začeti izvajati pred 
rokom, kot je navedn v javnem povabilu. 

169 Vprašanje: V zvezi z dopolnitvijo prijave nas zanima: 

- Ali je potrebno na novo oddati vse obrazce od 1 do 5, kjer bodo le-ti spremenjeni ali dopolnimi vlogo samo s 

tistimi ki so se spremenili? 

- Ali je v primeru dopolnitve vloge prijavitelj lahko zaprosi za vrnitev neodprte prvotne vloge in pošlje kompletno 
vlogo na novo? 

 Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Prijavitelj ki je prijavo umaknil, lahko do roka za prejem prijav ponovno odda prijavo v skladu z določili javnega povabila, in 

njegovimi spremembami in dopolnitvami; Prijave morajo biti oddane v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti prilepljen 

izpolnjen Obrazec 7: »Oddaja prijave« iz katerega morajo biti jasno razvidni podatki o nazivu pošiljatelja in oznacba, da gre 
oddajo prijave na javno povabilo.Prijava mora vsebovati izpolnjene obrazce, ki so del dokumentacije javnega povabila 

(Obrazec 1: »Prijavni obrazec«, Obrazec 2: »Podatki o prijavitelju«, Obrazec 3: »Podatki o 

projektu«, Obrazec 4: »Financni nacrt projekta«, Obrazec 5: »Pogodba o dodelitvi subvencije in izvedbi RR projekta«, 
Obrazec 6: »Predhodno vrednotenje prijave« Obrazec št. 7: »Oddaja prijave«) ter elektronsko kopijo prijave na CD-ju ali USB 

nosilcu. Elektronska kopija prijave mora vsebovati prijavo, ki vključuje vse obrazce razen Obrazca št. 7 v dveh oblikah, v 

obliki pdf in v obliki word datotek ter excel datoteke.« 
170 Vprašanje: Ali se pod merilom Ključni geografski trgi podjetja lahko uveljavlja uvoz iz ključnih trgov podjetja v 

letu 2012? 

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

NE. Vprašanje se glasi: Na katerih ključnih trgih ste v letu 2012 ustvarjali prihodke od prodaje? – odgovor najdete v vaših 

potrjenih poslovnih poročili. 

171 Vprašanje: V razpisnem obrazcu 3 pod točko F5 je potrebno označiti, če sodelujejo zunanji dobavitelji – ali je to 

mišljeno samo v primeru, če končni rezultat izdela zunanji izvajalec (v podjetju pa ga razvijejo), ali 

to upoštevamo tudi v primerih, kot je na primer vmesno testiranje pri zunanjem izvajalcu, ali dobava 

materiala itd.? 

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Mogoče so vse opcije. 



172 Vprašanje: Zanimamo se za prijavo na vaš razpis RNP 2013. Smo malo start-up inovativno podjetje in 
smo uspešno pridobili sredstva Slovenskega podjetniškega sklada za start-up P2A in se 
potegujemo tudi za drugi del P2B 2013. 

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Lahko, vendar ne za sofinanciranje istih antivnosti. Zaprto finančno konstrukcijo na RNP morate imeti s trga.  

173 Vprašanje: Prijavo smo pripravili ţe 22.11.2013, torej pred objavo sprememb razpisa, vendar je še nismo oddali. Vsebinsko 

je, kljub spremembi razpisa, ne nameravamo spreminjati. Ali prijavo lahko, glede na to da je ţe pripravljena, 

oddamo na prvotnih obrazcih? 

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Da, vendar ste v izjavi Obrazcu1RNP izjavili, da projekta ne boste pričeli pred objavo obvestila, ki bo za radi podaljšanja šele 
v letu 2014. Obstaja tveganje, da s RR projektom, v kolikor ostane prijava na starih obrazcih, da ne boste mogli začeti z RR 

projektom, kot ste v obrazcih navedli.  

Prosim glejte dopis direktorja, ki je objavljen na spletnih straneh javnega povabila.   

174 Vprašanje: - Ali je res (tako trdi eden od izvajalcev razpisa, ki bi bil rad naš svetovalec), da lahko 
kandidirajo smao podjetja z več kot 200 000,00€ prihodka? Tega pogoja nisem zasledila; 
- Ali boste res pri kriteriju izboljševanje poslovanja gledali samo kriterij dobička. Kajti v 
našem primeru gre za povečevanje prihodka in zmanjševanje dobička zaradi večjih vlaganj 
in novih strateških odločitev. Kajti če boste gledali samo dobiček je to lahko kratkoročno 
gledanje. Prosim vas za jasen odgovor; 
- V našem primeru direktor kot svetovalec po naročilu iz Bruslja dela za podjetja v Indiji, 
Dubaju, Iranu.. Prihodki se v bilanci ne vidijo. 

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

 Odgovor na prvo vprašanje je, da to ni pogoj. 

Za ostalo glejte odgovor Ad4/1. 

175 Vprašanje: Zanima nas ali je aktivnost Izvedba poskusne serije upravičena, upravičen strošek do prijave na 

razpisu RNP 2013. 

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Upravičeni stroški so definirani na podlagi standardnega obsega stroškov. Aktivnosti morajo biti vezane na eksperimentalni 

razvoj RR projekta in morajo biti v skladu z javnim povabilom, glejte točko 1 javnega povabila.  

176 Vprašanje: 1. )  V razpisni dokumentaciji je navedeno, da moramo stroške projekta voditi na posebnem stroškovnem mestu. 
Upravičevanje stroškov temelji na izračunu standardnega obsega stroškov na enoto, kar pomeni da stroškov ni 
potrebno dokazovati. Kot dokazilo se navajajo porabljene ure na projektu in doseženi rezultati na projektu. Na 
kakšen način potem zavedemo dejanske stroške na projeku na stroškovno mesto, če to ni predmet revizije? ALi je 
dovolj, da na stroškovno mesto zavedemo samo toliko stroškov (amortizacije, dela,...), da dosežemo kvoto 
prijavljenih stroškov? 

2.) Naše podjetje je že oddalo prijavo na RNP 2013 dne 22.11.2013 ravno preden ste objavili spremembe na vaši 
spletni strani, sedaj nas zanima kako poteka dopolnitev prijav že oddanih projektov?  
3.)Ali bo v primeru, da ne želimo nič vsebinsko spreminjati na projektni prijavi vseeno potrebno, da dopolnimo 
prijavo, glede na to, da ste objavili tudi nove obrazce? 
4) Kako boste zaračunali 30 % če projekt nima fiksnega plačila ampak uspešno porabljene ure. Npr. tisti s 7. 
stopnjo izobrazbe oddelajo le 80% planiranih ur, tisti s 6. stopnjo izobrazbe pa vseh 100% planiranih ur. Kakšna je 
v tem primeru upravičenost do izplačila? 

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

K 1. Predmet revizije določa izvajalec revizije. Glejte točko Ad6/126. 
K 2. Glejte dopis direktorja  Spirita:  

http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2013/206/Podaljsan-prvi-rok-RNP-2013.jpg 

K 3. Glejte zgoraj naveden link. 
K 4. Pri poročanju bo omejitev 30% potrebno spoštovati. 

177 Vprašanje: S 14. in 15. členom pogodbe se prijavitelj zavezuje, da še v roku 5 let po zaključku RR projekta ne bo 
prišlo do bistvenih sprememb RR projekta. Ali prav razumemo, da se v primeru zaprtja podjetja pred pretekom 
petih let, subvencija pridobljena s tem razpisom vrača? Kakšne so posledice v primeru spremenjene pravne 
oblike (iz s.p. v d.o.o.)? 

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Preoblikovanje ste dolţni spročiti Spiritu SI. V kolikor se podjetje zapre, ali preneha delovati, je dolţno vrniti sredstva. 

178 Vprašanje: V proračunu RS obstajajo omejitve glede pridobljenih sredstev sofinanciranja. In sicer ste zapisali, da 
lahko v prvem obdobju poročanja uveljavljamo le 1/3 upravičenih sredstev.  
Projekt bi izvajali v času od 17.12.2013 do 30.04.2014. To pomeni, da celotna realizacija projekta 
odpade v rok prvega poročanja. A to pomeni, da preostanka v višini 2/3 ne pridobimo? 

Odgovor po To pomeni, kot za vse ostale, da bo izplačilo 2/3 v 2015. 

http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2013/206/Podaljsan-prvi-rok-RNP-2013.jpg


spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

179 Vprašanje: V obrazcu 5 (pogodba) je v 4.členu potrbno v tabelo vpisati “Podatek o višini vlaganj”. Ali se tukaj 
vpiše znesek zasebnih vlaganj (kot na ostalih obrazcih) ali celoten znesek projekta (zasebna vlaganja 
+ znesek subvencioniranja)? 

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Vpišete podatke iz Obrazca1RNP2013. Podatki o zasebnih vlaganjih. 

180 Vprašanje: Ali mora prijavitelj tekom projekta ali na koncu projekta agenciji posredovati podatke o dejanskih 
stroških RR projekta? 

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Poročanje na tak načni ni predvideno, vendar ta moţnost, na zahtevko pristojnih institucij, ni izključena. 

181 Vprašanje: V skladu z razpisno dokumentacijo se na projektu upravičuje standardni strošek dela. Na ta način 
znaša vrednost enega FTE-ja 60.999,00 €. Ali to pomeni, da mora podjetje na stroškovnem mestu 
projekta dejansko prikazati izdatke v vrednosti 60.999,00€ na enega FTE-ja, ki so sestavljeni iz 
stroškov dela, stroškov materiala in ostalega. Ali pa zadošča že spremljanje obsega dela, kar bi se 
lahko sklepalo iz nekaterih odgovorov na zastavljena vprašanja in na ta način ni potrebno prikazati 
celotnega stroška. Prosil bi za jasno tolmačenje zahtev v primeru revizije projekta in jasen odgovor 
ali je potrebno v podjetju prikazati izdatke v vrednosti 60.999,00€ na zaposlenega ali ne.  

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

V fazi izvajanja in poročanja se bo sofinanciranje izvajalo na podlagi poročanja dejansko opravljenih ur. Zahteve v primeru 

revizij določa vsak izvajalec revizije in jih na tem mestu ne moremo definirati.  

182 Vprašanje: imamo vprašanje, ki se nanaša na Obrazc 2 B4, glede določitve velikosti podjetja. Pri uredbi komisije (ES) 

št.800/2008, se nam  pri opredelitvi MSP 6. Člen (37. stran) postavlja vprašanje glede izračuna za določitev 

velikosti podjetaja. Naše podjetje je v lastniški strukturi 50% +25% + 25%. Zanima nas, koliko odstotkov 

je  treba prištei zraven ali  samo sorazmerno toliko, kot je lastniški deleţ ali 100% od vsakega druţbenika.   

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Za deleţe od vključno 25% do vključno 50% se upošteva sorazmerni deleţ podatkov druţbenikov.   

183 Vprašanje: Obrazec 4: ko vpišem zaposlenega in mu določim stopnjo izobrazbe, mi pri VI.stopnji izobrazbe 

obračuna sofinanciran obseg stroškov na enoto 16,14 eur/uro in ne 10,76 eur/uro kot bi moralo. Prav 

tako mi za zaposlene z VI. stopnjo izobrazbe za strošek delovnega mesta priznava 60.999eur (za 

tekoče leto) in ne 2/3 tega zneska, 40.666eur. Je to napaka na obrazcu? 

Prav tako me tukaj zanima katere številke upoštevamo npr pri višini zaprošenega sofinaciranja RR 

projekta(obrazec 1, obrazec 5)? Ali upoštevamo številke ţe z tema dvema novima delovcema, ali 

brez niju? 
Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Upoštevate Obrazce4RNP2013. Je napaka – popravljen obrazec 4 je bil objavljen 27.11 

 

184 Vprašanje: 1. Prijavitelj je srednje veliko podjetje in je del skupine podjetij oziroma v 100% lasti matičnega 
podjetja, ki je veliko podjetje. Pod kategorijo smo se uvrstilo kot veliko podjetje, zanima nas kako je pa 
s poslovnimi podatki. Imamo ločeno poslovanje, svoje letno poročilo objavljeno na Ajpesu, itd. Ali v 
obrazcu 2, kjer se izpolnjujejo podatki o poslovanju damo svoje podatke ali od matične družbe?  

2. V obrazcu 2 v sklopu A3 nas zanima naslednje: ali je pod točko a.) čisti prihodki od prodaje na 
tujem trgu seštevek zneskov pod kategorijo b)trgi EU in c)trgi izven EU?  

3. Ali se v obrazcu 3, kjer se izpolnjuje izobrazba glede članov skupine in imamo člana, ki ima 
7.stopnjo izobrazbe. Kaj se izpolne pod stolpcem, kjer je 6 stopnja izobrazba. Oboje označimo z DA 
(stolpec z 6.stopnjo izobrazbe in stolpec z 7.stopnjo izobrazbe)  
4. Katere vse podatke izpolnemo v pogodbi? V novih obrazcih ste nekatera polja označili že z 
rumeno. Ali samo ta polja ali še kaj dodaztno?  

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

K 1 lahko vpisujete podatke vašega podjetja. 
K 2 Glejte odgovor Ad6/63. 

K 3 glejte odgovor Ad2/70. 

K 4 Glejte odgovor Ad5/4. 
 



185 Vprašanje: Pri prebiranju povabila za sodelovanje na programu za spodbujanje razvoja novih 

produktov nisem zasledil, ali obstaja spodnja meja vrednosti prijavljenega projekta? 

Je moţno prijaviti projekt z manj kot 1 FTE urami? 
Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Da Glejte Obrazec4RNP2013. 

 

186 Vprašanje: 1)    Ali obstaja kakšna omejitev, če podjetje nastopa kot prijavitelj (X projekt) in hkrati 

sodeluje kot zunanji partner pri izvedbi (Y projekt), ki ga prijavlja drugo podjetje?    
2)    Podjetje je poslovalo na trgih EU, ustvarilo prihodke, vendar v izkazih 2012 ne 

izkazuje prihodkov na trgih EU, ker so bili prihodki združeni s prihodki na postavki 
izven EU? Ali se bo za namen točkovanja upoštevala priložitev ustrezne 

dokumentacije, ki jo lahko podamo kot prilogo k obrazcu 6 - postavka g? 

3)    Ali je dovolj navedba «Podjetje posluje brez žiga« v poljih, kjer je predviden žig? 

4)    Ali je vrednost sofinanciranja na delovno uro določena za vse dejavnosti enako? 

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

K 1 Ne ni omejitev.  
K 2 Glejte Ad 4/1. 

K 3 in 4 Da. 

 

 

 

Ad7) 

 

1 Vprašanje: -Zanima nas, ali lahko podjetje A (prijavitelj) produkt razvije do končnega izdelka in ga za 
ustrezno in kvalitetno trpenje izroči zunanjemu izvajalcu (podjetje B), ki je večji specialist za 
trženje; 
-Ali ali se kot raziskovalni projekt šteje v smislu, da se lahko prijavimo na razpis, če je bistvo 
projekta: Raziskava o vključevanju in razvoju produkta zasebnih ponudnikov ……… v 
Sloveniji  
- Ali je upravičćena prijava projekta, katerega rezultat je XXX oprema za izboljšanje 
poslovanja in ne bo namenjena trženju?  
- Ali lahko razvijamo svoj produkt……. 
- Ali razpis obsega inovativne dejavnosti in produkte s področja turizma - ……… 

Odgovor: Vsebina RR projekta mora biti skladna z besedilom in obrazci javnega povabila. Pri izpolnjevanju obrazcev 

sledite pojasnilom, ki so del obrazcev. (Bodite pozorni na: 

- sklop C  Obrazca 2RNP2013 ''Cilji in strategije podjetja in dejavniki tveganja za doseganje ciljev podjetja',  

- vsebino Obrazca3RNP2013 - npr.:  

- vprašanje A7 '' Pojasnite pričakovan prispevek RR projekta k realizaciji ciljev vašega podjetja‟‟,  

- vprašanje A8 ‟‟Pojasnite pričakovan prispevek RR projekta k realizaciji strategij vašega podjetja‟‟, 

- sklop E „‟Potencial projekta – poslovne priloţnosti in potencial trga‟‟ npr. vprašanja E1 „‟Kako bi 

predstavili poslovne priloţnosti na katere se usmerja končni rezultat/produkt RR projekta?‟‟, 

- vprašanja E2 „‟ Kakšen je pričakovan časovni okvir za pričetek komercializacije končnega 

rezultata/produkta RR projekta?‟‟  

- vprašanja E3 „‟ Kateri so pričakovani trgi za komercializacijo končnega rezultata/produkta RR 

projekta?‟‟ ter  

- vprašanja E5) „‟Kakšne ekonomske, socialne ter okoljske vplive/pridobitve se lahko zaradi RR 

projekta pričakuje?‟‟) 

Glejte pojasnilo AD 6/29. 

2 Vprašanje: Zanimajo me pogoji za pridobitev nepovratnih sredstev; v zadnjem času ustvarjam unikatne 
izdelke iz …… 
Kako lahko pridobimo sredstva, da bi izdelek pričeli razvijati, naredili prve vzorce…… 

Odgovor: Glejte odgovor Ad7/1; 

3 Vprašanje: Kaj pomeni socialni vpliv? 
Odgovor: Glejte pojasnila pod točko E5 Obrazec3RNP. 

4 Vprašanje: Podjetje prijavitelj je registrirano za inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje, njihov 
projekt pa bi bil "projektna dokumentacija za izdelavo XXY stroja". 
Štejemo rezultat tega projekta pod produkte ali pod storitve? 

Odgovor po Razvrstitev je odvisna od tega, kaj bo predmet komercializacije.  



spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

5 Vprašanje: 1. Ali lahko na razpisu sodelujejo tudi podjetja iz branţe filmske in cross-media produkcije, ki razvijajo nove medţanrske tipe 

produktov, kjer se prepleta tehnološko in umetniško znanje / know how? 

 
2. Za pilotni projekt smo pridobili tako nacionalna kot evropska javna in zasebna sredstva in uspeh tega projekta nas je 

prepričal, da se resno lotimo razvoja, ki bo omogočal sistematsko delo in trţenje našega produkta / storitve tudi v prihodnosti. 

Realno je to pomembna potrditev relevance projekte, kako pa v vaši dokumentaciji to ločimo, da ne gre za dvojno financiranje, 
ampak da gre tukaj za novi projekt, baziran na rezultatih pilotnega? 

3. Integralni del ekipe je tudi univ.dipl.reţiser, ki pa kot samostojni kulturni delavec ni zaposlen v našem podjetju. Ali je 

moţno tudi njega vključiti v zaprošeno subvencijo? 

 

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Glede področja delovanja podjetij ni omejitev. Odgovor na drugo vprašanje najdete v Obrazcu3RNP2013 A3, E1, F2. 
Posamezniki, ki niso polno zaposleni v podjetju niso upravičeni za sofinanciranje.  

6 Vprašanje: Ali se lahko na razpis javi podjetje, ki pripravlja projekt, kjer bo izdelan nov inovativni produkt oz. storitev na področju 

turizma – in ni vezan na industrijske oz. tehnološko inovativne izdelke/storitve? 

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Da. Ni omejitve glede na panogo. 

7 Vprašanje: Ali morajo biti navedene inovacije pod točko F5 vezane na inovacije na področju organizacije, 

trženja, to je tista področja oz. opisi, ki so označeni v točki F5 krepko ali so lahko inovacije čisto 

tehnične narave? 

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Vezane morajo biti na RR projekt. Drugih omejitev ni. 

8 Vprašanje: Ali lahko kandidiramo na razpisu, če imamo razvito tehnologijo, katero končni kupci ţe uporabljajo, 

sama tehnologija pa potrebuje nadaljnji razvoj in izboljšave. Naša osnovna obstoječa tehnologija 

(inovacija) je pogoj za storitev katero trenutno nudimo ozkemu krogu uporabnikov in če jo ţelimo 

ponuditi širši mnoţici uporabnikov in nadgraditi našo storitev (nova inovativna storitev) naša 

tehnologija potrebuje nadaljnji razvoj – nadgradnjo inovacije, ter nove inovacije v smislu spletnega 

portala povezanega s tehnologijo.  

Odgovor po 

spremembi v 

UL RS, 

22.11.2013: 

Če izpolnjujete zahteve javnega povabila. Glejte Ad 7/1. 

 

 

 

Pojasnila na zastavljena vprašanja v zvezi s tolmačenjem navodil in pojasnil pri izdelavi 
projektnih predlogov na javno povabilo RNP 2013 so sestavni del dokumentacije javnega 

povabila in se uporabljajo neposredno.  

 

http://univ.dipl.re/

