Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne
izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«

ODGOVORI NA VPRAŠANJA
DATUM OBJAVE ODGOVOROV: 12.9.2019
1. VPRAŠANJE
Ali se lahko na predmetni razpis prijavi podjetje, ki obenem investira v novo opremo proizvodnje in
kogeneracijo, tako da bo rezultat svetovanja in investicije energetska in snovna učinkovitost, kar se točkuje v
prijavi. Ali je potrebno oceniti samo energetsko in snovno učinkovitost, ki bo rezultat svetovanja?
ODGOVOR:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji
izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. Te storitve ne smejo biti trajne ali
občasne narave. Investicija v opremo ni predmet financiranja po javnem razpisu.
Merila za ocenjevanje vlog so podrobneje pojasnjena v poglavju III razpisne dokumentacije.
2. VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v razpisu glede zunanjega izvajalca navajate pogoje:
"Vsak svetovalec mora izkazovati izkušnje iz svetovanja s področja izboljšanja poslovnih procesov podjetjem
z vsaj 5 zaposlenimi, in sicer vsaj tri reference od vključno 2013 leta dalje. Svetovalec bo moral na poziv
agencije organa na vpogled predložiti pogodbe, sklenjene s podjetji, ki jih bo navedel v Obrazcu št. 4
(Reference svetovalca), in sicer za namen preverjanja resničnosti navedb v omenjenemu obrazcu kakor tudi
bančni izpis, s katerim se lahko dokaže plačilo za opravljeno storitev svetovanja."
Vprašanje: Sami smo svetovalci/izvajalci tovrstnih storitev že dlje časa in smo kot zunanji svetovalci izvajali
storitve tudi v okviru enega prejšnjih razpisov za procesni vavčer. V obdobju od leta 2013 naprej smo tudi
zamenjali delodajalca (kjer smo izvajali storitve) in ustanovili svoje podjetje. V kolikor navajamo tudi ustrezne
in pri naročniku preverljive reference svetovalca, ko je le ta bil še zaposlen pri drugem delodajalcu in bi v
tokratnem razpisu svetoval izbranemu podjetju, na poziv agencije na vpogled ne bi mogli predložiti pogodbe
in izpiskov iz TRR, saj so le ta v lasti bivšega delodajalca. V večni primerov pa so pogodbe tudi označene kot
poslovna skrivnost oz je v njih določilo o nerazkrivanju informacij oz. določenih elementov pogodbe, kar bi
pomenilo, da bi morali tudi za predložitev celotne pogodbe na vpogled pridobiti pisno dovolilo naročnika
storitev. Ali v tem primeru, ko vpogleda v pogodbo ali TRR iz objektivnih razlogov ne bo mogoče omogočiti,
kot dokazilo šteje preverljiva referenca in podpisana izjava svetovalca o resničnosti podatkov?
ODGOVOR:
Navedba o kvalificiranosti zunanjih izvajalcev iz javnega razpisa narekuje v celoti, da zunanji izvajalec mora
biti registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov.
Svetovalec/i, ki bo/bodo v imenu zunanjega izvajalca opravil/i svetovanja upravičencem, bo/bodo moral/i biti v
delovnem razmerju z zunanjim izvajalcem. Vsak svetovalec mora izkazovati izkušnje iz svetovanja s področja
izboljšanja poslovnih procesov podjetjem z vsaj 5 zaposlenimi, in sicer vsaj tri reference od vključno 2013 leta
dalje. Svetovalec bo moral na poziv agencije na vpogled predložiti pogodbe, sklenjene s podjetji, ki jih bo
navedel v Obrazcu št. 4 (Reference svetovalca), in sicer za namen preverjanja resničnosti navedb v
omenjenemu obrazcu kakor tudi bančni izpis, s katerim se lahko dokaže plačilo za opravljeno storitev
svetovanja.
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V kolikor ste svetovanje opravili osebno kot zaposleni oziroma pogodbeni partner drugega izvajalca ste za
svoje delo prav tako prejeli plačilo in imeli po pogodbi ali nalogu dodeljen izvedben projekt, kar se da preveriti
na podlagi zahtevanih dokazil.
3. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Za razpis Procesne izboljšave 2019-2020 nas zanima:
Merilo 1: kdo so zaposleni, ki sodelujejo pri izvajanju operacije?
Merilo 2 v točkovniku: koliko točk dobi podjetje v primeru, da ima na dan 5.9.2019 manj zaposlenih kot
31.12.2018?
Merilo 3 v točkovniku: moramo pridobiti za vse prijavitelje poročilo GVIN na v Javen razpisu opisan način ali
lahko z eno prijavo (naročnina) naredimo več poročil za različna podjetja?
ODGOVOR:
Projektno skupino mora sestavljati vsaj tri in največ osem zaposlenih, od katerih mora biti eden predstavnik
vodstva prijavitelja. Projektna skupina o sestankih s svetovalcem/i vodi zapisnike, ki so označeni z zaporednimi
številkami, na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Priloga 1 k poročilu).
Merila za ocenjevanje vlog so podrobneje pojasnjena v poglavju III razpisne dokumentacije.
Za potrebe tega javnega razpisa se upošteva izključno bonitetna ocena prijaviteljev določena po metodologiji
Bisnode d.o.o. in se do nje lahko prijavitelj dostopi brezplačno na način:
1. izberite državo nato pa v iskalnik vpišite naziv podjetja, matično številko podjetja, davčno številko podjetja
ali naslov podjetja. Kliknite “išči (lupo)”
2. izpišejo se podatki podjetja. Kliknite na podatke,
3. izberite zeleno polje v zgornjem levem kotu “Brezplačna Bisnode Bonitetna ocena”,
4. izpolnite zahtevane podatke (ime in priimek, e-mail in davčno številko vašega podjetja (po vpisu davčne
številko kliknite »išči (lupo)«). Potrdite polje “To je moje podjetje”. Dodatno se vam pokaže še nekaj polj in
v kolikor kateri od njih ni izpolnjen, ga izpolnite. Označite, da niste robot in na koncu izberite polje “NAROČI
brezplačno Bisnode bonitetno oceno”,
5. prejeli boste e-mail, s katerim potrdite naročilo brezplačne bonitetne ocene,
6. po potrditvi naročila boste prejeli poročilo (bonitetno oceno) v nekaj minutah na e-mail.
4. VPRAŠANJE
Smo podjetje, ki se ukvarjamo z izdelavo protihrupnih in protiobrabnih sistemov za železnice, metroje in
tramvaje.
V podjetju planiramo prenovo/posodobitev kadrovskega procesa s pomočjo zunanjih strokovnih izvajalcev.
Zanima me, ali je prenova kadrovske procesa v podjetju upravičen predmet sofinanciranja?
ODGOVOR:
Predmet sofinanciranja so delovna področja oziroma poslovni procesi, kjer po vašem mnenju nujno
potrebujete izboljšave in boste postopek izpeljali skladno s cilji in vsebino javnega razpisa.
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5. VPRAŠANJE
Želimo nadaljevati z zamenjavo informacijskega sistema in bi lahko s pomočjo vašega sofinanciranja Javnega
razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav v letih 2019-2020 hitreje izvedli ta velik projekt.
Na vas se obračam s prošnjo po pregledu naše situacije glede izpolnjevanja 5. točke 4.1 Splošnih pogojev
izpolnjevanja.
Pri Procesnih izboljšavah smo sodelovali na razpisu z oddajo vloge 07.12.2017 in podpisom Pogodbe z vami
št. 2017-2018/245 z dne 13.04.2018.
Izvedli smo menjavo enega dela informacijskega sistema. Zaradi nepričakovanega pomanjkanja pomoči v
administraciji pa smo zelo pomanjkljivo in napačno poročali v roku oddaje do 10.09.2018. To je bil tudi vzrok
za vaš odstop od Pogodbe, dne 29.11.2018 in z vaše strani nismo prejeli nobenih sredstev.
Kot sem zgoraj že navedla, je naša želja poenostaviti in izboljšati poslovni proces proizvodnje, zato vas prosim
za presojo ali izpolnjujemo te splošne pogoje.
Sedaj bi najeli strokovnjaka, ki bi pripravil in vodil ta razpis, zato vas lepo prosim, če bi vam uspelo kmalu
odgovoriti na moje zastavljeno vprašanje.
ODGOVOR:
Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa, izvajati se mora na eni lokaciji,
sestavljena mora biti projektna skupina za izvajanje izboljšav poslovnih procesov, ki mora biti sestavljena iz
najmanj treh in največ osmih članov zaposlenih pri upravičencu.
Financiranje se lahko odobri, če za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet
sofinanciranja v tem razpisu, niste in ne boste pridobili sredstev iz drugih javnih virov ter niste v postopku
vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.
Odgovori na vprašanja potencialnih prijaviteljev niso namenjeni podajanju odgovorov glede postopka
preverjanja pogojev, kar bo izvajala komisija, temveč vsebinskim pojasnilom javnega razpisa in razpisne
dokumentacije v zvezi s pripravo prijav.
6. VPRAŠANJE
Prosim za informacijo kje dobimo podatke katere občine spadajo v Vzhodno in Zahodno Slovenijo?
ODGOVOR:
Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji Vzhodna oz. Zahodna Slovenija je razvidna iz:
http://www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls
7. VPRAŠANJE
Ali naslednja podjetja zadostujejo pogojem za razpis SPIRIT – Procesne izboljšave:
 Pxxxxx xxxx d.d.
 Dxxxxxxx D.O.O.
 Dxxxxxx xxx D.O.O.
ODGOVOR:
Izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev iz javnega razpisa preveri prijavitelj sam.
8. VPRAŠANJE
Imeli bi vprašanje glede javnega poziva Procesne izboljšav 2019-2020, in sicer nas zanima, ali nam lahko
podate seznam upravičenih stroškov saj le tega nismo zasledili v razpisni dokumentaciji, prav tako ne
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v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020 .
ODGOVOR:
Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav
poslovnih procesov), pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na
običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali
oglaševanje.
Upravičenec mora doseganje ciljev operacije dokazovati z naslednjimi dokumenti:
 Poročilo upravičenca o izvedbi procesnih izboljšav;
 Zapisniki sestankov s svetovalcem/i;
 Podatki o prisotnih članih projektne skupine in drugih zaposlenih s strani upravičenca ter svetovalcev
na sestankih izvedenih v okviru operacije;
9. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Vezano na razpis procesne izboljšave:
Ali je zunanji izvajalec samo eden, ali jih je lahko več?
V razpisni dokumentaciji piše, da lahko vloga pade, v kolikor se v času izvedbe spremenijo pogoji, ki vplivajo
na merila, ali to pomeni tudi, če se drugo leto spremeni bonitetna ocena?
ODGOVOR:
Zunanjih izvajalcev je lahko več. Vendar v okviru predmetnega javnega razpisa lahko zunanji izvajalec
(gospodarski subjekt) sodeluje z največ osmimi upravičenci hkrati (kvota svetovanj zunanjega izvajalca). V
okviru predmetnega javnega razpisa lahko posamezni svetovalec sodeluje z največ tremi upravičenci hkrati
(kvota svetovanj svetovalca). Zunanji izvajalec in svetovalec morata biti za potrebe izvedbe storitev procesnih
izboljšav v okviru predmetnega javnega razpisa v pogodbenem odnosu (pogodba o zaposlitvi za polni oz.
najmanj polovični delovni čas ), razen v primeru, kadar je zunanji izvajalec s.p. in bo svetovanje opravil
svetovalec, ki je nosilec tega s.p.-ja (v obrazcu št. 1 »Podatki o prijavitelju in operaciji«, se v tem primeru
označi »s.p.«).
Bonitetna ocena je sestavni del meril za ocenjevanje vlog prijaviteljev na razpis po kriteriju finančne
sposobnosti (merilo 3).
DOPOLNITEV ODGOVORA (19.9.2019)
Prijavitelj lahko v vlogi navede le enega zunanjega izvajalca. Lahko pa navede večje število svetovalcev
vendar le v okviru enega zunanjega izvajalca. Zamenjava zunanjega izvajalca in/ali svetovalca/ev v času po
oddaji vloge ni mogoča in predstavlja razlog za zavrnitev vloge oziroma odstop od pogodbe.

OBJAVE ODGOVOROV: 19.9.2019
10. VPRAŠANJE
V javnem razpisu v razpisni dokumentaciji na str. 10 navajate:
Ciljne skupine/upravičenci
Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih
izboljšav.
Upravičenci so podjetja: (i) ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis (prijavitelji), (ii) ki izpolnjujejo vsa določila
predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, (iii) za katere se izda sklep o izboru in (iv) s katerimi
se podpiše pogodbo o sofinanciranju.
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Zanima me, če se lahko na ta razpis prijavijo tudi občine in komunalna podjetja, ki želijo optimizirati poslovne
procese, npr:
Župana ene občine v Sloveniji zanima, ali se lahko tudi Občina prijavi na razpis Javni razpis za spodbujanje
procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«?
Prav tako zanima nekaj direktorjev komunalnih podjetij iz Slovenije, ali se lahko prijavijo na omenjeni razpis?
ODGOVOR:
Upravičenec po tem javnem razpisu so, kot pravilno navajate, podjetja: (i) ki oddajo vlogo na predmetni javni
razpis (prijavitelji), (ii) ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, (iii)
za katere se izda sklep o izboru in (iv) s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju. Subjekti, ki jih navajate
običajno ne izpolnjujejo pogoja »Prijavitelj je mikro, malo ali srednje veliko podjetje, ki se kot pravna ali fizična
oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba ,
samostojni podjetnik posameznik ali zadruga . Prijavitelj je lahko tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi
državi članici EU s poslovnim naslovom podružnice v Republiki Sloveniji. Prijavitelj mora na dan oddaje vloge
zaposlovati najmanj 5 oseb. Velikost podjetja se določi v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,
ki je dostopna na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651«.
Uredba EU 615/2014 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651 dopušča
izjemo pri prijaviteljih, katerih lastniki izpolnjujejo določilo Uredbe, da gre za: avtonomne lokalne organe z
letnim proračunom manj kot 10 milijonov EUR in z manj kot 5.000 prebivalci, pri čemer se v primerih
solastništva takega podjetja s strani večjega števila lokalnih organov smiselno uporabi določilo o velikosti
podjetja v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
11. VPRAŠANJE
v podjetju razmišljamo o prijavi na razpis. Pri pregledu razpisne dokumentacije se nam poraja par vprašanj,
upam, da nam lahko pomagate;
- za zunanjega izvajalca je pogoj, da ima registrirano dejavnost svetovanja, kar se preverja v AJPESovih
bazah. Kaj pa, v primeru, da je zunanji izvajalec tuje podjetje? (točka 4.3.3. razpisa) Nikjer namreč ni
omenjeno, da podjetje ne sme biti tuje
- reference zunanjega izvajalca – so to lahko tuja podjetja?
- zadnje vprašanje je glede višine sredstev – točka 6. »Sredstava slovenske udeležbe za financiranje
operacije predstavljajo lastna sredstva upravičenca«, točka 7. »Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU /.../ in na postavkah slovenske udeležbe /.../ je 70%/30%, točka 10.3.
»Intenzivnost pomoči /.../ je do vključno 50% upravičenih stroškov. To pomeni, da dobimo povrnjenih
stroškov maksimalno 35% (50% od 70%)?
ODGOVOR:
V primeru, da je zunanji izvajalec tuje podjetje se njegova dejavnost preveri na način zahtevanega vpogleda
v lokalni poslovni register oziroma zadnji aktualen sklep o registraciji podjetja ter spremembi.
Referenca je lahko tuje podjetje.
Višina povrnjenih sredstev je 50% od upravičenih stroškov. Znesek, ki nadomešča slovensko udeležbo pa bo
opredeljen v informacijskem sistemu e-MA. Podrobnosti bodo upravičencem predstavljene ob podpisu
pogodbe o sofinanciranju.
12. VPRAŠANJE
Glede razpisa imam 2 vprašanja in sicer:
1. pri obrazcu številka 3 nisem prepričan kaj moram vpisati v polja v priponki (obkrožena z rdečo).
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2. p ri obrazcu številka 4 pa nimamo pri vseh informacije o kontaktnih osebah ali številu zaposlenih, ker
se gre za podjetja s sedeži v tujini in niso podatki javno dostopni. Ali je to težava?
ODGOVOR:
V obrazec št. 3 vpišete svoje podatke ter št. Ur. lista, v kateri je bil objavljen razpis. To je Uradni list RS, št.
54/2019, z dne 6.9.2019. V primeru, da boste to polje pustili neizpolnjeno, agencija ne bo pozivala na formalno
dopolnitev vloge, saj bi ta zapis morala zagotoviti že pred objavo in bo ostal neizpolnjen. Agencija bo objavila
popravek Obrazca št. 3.
Obrazec št. 4: Reference svetovalca izpolni svetovalec (svetovalno podjetje). Obrazec mora biti v celoti
izpolnjen z vsemi zahtevanimi podatki, ki jih svetovalec lahko pridobi tudi neposredno od podjetja za katerega
je izvajal storitev.
13. VPRAŠANJE
Ali se za procesne izboljšave lahko prijavi podjetje (d.o.o.), ki je klasificirano kot srednje veliko, njen lastnik pa
je v deležu 76% podjetje (d.o.o.), ki je klasificirano kot veliko podjetje (ostalih 24% je pa v lasti fizične osebe)?
ODGOVOR:
Odgovori na vprašanja niso namenjeni odgovorom glede izpolnjevanja določenih pogojev posameznih
prijaviteljev. Izpolnjevanje razpisnih pogojev lahko presoja le komisija v okviru postopka obravnave vlog.
Pri določitvi velikosti podjetja vam je lahko v pomoč priročnik dosegljiv na naslednji povezavi:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/native
14. VPRAŠANJE
Pri merilu 2, merilo pravi razliko v zaposlenih, ali je mišljeno povečanje zaposlenih, ali zmanjšanje zaposlenih
ali je lahko oboje. Malo čudno vprašanje, ampak iz razpisa nisem prepričana, če sem prav razumela.
Kaj, če je razlika zaposlenih manj, kot je nastavljeno merilo glede na število vseh zaposlenih ? Razumem,
da po tem merilu ne dobiš točk, ali še kaj dodatno ?
ODGOVOR:
Merilo 2 se smiselno uporablja za povečanje števila zaposlenih.
15. VPRAŠANJE
prosim za pojasnilo:
1. Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja, kar mora biti razvidno iz javno
dostopnih virov podatkov. Svetovalec/i, ki bo/bodo v imenu zunanjega izvajalca opravil/i svetovanja
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upravičencem, bo/bodo moral/i biti v delovnem razmerju z zunanjim izvajalcem. Vsak svetovalec mora
izkazovati izkušnje iz svetovanja s področja izboljšanja poslovnih procesov podjetjem z vsaj 5 zaposlenimi,
in sicer vsaj tri reference od vključno 2013 leta dalje. Svetovalec bo moral na poziv agencije na vpogled
predložiti pogodbe, sklenjene s podjetji, ki jih bo navedel v Obrazcu št. 4 (Reference svetovalca), in sicer
za namen preverjanja resničnosti navedb v omenjenemu obrazcu kakor tudi bančni izpis, s katerim se
lahko dokaže plačilo za opravljeno storitev svetovanja.
Če prav razumemo je osnova, da ima reference fizična oseba - torej svetovalec in ne podjetje. Drži?
Imam novo podjetje in na novem podjetju imam samo 2 pogodbi in dokazili o plačilu svetovanja. Namreč
pogodbe ima prejšnji delodajalec, kjer sem izvajala svetovanja. To pomeni, da ne izpolnjujem pogojev?
ODGOVOR:
Upoštevajo se reference svetovalca ne podjetja. V primeru, da boste na poziv agencije pozvani na predložitev
dodatnih dokazil jih boste za izpolnjevanje pogoja morali predložiti.
16. VPRAŠANJE
Smo leasing dejavnost in izvedli bi izboljšave v e-poslovanju. Sedež naše družbe je v Ljubljani, imamo pa
poslovne enote v Mariboru, Celju, Kopru in Novem mestu. Izboljšave e-poslovanja, bi zajemale tako sedež,
kot enote, saj bi na ta način vzpostavili e- poslovanje celotne skupine, ne samo sedeža.
Glede na omejitev, da razpis za spodbujanje procesnih izboljšav velja le za vzhodno in zahodno Slovenijo, me
zanima kam se uvršča naša družba in ali lahko kandidiramo na razpisu?
ODGOVOR:
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije
in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež ali poslovno enoto ali podružnico na tem območju. Sedež
ali poslovna enota ali podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije ali Sodni register.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih
območij se bo v celoti izvajala aktivnost, torej ali sedež ali podružnica v kolikor nista v isti kohezijski regiji.
17. VPRAŠANJE
Prosimo za informacijo, ali obstaja nabor zunanjih izvajalcev, ki opravljajo svetovalne storitve v zvezi z
uvajanjem izboljšav poslovnih procesov.
ODGOVOR:
Agencija ne razpolaga z naborom zunanjih izvajalcev, ki bi opravljali svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem
izboljšav poslovnih procesov.
18. VPRAŠANJE
Ali med upravičene stroške po tem razpisu sodi tudi programiranje?
ODGOVOR:
Ne, med upravičene stroške se uvrščajo zgolj svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih
procesov, kot navedeno v točki 10.1 »Upravičeni stroški« javnega razpisa.
19. VPRAŠANJE
Zanima nas, če prenova računovodskega sistema v okviru katerega bi uvedli brezpapirno poslovanje,
avtomatizacijo faktur na vsakodnevni bazi, optimizirano analizo stroškov ter njihova generalna optimizacija
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spada v kategorijo upravičenih stroškov znotraj razpisa procesnih izboljšav ali le-to po vaše spada v rutinske
procese, ki spadajo pod neupravičene stroške?
ODGOVOR:
V kolikor gre za uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetju in gre za enkratno aktivnost za izboljšanje
poslovnih procesov ter bodo izpolnjeni pogoji za operacijo, bi aktivnost lahko bila upravičena sofinanciranja po
tem javnem razpisu.
20. VPRAŠANJE
V JR Procesne izboljšave 2019 – 2020 je navedeno, da so upravičeni stroški svetovalne storitve v zvezi z
uvajanjem izboljšav poslovnih procesov. Za samo spremembo poslovnih procesov bodo poleg svetovanja
gotovo nastali tudi nekateri drugi stroški (nakup nove programske opreme, know-howa itd), sicer do končne
spremembe poslovnih procesov ne more priti. Zanima me ali so ti stroški, ki so torej prav tako nujni za
spremembo poslovnih procesov, upravičeni?
ODGOVOR:
Upravičeni stroški so le stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav
poslovnih procesov), pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na
običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali
oglaševanje, vse ostale stroške izvedbe operacije nosi prijavitelj.
21. VPRAŠANJE
Razmišljamo, da bi se prijavili na razpis PRIZ 19-20, v zvezi s tem imamo eno vprašanje: v podjetju imamo iz
naslova sheme »de minimis« prostih le še 12.000 EUR v tem obdobju, ali se lahko prijavimo na ta razpis s
projektom vrednim cca. 35.000 EUR? Oziroma ali je ta razpis po shemi »de mininis« ali ne?
ODGOVOR:
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program
izvajanja finančnih spodbud MSP«, (št. sheme: BE03-2399245-2015/I) in ne gre za shemo po pravilu »de
minimis«. Upoštevati pa morate dejstvo, da se sredstev sofinanciranja po tej pogodbi ne sme združevati s
pomočjo, dodeljeno po pravilu de minimis, glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene
dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči ali zneski pomoči.
22. VPRAŠANJE
Ali je v razpisu prav navedeno, da se obdobje izvajanja operacije ne sme zaključiti pred 31.08.2020? Zahtevek
je potrebno oddati najkasneje do 10.09.2020.
Če prav razumem razpis, imamo v tem primeru manj kot 10 dni časa, da pripravimo zahtevek, ali jaz kaj narobe
razumem.
ODGOVOR:
Agencija bo sofinancirala operacijo upravičenca glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost
stroškov, ki so oziroma bodo nastali in bili plačani do 10.9.2020.
Obdobje izvajanja operacije pomeni obdobje od vložitve vloge prijavitelja na ta javni razpis do potrditve Priloge
3 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah upravičenca: Poročilo izvajalca in upravičenca o izvedenih
procesnih izboljšavah. V tem obdobju morajo biti izvedena svetovalna srečanja projektne skupine s
svetovalcem ter preostale aktivnosti operacije. Obdobje izvajanja operacije se ne sme zaključiti pred
31.8.2020.
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Upravičenci bodo morali izstaviti en zahtevek za izplačilo najkasneje do 10.9.2020 vendar ne pred 31. 8. 2020.
23. VPRAŠANJE
Smo zasebni zavod, organizirani po Zakonu o zavodih. Zaposlujemo več kot 5 oseb in na trgu opravljamo
gospodarsko dejavnost. Zanima me ali smo upravičeni do sredstev iz naslova javnega razpisa kot prijavitelj
in/ali kot izvajalec svetovalnih storitev?
ODGOVOR:
Prijavitelji so lahko gospodarske družbe (kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah; Uradni list RS, št.
65/06 uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15, ZGD-1),
samostojni podjetniki posamezniki (kot ga opredeljuje ZGD-1) ter zadruga z omejeno odgovornostjo (kot jo
opredeljuje Zakon o zadrugah; Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZZad).
24. VPRAŠANJE
Zanima me, katera podlaga se gleda pri številu zaposlenih?
ODGOVOR:
Za potrebe tega javnega razpisa se za dokazovanje tega merila, za prijavitelje s sedežem v Republiki Sloveniji,
upoštevajo podatki, pridobljeni iz evidence ZZZS.

DATUM OBJAVE ODGOVOROV: 1.10.2019
25. VPRAŠANJE
Ali smo kot javni zavod, ki se ukvarja s tržno kmetijsko pridelavo (KMG MID: 100316032) opravičeni do
kandidature na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne
izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«?
Namreč zanima nas posodobitev poslovnega procesa pospeševanja prodaje in možnosti proizvodnje novi
produktov in obstoječih surovin - je to opravičljiv strošek ?
ODGOVOR:
Prijavitelj je mikro, malo ali srednje veliko podjetje, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko
dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik
ali zadruga.
Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 651/2014/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina
sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
- ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o
spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta
104/2000;
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
o kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so
kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
o kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
- sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 21. 12. 2010, str. 24).
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26. VPRAŠANJE
Kje lahko najdem podatek v katero skupino (A, B, C) spadam?
ODGOVOR:
Tri skupine, v katere se razporejajo vloge in sicer v skupino A, skupino B in skupino C, se določijo po
spodnjih kriterijih:
-

v skupino A so razporejene vse vloge prijaviteljev, ki niso prejeli sofinanciranja procesnih izboljšav
na podlagi JR procesni vavčer 2016/2017 ali na podlagi JR Procesne izboljšave 2017-2018.
v skupino B so razvrščene vloge prijaviteljev, ki so prejeli sofinanciranje na podlagi JR procesni
vavčer 2016/2017.
v skupino C pa so razvrščene vloge prijaviteljev, ki so prejeli sofinanciranje procesnih izboljšav na
podlagi JR Procesne izboljšave 2017-2018.

27. VPRAŠANJE
Vljudno vas prosim, da nam posredujete informacijo o spisku pooblaščenih zunanjih izvajalcev.
ODGOVOR:
Agencija ne razpolaga z naborom zunanjih izvajalcev, ki bi opravljali svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem
izboljšav poslovnih procesov.
28. VPRAŠANJE
Nekaj svojih strank želim spodbuditi, da bi se prijavili na razpis s projekti za izboljšavo timskega dela skupin.
Poslovni proces, ki bi ga v tem primeru izboljševali, je metodologija timskega dela in vpeljava analitičnih orodij
za reševanje problemov v podjetju.
Predvidevam, da je timsko delo poslovni proces v podjetju in da s prijavo ne bo problemov.
Prosim za mnenje.
ODGOVOR:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji
izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. Pogoj pa je, da te storitve niso trajne ali
občasne narave.
Pri definiranju izboljšav je potrebno zastaviti merljive kazalnike/cilje, na katere se navezuje upravičenost do
izplačila subvencije, saj upravičenci financiranja dokazujejo z dokazili o doseženih kazalnikih/ciljih.
29. VPRAŠANJE
Podjetje X se je prijavilo na razpis »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17) in je tudi podpisalo pogodbo
o sofinanciranju, ni pa koristilo sredstev - ni prejelo nobenega nakazila.
Zanima nas, ali še šteje po trenutnem razpisu »PRIZ 19-20« za skupino A ali skupino B?
ODGOVOR:
Podjetje prijavitelj, ki ni prejelo sofinanciranja procesnih izboljšav na podlagi JR procesni vavčer 2016/2017
ali na podlagi JR Procesne izboljšave 2017-2018 se razvrsti v skupino A.
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30. VPRAŠANJE
Zanima nas kako je s številom zaposlenih v primeru, ko gre za hčerinska podjetja in povezane družbe? Ali
se upošteva skupno število zaposlenih?
Primer: slovenske podružnice s 100 zaposlenimi, ki so del večje multinacionalke. Ali se torej upošteva le 100
zaposlenih ali skupno število? Primer podjetja: (lahko zakrijete: Ixx, Mxxxx,..).
ODGOVOR:
Velikost podjetja se določa skladno z Uredbo EU 615/2014 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651 in pri opredelitvi števila zaposlenih vključuje povezana in
odvisna podjetja.
31. VPRAŠANJE
Prosili bi vas za dodatno pojasnilo pri Merilu št. 1 – število zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju operacije:
Načrtujemo 10 zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju operacije (projektna skupina 5 zaposlenih
in 5 ostalih zaposlenih). V podjetju je 30 zaposlenih in nas zanima ali po merilu s tem dosegamo
maksimalno število točk, 30 točk?
V kolikor je kateri zaposleni od sodelujočih pri izvajanju operacije nepričakovano odsoten (bolniška
odsotnost), ali ga lahko nadomešča drugi zaposleni, ki je na enakem ali enakovrednem delovnem
mestu?
ODGOVOR:
Pri določitvi števila zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju operacije se upošteva število zaposlenih, ki jih
prijavitelj navede v Obrazcu št. 1 (»Število zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju operacije«). Pri določitvi
števila se upošteva število članov projektne skupine in število ostalih zaposlenih, ki bodo sodelovali pri
izvajanju operacije, brez prisotnih svetovalcev. V vašem primeru je to 10 zaposlenih. Točke po tem merilu so
skladne s tabelo podrobnejše predstavljenih meril v tretjem poglavju razpisne dokumentacije:

32. VPRAŠANJE
Kaj pomeni oblikovanje projektne skupine? Je dovolj da se z internim sklepom določi posameznike?
ODGOVOR:
Prijavitelj mora oblikovati projektno skupino z internim sklepom. Projektna skupina o sestankih s svetovalcem/i
vodi zapisnike, ki služijo ob ostali dokumentaciji za dokazovanje doseganja ciljev operacije.
33. VPRAŠANJE
Prosili bi vas za dodatno pojasnilo pri Razpisni dokumentaciji, št. 8: Dokumentacija za uveljavljanje
sofinanciranja upravičenih stroškov, str. 3/85, kjer je navedeno da bodo upravičenci lahko sofinanciranje
upravičenih stroškov operacije zahtevali na podlagi vnesene listine zunanjega izvajalca storitve. Zanima nas,
kakšna je ta vnesena listino zunanjega izvajalca storitve ter kako in kam jo zunanji izvajalec storitve vnese?
ODGOVOR:
Upravičenec upravičene stroške uveljavlja tako, da prek informacijskega sistema organa upravljanja e-MA do
rokov navedenih v pogodbi o sofinanciranju posreduje e-zahtevek za izplačilo skupaj z zahtevanimi dokazili
navedenimi v razpisni dokumentaciji.
E-zahtevek za izplačilo avtomatično kreira IS OU e-MA sistem na podlagi podatkov in dokumentov, ki jih v IS
OU e-MA vnese upravičenec. V IS OU e-MA mora upravičenec vnesti vsa dokazila za dokazovanje
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upravičenosti uveljavljanih stroškov in ostalo zahtevano dokumentacijo. Kot listina zunanjega izvajalca se
smatra račun za opravljene storitve.
34. VPRAŠANJE
Imamo nekaj vprašanj glede JR PRIZ 19-20, kjer prosimo za odgovore.
1) Drugi kriterij ocenjevanja »Razlika v številu zaposlenih pri prijavitelju v obdobju od 31. 12. 2018 do
dneva pred datumom objave tega razpisa««, smo podjetje s 15 zaposlenimi, vendar je razlika v
skupnem številu zaposlenih negativna (torej sept 2019 je manj zaposlenih kot konec 2018). Ali
dobimo po tem kriteriju 10 točk ali 0 točk?
2) Merilo 2. Ali se število zaposlitev na 31.12.18 upošteva stanje na ta dan, ali povprečje 2018?
3) Merilo 2. Če je ena oseba 5.9.19 zaposlena za polovični delovni čas. Se upošteva kot 1 zaposlitev
ali kot 0.5 zaposlitve?
4) V podjetju, ki bi se prijavilo na JR PRIZ 19-20, je bila konec leta 2015 potrjena prisilna poravnava,
poplačilo upnikov v 120 mesecih. Postopek prisilne poravnave je bil tako zaključen, proces poplačila
upnikov pa še poteka in še bo nekaj let. Konkretno je na Ajpesu navedeno: "1. S pravnomočnim
sklepom Okrožnega sodišča v Celju, št. xxxxxx z dne xx.xx.2015, je potrjena poenostavljena prisilna
poravnava z naslednjo vsebino: - delež plačila terjatev upnikov: 100 odstotkov - rok za plačilo
terjatev upnikov: 120 mesecev - terjatve upnikov se v obdobju od 8.7.2015 do poteka roka za
njihovo plačilo ne obrestujejo. 2. Dolžnik mora terjatve iz 2. točke tega izreka plačati upnikom v
deležih, rokih, določenimi v 1. točki tega izreka. ". Ali se podjetje lahko sedaj prijavi na JR ali ne?
ODGOVOR:
1. V merilu opredelitve razlike v številu zaposlenih v primeru, da je število negativno, prijavitelj ne prejme točk.
2. Upošteva se število zaposlenih na dan 31.12.2018 in ne povprečje leta.
3. V skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam
zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo
poln delovni čas. Tako se opredeljena oseba šteje v celoti.
4. Na vprašanje bo odgovorjeno naknadno.
DOPOLNITEV ODGOVORA (4.10.2019)
Začetek in konec postopka insolventnosti se presoja skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in sicer začetek PPP predstavlja Sklep o začetku
PPP po 153 . členu ZFPPIPP in konec Sklep o potrditvi prisilne poravnave po 209. členu ZFFPIPP. Obenem
je potrebno upoštevati tudi drugi del pogoja, ki zahteva, da prijavitelj na dan oddaje vloge ni bil v stanju
insolventnosti v primerih:
 da za več kot dva meseca zamuja:
o s plačilom svojih obveznosti na podlagi potrjene prisilne poravnave ali poenostavljene
prisilne poravnave ali
o s plačilom svojih obveznosti do ločitvenih upnikov, ki so nastale pred začetkom
postopka prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave, ali
o z izvedbo drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja, določenih v načrtu finančnega
prestrukturiranja.
Glede na zgoraj navedeno in informacije s katerimi razpolaga komisija v času priprave tega odgovora ni
mogoče podati odgovora ali potencialni prijavitelj izpolnjuje določila tega pogoja za prijavo na javni razpis.
35. VPRAŠANJE
Želimo se prijaviti na razpis Procesne izboljšave in imam nekaj vprašanj glede izpolnitve:
- Obrazec 1: št. zaposlenih na dan objave razpisa upoštevam datum 6.9.2019?
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-

-

1x smo se v preteklosti že prijavljali na vavčer, vendar nismo prišli do odprtja in imam v spominu, da
je bila navedena tabela za finančni načrt operacije, kamor smo navajali tudi vrednost neupravičenih
in upravičenih stroškov. V tem primeru ni potrebe po tem ali sem kaj spregledala?
Obrazec 3: katero številko Uradnega lista moram navajati?
Sem pravilno razbrala, ker še nismo nikoli dobili sredstev iz vaših javnih razpisov, na obrazec
navedem skupino A?
Kuverto, na katero na prednjo stran nalepim obrazec 5? Jo odpošljem lahko s povratnico, žig in
datum in uro navedete vi, ko jo prejmete?

ODGOVOR:
-

-

Obrazec 1: tako je, razpis je bil objavljen 6.9.2019 in upošteva se število zaposlenih na ta dan.
Pri prijavi na javni razpis in prijavi na vavčer ne gre za enake postopke. Pri prijavi na predmetni javni
razpis je potrebno zadostiti zahtevanim splošnim in posebnim pogojem ter pridobiti potrebno število
točk po merilih predstavljenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Pri uveljavljanju
stroškov pa so upravičeni stroški za sofinanciranje po tem javnem razpisu stroški svetovalnih storitev,
ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v
podjetjih.
Obrazec 3: navedete število 54/2019, z dne 6.9.2019, kot je podrobno opredeljeno v odgovoru na 12.
vprašanje v tem dokumentu.
Pravilno ugotavljate, da se razvrščate v skupino A po tem razpisu.
Pravilno opremljeno kuverto pošljete s priporočeno pošto, pri čemer pošta opremi pošiljko z datumom
in uro oddaje. Prejem pošte zavedemo mi.

36. VPRAŠANJE
Prosim za podatek, koliko točk je je bilo potrebnih za odobritev vloge pri prejšnjem razpisu Procesne
izboljšave.
ODGOVOR:
Potrebnih je bilo 95 točk za prijavitelje iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija in 100 točk za prijavitelje iz
Kohezijske regije Zahodna Slovenija vendar neposredna primerjava javnih razpisov ni na mestu saj so bila
merila in način točkovanja spremenjena.

OBJAVE ODGOVOROV: 8.10.2019
37. VPRAŠANJE
V zvezi z razpisno dokumentacijo prosim za odgovor na naslednji vprašanji:
1. Svetovalec je izvajal v zahtevanem obdobju svetovalne storitve, vendar z naročnikom ni podpisal
pogodbe, temveč je storitev izvedel na osnovi poslane ponudbe. Ali je takšna referenca ustrezna?
2. Pri merilu 2 : Razlika v številu zaposlenih pri prijavitelju v obdobju od 31. 12. 2018 do dneva pred
datumom objave tega razpisa« (maks 20 točk) je nerazumljivo zapisano do dneva objave tega
razpisa – ali je mišljena razlika na dan 31.12.2018 in na dan objave ali gre za gibanje števila
zaposlenih v navedenem obdobju?
ODGOVOR:
Svetovalec s potrjeno ponudbo iz katere je razvidna vsebina in način opravljanja storitve ter dokazilom o plačilu
lahko dokaže referenco za opravljeno storitev.
Razlika v številu zaposlenih se ugotovi kot razlika med številom zaposlenih po merilu 2 med 6.9.2019 in
31.12.2018.
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38. VPRAŠANJE
Pogoji razpisa predvidevajo med drugim, da je svetovalec pri izvajalcu zaposlen za vsaj 20 ur tedensko, ni
pa točnejših določil, od kdaj mora biti svetovalec zaposlen. Torej, prosimo za dodatna navodila, kateri je
presečni datum, od katerega mora biti svetovalec zaposlen pri izvajalcu, da izvajalec ustreza zahtevanim
pogojem - datum oddane ponudbe, datum oddaje prijave na razpis, datum podpisa pogodbe med
izvajalcem in upravičencem, prva izvedena delavnica/svetovanje…
ODGOVOR:
Svetovalec/i, ki bo/bodo v imenu zunanjega izvajalca opravil/i svetovanja upravičencem, bo/bodo moral/i biti v
delovnem razmerju z zunanjim izvajalcem najkasneje na dan oddaje vloge.
39. VPRAŠANJE
Svetovalec opravlja storitev svetovanja na lokaciji naročnika (podjetja), vendar je velikokrat potrebna priprava
na sestanek s projektno skupino ali kakšna analiza, ki jo opravi v lastnih prostorih. Ali se poraba tega časa
(cca. 40 % vseh svetovalnih dni) lahko prizna kot upravičeni strošek (svetovalni dan).
ODGOVOR:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji
izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. Aktivnosti, ki jih navajate razpisna
dokumentacija posebej ne določa oziroma omejuje in se lahko priznajo kot upravičen strošek v kolikor so
skladni s predlaganim projektom.
40. VPRAŠANJE
Svetovalno podjetje je imelo sklenjene pogodbe za izvajanje procesnih izboljšav s podjetji, kjer sta svetovanje
procesnih izboljšav izvajala dva svetovalca skupaj. Eden od teh dveh svetovalcev je zaposlen v svetovalnem
podjetju, drugi pa ne in je sodeloval kot podizvajalec svetovalnega podjetja.
Glede doseganja referenc svetovalcev me zanima ali se upoštevajo te reference obema svetovalcema? Ali
lahko svetovalca te reference sedaj uveljavljata ločeno, vsak za sebe?
ODGOVOR:
V kolikor sta nekdanja sodelavca (svetovalca) pri takrat skupnem delodajalcu (zunanjem izvajalcu) izvajala
enakovredne naloge svetovanja in je to razvidno iz reference, ki vsebuje dokazilo o opravljeni storitvi ter plačilu
za to storitev, lahko vsak ločeno uveljavita ta projekt kot referenco.
41. VPRAŠANJE
Zanima me ali je možno, da se dve družbi skupaj prijavita na razpis procesnih izboljšav.
ODGOVOR:
Skupinske prijave na predmetni javni razpis niso predvidene.
42. VPRAŠANJE
Iz javnega razpisa za vzpodbujanje procesnih izboljšav podjetij smo razbrali, da smo upravičeni do sredstev
tistega programskega območja, kjer se bodo izvajale aktivnosti operacije, naše poslovne enote se nahajajo v
MARIBORU, CELJU, NOVEM MESTU IN KOPRU (vzhodni del- Maribor, Celje; zahodni del- Novo mesto,
Koper_ izbrati je potrebno eno regijo). Aktivnosti operacije se morajo izvajati le na eni lokaciji (sedežu / poslovni
enoti / podružnici upravičenca v kohezijski regiji, ki jo je navedel upravičenec v vlogi).
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Glede na to, da gre za optimizacijo, ki bo zajela vse naše enote (tako vzhodni in zahodni del), me zanima kako
opredeliti izvajanje operacije oz. kateri del vključiti (ali lahko v eni vlogi kandidiramo na obeh delih- vzhodna in
zahodna Slovenija)?
ODGOVOR:
Prijavitelj lahko kandidira za izvajanje aktivnosti le v eni regiji.
Glejte tudi odgovor pod zaporedno št. 16.
43. VPRAŠANJE
Zanima me ali se lahko kot zunanji izvajalec za izvedbo svetovalne storitve kvalificira tudi Univerza ali
raziskovalni inštitut ali samo podjetja?
ODGOVOR:
Zunanji izvajalec je lahko gospodarski subjekt, registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja, kar mora biti
razvidno iz javno dostopnih virov podatkov.
Prijavitelj in zunanji izvajalec ne smeta biti medsebojno povezani družbi v smislu 3. člena Priloge 1 Uredbe
Komisije 651/2014/EU. Poleg tega prijavitelj ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju zunanjega izvajalca
hkrati pa tudi zunanji izvajalec ne sme imeti nikakršnega deleža v prijavitelju. Povsem enaki pogoji veljajo za
razmerje med prijaviteljem in zunanjim izvajalcem, veljajo tudi za razmerje med prijaviteljem in svetovalcem/i.
44. VPRAŠANJE
V našem podjetju imamo zaradi specifike dejavnosti poleg polno redno zaposlenih tudi osebe, ki so dopolnilno
zaposlene in zaposlene za skrajšan delovni čas, za npr. 8 ali 16 ur tedensko. Težavo imamo pri določanju
števila zaposlenih, zato prosimo za pomoč. Naši podatki so sledeči:
31.12.2018:
3 polno zaposleni
4 dopolnilno zaposleni (147. člen ZDR)
2 zaposlena za 8 ur tedensko
6.9.2019:
6 polno zaposlenih
2 dopolnilno zaposlena (147. člen ZDR)
1 zaposlen za 8 ur tedensko
1 zaposlen za 16 ur tedensko.
Koliko zaposlenih naj pišemo za 31.12.2018 in koliko za 6.9.2019? Številčno gledano gre za 9 oz 10 oseb, po
številu ur pa za 4 oz. 7 polnih zaposlitev.
ODGOVOR:
V skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih,
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni
čas. Na Obrazec 1 tako vpišete skupno število oseb, ne glede na vrsto zaposlitve.
45. VPRAŠANJE
Prosim za pojasnilo merila "Razlika v številu zaposlenih". Ali se pri številu zaposlenih gleda število na datum
objave ali na 31. 12. 2018? Torej, ali podjetje, ki je imelo 31. 12. 2018 19 zaposlenih in 6. 9. 2019 22
zaposlenih, prejme 10 ali 20 točk?
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ODGOVOR:
Razlika v številu zaposlenih se opredeli kot razlika med številom zaposlenih na dan pred objavo razpisa in dan
31.12.2018. V navedenem primeru je razlika v številu zaposlenih 3 osebe za podjetje, ki ima 20-39 zaposlenih,
torej je po merilih to podjetje doseglo 10 točk.
46. VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji v merilih (str. 23) je v tabeli pri merilu 2 opredeljeno: »Razlika v številu zaposlenih pri
prijavitelju v obdobju od 31.12.3018 do dneva pred datumom objave tega razpisa« - to je 5.9.2019. Nadalje je
pod merilom št. 2 podrobneje opredeljeno (str. 25): »Razlika v številu zaposlenih pri prijavitelju v obdobju od
31.12.2018 do objave tega razpisa« - to je 6.9.2019. Prosila bi za informacijo, kateri datum naj tu upoštevamo,
saj vpliva na število točk.
ODGOVOR:
Smiselno se uporabi podatek o številu zaposlenih do dneva pred datumom objave tega razpisa, v kolikor je
razlika v številu zaposlenih med 5.9. in 6.9. Gre za očitno tipkarsko napako pri pripravi obrazca.
47. VPRAŠANJE
Zanima me, ali se pri številu zaposlenih (najmanj 5 zaposlenih) štejejo samo 100% zaposlitve v podjetju ali se
upoštevajo tudi delne zaposlitve za npr. 50%.
ODGOVOR:
V skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih,
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni
čas. Na Obrazec 1 tako vpišete skupno število oseb, ne glede na vrsto zaposlitve.
48. VPRAŠANJE
Vljudno prosimo za dodatno razlago glede pogoja za zunanje izvajalce in sicer glede opravljanja dejavnosti
svetovanja. Predvidevamo, da ni nujno, da je to glavna dejavnost zunanjega izvajalca. Prosili bi, da navedete
šifre po SKD, katere morajo biti vpisane.
ODGOVOR:
Zunanji izvajalec je lahko gospodarski subjekt, registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja, kar mora biti
razvidno iz javno dostopnih virov podatkov. Komisija bo preverila ali ima ponudnik registrirano svetovalno
dejavnost. Predlagamo, da preverite v šifrantu SKD.
49. VPRAŠANJE
V razpisu so točke po merilu 2 dodeljene tudi za spremembo števila zaposlenih.
Na vprašanje 14 je bilo podan odgovor da se merilo upošteva le pri povečanju zaposlenih.
Menimo da to ni ustrezno, saj smo gospodarske družbe stalno zavezane k racionalnemu poslovanju in stalni
optimizaciji procesov.
Tako v primeru upokojitev ali odhoda zaposlenega najprej preverimo kaj je možno optimirati in temu primerno
zaposlujemo ali ne.
Temu ustrezno se je število zaposlenih v podjetju zmanjšalo.
Prosim za odgovor.
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ODGOVOR:
V primeru, da se je število zaposlenih v podjetju zmanjšajo, po tem merilu podjetje ne prejme točk.
50. VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji je v točki 5.1 Merila za ocenjevanje vlog na strani 13 navedeno, da se pri merilu 2
upošteva "Razlika v številu zaposlenih /../ do dneva pred datumom objave tega razpisa".
V obrazcu 1 je navedeno "Število zaposlenih pri prijavitelju na dan objave tega javnega razpisa".
Kateri podatek je točen?
ODGOVOR:
Glejte odgovor pod zaporedno številko 46.
51. VPRAŠANJE
Je zunanji izvajalec lahko iz tujine - Hrvaške?
V Sloveniji ima XX zgolj enega partnerja, kateri ima za naše potrebe premalo znanja, saj imamo bolj
kompleksno poslovanje in procese, kot druge njihove dosedanje stranke.
ODGOVOR:
Zunanji izvajalec mora zadostiti pogojem iz javnega razpisa, je pa lahko podjetje iz tujine. V primeru, da je
zunanji izvajalec tuje podjetje se njegova relevantnost preveri na način zahtevanega vpogleda v lokalni
poslovni register oziroma zadnji aktualen sklep o registraciji podjetja ter spremembi.

OBJAVE ODGOVOROV: 21.10.2019
52. VPRAŠANJE
V letu 2016 smo se prijavili in dobili odobrena sredstva na razpisu SPIRIT Slovenija za spodbujanje procesnih
izboljšav v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017 (PVAV 16/17) s projektom »Prenova procesov po
prehodu iz trgovskega v proizvodno naravnano podjetje«. V okviru tega projekta smo izpeljali prenovo 5
poslovnih funkcij, med tem tudi proizvodno funkcijo. Po 2 letih se nam kaže potreba nadgraditi in izboljšati
procese v proizvodnji, s ciljem vitke proizvodnje in digitalizacije, da bomo že izboljšali svojo konkurenčnost na
tujih trgih., saj smo od leta 2016 do letos povečali obseg prodaje (in s tem tudi proizvodnje) za več kot 30 %.
Vprašanje 1:
V okviru razpisa PVAV 16/17 smo, na podlagi poziva potencialnim zunanjim svetovalcem, izmed podjetij ki so
nam poslala ustrezne ponudbe, zbrali zunanjega svetovalca. O izbiri zunanjega izvajalca hranimo vso
dokumentacijo.
Ko bomo pričeli s projektom nadgradnje in izboljšanja procesov proizvodnje bi, zaradi dobrega sodelovanja z
svetovalcem iz projekta PVAV 16/17 in ker ta svetovalec na podlagi izkušenj pri svetovanju našemu
podjetju, pozna delovanje našega podjetja, bi želeli sodelovanje sklenili z istim svetovalcem, pod istimi pogoji
kot v PVAV 16/17.
Ali dokumentacija o izbiri zunanjega svetovalca v okviru prijava na razpis PVAV 16/17 služi kot dokazilo v
okviru točke 4.3.(4.alineja) razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav v letih 2019 in 2020 PRIZ 19-20 in s
tem kot dokumentacija s katero lahko izkažemo da smo preverili tržne cene in kot pojasnilo zakaj v temu
razpisu ni mogoče in smiselno pridobiti treh ponudb?
Vprašanje 2
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V okviru razpisa PVAV 16/17 smo (poleg prenove ostalih procesov) izvedli tudi prenovo procesa proizvodnje,
v okviru razpisa PRIZ 19-20, pa bi radi proces proizvodnje po prenovi nadgradili in izboljšali tam, kjer se je v
zadnjih dveh letih izkazalo da ni optimalen, ter želimo vzpostaviti uvedli sistem proizvodnega kontrolinga.
Ali je to da v projekt prijavimo projekt na procesu, ki smo ga že obravnavali v okviru PVAV 16/17 lahko smatra
kot dvojno financiranje?
ODGOVOR:
Upravičenec bo moral ob oddaji zahtevka za izplačilo opisati, kako je pri izboru zunanjega izvajalca upošteval
načelo gospodarnosti in pridobil storitev po tržni ceni ter navesti dokazila o izboru zunanjega izvajalca. V
kolikor to niso npr. vsaj tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacija s katero izkaže
preveritev tržnih cen, mora upravičenec v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti ali obstaja tehten razlog
izbora iz strokovnega razloga ali strokovne specializacije, navesti dokumentacijo, s katero lahko izkaže ter
ustrezno pojasni zakaj ni bilo mogoče pridobiti vsaj treh ponudb. Pri čemer pa načela gospodarnosti ni mogoče
zagotoviti v kolikor ne preverite stanja (povpraševanje), ki trenutno vlada na trgu. Zgolj dobra izkušnja iz
preteklosti ne predstavlja zadostnega razloga za izpolnjevanja načela gospodarnosti.
Pri prijavi na javni razpis na obrazcu 1 opredelite za kakšno vrsto procesnih izboljšav bo šlo pri izvajanju
operacije ter s Prilogo k obrazcu 1 opišete spremembe obstoječega stanja. Spremembe se ne smejo nanašati
na obstoječe stanje ali proces v teku in mora se zagotoviti vzpostavitev novega procesa. Prav tako bo moralo
biti iz predloženega projektnega predloga vidno razlikovanje od predhodnega projekta v izogib očitku o
dvojnem sofinanciranju.
53. VPRAŠANJE
Na vas se obračam z vprašanjem glede Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih
2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019-2020) »PRIZ 19-20«, in sicer me zanima ali je razpis namenjen le
podjetjem, ki se ukvarjajo z proizvodnjo izdelkov ali tudi podjetjem, ki se ukvarjajo s storitvami.
ODGOVOR:
Vsebina razpisa ne ločuje vrste dejavnosti prijavitelja v smislu proizvodne dejavnosti ali storitvene dejavnosti.
Na razpis se lahko prijavi podjetje, ki se ukvarja s storitveno dejavnostjo in ki ustreza splošnim in posebnim
pogojem javnega razpisa.
54. VPRAŠANJE
V prilogi k obrazcu št. 1: Popis obstoječih poslovnih procesov podjetja je pri točki 2 potrebno predložiti popis
obstoječih poslovnih procesov.
Je dovolj da samo naštejemo procese po alinejah?
ODGOVOR:
Ključne poslovne procese v podjetju naštejete in opisno predstavite.
55. VPRAŠANJE
Moje vprašanje se nanaša na zunanjega izvajalca. Zanima me ali je lahko zunanji izvajalec javni zavod, ki
ima registrirano dejavnost po SKD:
M
o Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
o Raziskovalna in razvojna dejavnosti na različnih področjih.
o Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
o Tehnično preizkušanje in analiziranje
ODGOVOR:
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Zunanji izvajalec je lahko gospodarski subjekt, registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja, kar mora biti
razvidno iz javno dostopnih virov podatkov. Komisija bo preverila ali ima ponudnik registrirano svetovalno
dejavnost.
56. VPRAŠANJE
Prilagam vam dvoumno določilo iz razpisa, ki je zagotovo diskriminatorno do vseh tistih, ki že vrsto let izvajamo
tovrstna svetovanja za podjetja in nismo registrirani kot d.o.o.. Naš zavod ima 7 registriranih izvajalcev za
podjetniško svetovanje. To dejavnost opravljamo že 25 let, zato ne razumemo IN ŠE MANJ SPREJEMAMO
stališče, da pri tem razpisu ne smemo sodelovati kot zunanji izvajalec. Med registriranimi dejavnostmi imamo
sledeče:
-

M
o
o
o
o

Drugo podjetniško in poslovno svetovanje;
Raziskovalna in razvojna dejavnosti na različnih področjih;
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje;
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

V kolikor boste vztrajali, da so lahko zunanji izvajalci zgolj pravne osebe registrirane kot d.o.o., bomo prisiljeno
vložiti revizijo na razpis.
ODGOVOR:
Zunanji izvajalec po tem javnem razpisu je lahko gospodarski subjekt, registriran za opravljanje dejavnosti
svetovanja, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov. Komisija bo preverila ali ima ponudnik
registrirano svetovalno dejavnost.
57. VPRAŠANJE
Zanimamo se za prijavo na razpis, zanima nas ali zunanji izvajalec, ki ima kot dejavnost registrirano "62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih" izpolnjuje pogoj iz točke 4.3 glede registracije dejavnosti
svetovanja?
Ali mora biti to glavna dejavnost zunanjega izvajalca?
ODGOVOR:
Zunanji izvajalec po tem javnem razpisu je lahko gospodarski subjekt, registriran za opravljanje dejavnosti
svetovanja, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov. V navedenem primeru je razvidno, da
gre za strokovno usmerjeno svetovanje s področja računalniške opreme in programov. Zunanji izvajalec tega
profila lahko opravi strokovno svetovanje izboljšave procesov, vendar le iz tega navedenega delovnega
področja.
58. VPRAŠANJE
Imamo stranko, ki bi se želela prijaviti na razpis Procesni vavčer.
Vendar pa, koliko smo izračunavali točke, po točkah pridejo malo čez potreben prag 60 točk.
Zanima nas, če je morda na razpolago informacija, kakšen prag točk je bil potreben v preteklem razpisu
»PRIZ 17-18« (prejemniki so na spletni strani, praga točk pa ne najdemo),
da se potem lažje odločijo, ali bi se prijavili na razpis.
ODGOVOR:
Na navedenem razpisu je bilo potrebnih 95 točk za prijavitelje iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija in 100
točk za prijavitelje iz Kohezijske regije Zahodna Slovenija vendar neposredna primerjava javnih razpisov ni na
mestu saj so bila merila in način točkovanja spremenjena.
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59. VPRAŠANJE
Zasledili smo razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP. Prosimo vas, da nam posredujete
razpisno dokumentacijo.
ODGOVOR:
Ni povsem jasno kateri javni razpis ste imeli v mislih, agencija vse svoje javne razpise objavlja na spletni
povezavi: https://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila, v kolikor vas zanima Javni razpis za
spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«
je le-ta objavljen na: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-09-06-javni-razpis-za-spodbujanje-procesnihizboljsav-podjetij-v-letih-2019-in-2020-procesne-izboljsave-2019---2020-priz-19-20.
60. VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija navaja, da mora vsaj en član projektne skupine biti vodilni kader v podjetju. Ali to
pomeni, da mora imeti tudi formalna pooblastila (direktor oz. poslovodja podjetja, vpisan v register) ali je dovolj,
če je na vodilni funkciji v podjetju (npr. direktor projektov, ki ni vpisan kot zastopnik v register)?
ODGOVOR:
V delovno skupino mora biti vključen in v procesu sodelovati predstavnik vodstva upravičenca. To je oseba, ki
lahko sprejema poslovne odločitve in strategijo poslovanja podjetja ter se odloča o spremembi poslovnih
procesov.
61. VPRAŠANJE
Na dan 30.9.2019 imamo zaposlenih 7 oseb, bi pa eno osebo zaposlili po oddaji razpisa, po datumu 24.10.
Ali to pomeni, da lahko napišemo, da bomo imeli v projektni skupini 8 zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju
operacije?
ODGOVOR:
Podatek o številu zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju operacije in skupnem številu zaposlenih, ki ga prijavitelj
navede v Obrazcu št. 1 mora biti skladno z dejansko situacijo izvajanja projekta. Torej, če boste imeli dodatno
zaposlitev, to vključite tako v skupnem številu, kot tudi v številu zaposlenih v projektni skupini.
62. VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji navajate 3 datume o številu zaposlenih:
1. stran 25/85 točka 2 datum 31.12.2018
2. v prijavnem obrazcu s podatki št. 1 datum na DAN objave razpisa 6.10.2019
3. stran 13/85 v merilu številka 2 pa na dan pred objavo razpisa: 5.10.2019
Kateri datum od teh 3 se upošteva pri merilu točke 2 na strani 23/85 kjer se izračuna razlika med datumom
31.12 in datumom pred dnevom objave razpisa: NAMREČ PRVI STOLPEC SE UPOŠTEVA ŠTEVILO
ZAPOSLENIH (kdaj???) KATERI DATUM OD TEH TREH?
ODGOVOR:
Smiselno se uporabi podatek o razliki med številom zaposlenih na dan 31.12.2018 in številom zaposlenih do
dneva pred datumom objave tega razpisa, to je 5.9.2019. Gre za očitno tipkarsko napako pri pripravi obrazca.
63. VPRAŠANJE
V Vprašanjih in odgovorih smo zasledili odgovor na vprašanje 44.
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V skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih,
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni
čas. Na Obrazec 1 tako vpišete skupno število oseb, ne glede na vrsto zaposlitve.
V podjetju imamo 4,5 zaposlenih, vendar je ena oseba zaposlena za polovični delovni čas zaradi potreb
delodajalca in ne zaradi njenih socialnih potreb. Katero število se torej šteje kot število zaposlenih v podjetju?
5 ali 4?
ODGOVOR:
Upošteva se 5 zaposlenih.
64. VPRAŠANJE
Določene dejavnosti podjetij Bisnode ne ocenjuje oz. ima za njih izločitveni kriterij, zato je na bonitetnem
poročilu ocena N.O., kar pomeni odbitek 10 točk pri prijavi na razpis.
Kakšno realno podlago ima to z dejanskim poslovanjem kar kontradiktorno sami priznavajo, da ni nujno da jo
ima, saj so do takih sklepov prišli sami znotraj družbe ter kdo jim daje pooblastila, da za potrebe razpisov
nastopajo kot referenčni izvajalec? Imajo zakonsko ali drugo pravno podlago za tako (diskriminatorno)
obravnavo in vpliv?
Menim, da so na tak način stvari protipravne ali vsaj netransparentne in v neskladju z načeli enakopravnosti
in tudi v razpisnih pogojih ni zaslediti takih omejitev.
Predlagam, da do zaključka razpisa odpravite to anomalijo.
ODGOVOR:
Bonitetni sistem Bisnode je eden izmed najbolj razširjenih bonitetnih sistemov v Republiki Sloveniji in ima
široko veljavo. Njegova uporaba ni protipravna in ne netransparentja in tudi ni v neskladju z načeli
enakopravnosti saj obravnava vse prijavitelje na enak način, po enaki metodologiji.
65. VPRAŠANJE
Smo javno podjetje v 100 % lasti 8 občin, organizirani kot družba z omejeno odgovornostjo, ki opravlja
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja.
Zanima nas ali lahko kandidiramo na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019
in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20«?
ODGOVOR:
Za posredovanje povsem korektnega odgovora ste posredovali premalo podatkov vendar lahko ocenjujemo,
da ne izpolnjujete pogoja velikosti prijavitelja glede na definicijo MSP, v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije
651/2014/EU.
66. VPRAŠANJE
Podjetje, ki bi dalo vlogo ima letos počrpana sredstva de mnimis, drugo leto pa ne. Ali lahko odda vlogo?
ODGOVOR:
V primeru uspešne kandidature (izbrani ste na javnem razpisu) na predmetni javni razpis ne smete kršiti pravila
združevanja prejete finančne spodbude s pomočjo dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na enake
upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči oz. zneski
državnih pomoči v obdobju prejema finančne pomoči/sofinanciranja. Komisija bo pred izdajo sklepov preverila
morebitno preseganje dodeljenih državnih pomoči pri Ministrstvu za finance.
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67. VPRAŠANJE
Ali je lahko zunanji izvajalec v sorodstvenem razmerju z lastnikom podjetja, ki mu svetuje? Polbrat/polsestra?
ODGOVOR:
Prijavitelj in zunanji izvajalec, ki ga prijavitelj navaja v vlogi na javni razpis, ne smeta biti medsebojno povezani
družbi v smislu 3. člena Priloge 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU. Poleg tega prijavitelj ne sme imeti
nikakršnega deleža v podjetju zunanjega izvajalca hkrati pa tudi zunanji izvajalec ne sme imeti nikakršnega
deleža v prijavitelju. Povsem enaki pogoji, kot so v tej točki določeni za razmerje med prijaviteljem in zunanjim
izvajalcem, veljajo tudi za razmerje med prijaviteljem in svetovalcem/i.
Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja, kar mora biti razvidno iz javno
dostopnih virov podatkov. Svetovalec/i, ki bo/bodo v imenu zunanjega izvajalca opravil/i svetovanja
upravičencem, bo/bodo moral/i biti v delovnem razmerju z zunanjim izvajalcem. Vsak svetovalec mora
izkazovati izkušnje iz svetovanja s področja izboljšanja poslovnih procesov podjetjem z vsaj 5 zaposlenimi, in
sicer vsaj tri reference od vključno 2013 leta dalje. Svetovalec bo moral na poziv agencije organa na vpogled
predložiti pogodbe, sklenjene s podjetji, ki jih bo navedel v Obrazcu št. 4 (Reference svetovalca), in sicer za
namen preverjanja resničnosti navedb v omenjenemu obrazcu kakor tudi bančni izpis, s katerim se lahko
dokaže plačilo za opravljeno storitev svetovanja.
Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
Upravičenec bo moral ob oddaji zahtevka za izplačilo opisati, kako je pri izboru zunanjega izvajalca upošteval
načelo gospodarnosti in pridobil storitev po tržni ceni ter navesti dokazila o izboru zunanjega izvajalca (npr.:
vsaj tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacija s katero izkaže preveritev tržnih cen;
v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora upravičenec navesti dokumentacijo, s katero lahko izkaže,
da je preveril tržne cene ter ustrezno pojasniti zakaj ni bilo mogoče pridobiti vsaj treh ponudb). Postopek izbora
izvajalca z vsemi zahtevanimi dokazili bo moral upravičenec izvesti do oddaje vloge in pri tem ustrezno
uporabiti Prilogo 4 k poročilu upravičenca o izvedbi procesnih izboljšav: izbor storitve procesnih izboljšav 2019
- 2020, ki je del pogodbe o sofinanciranju. Upravičenec bo moral z zunanjim izvajalcem navedenem v vlogi
skleniti pogodbo o izvedbi storitve, ki se nanaša na svetovalne storitve v okviru sofinancirane operacije na
predmetni javni razpis (pogodba z zunanjim izvajalcem ne sme biti sklenjena pred datumom oddaje vloge
prijavitelja na ta razpis).
68. VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji navajate, da mora biti projektna skupina med 3-8 člani, z vsaj enim predstavnikom
vodstva. V ocenjevanju pa piše, da se točke nanašajo na: število zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju
operacije (pri velikih podjetjih celo 40+ vključenih za max točk).
Glede na to, da gre za veliko podjetje me zanima, ali se ta del nanaša na število zaposlenih na katere bo ta
procesna izboljšava vplivala, ali mora teh 40+ sodelovati na tistih srečanjih s svetovalcem?
Kot opis: gre za proizvodno in trgovsko podjetje, ki se ukvarja z logistiko in bi na področju logistike delali velike
izboljšave. To bo vplivalo na 60+ zaposlenih v podjetju direktno (ali celo več). Projektna skupina pa bi bila iz 8
članov (2 iz vodstva). Nekako si ne moremo privoščiti, da 60+ ljudi vzamemo iz terena, da sodelujejo pri
načrtovanju rešitve – hkrati bi bili taki sestanki tudi zelo neučnikoviti.
To še vedno zagotavlja max število pik?
ODGOVOR:
Pri določitvi števila zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju operacije je potrebno upoštevati število članov
projektne skupine in število ostalih zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju operacije, brez prisotnih
svetovalcev. To pomeni, da to ni velikost delovne skupine ampak število zaposlenih, ki bodo vključeni v proces,
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na katerega se navezuje prijavljen projekt oziroma proces, ki se kreira/spreminja/izbojšuje. Ostali zaposleni
bodo vključeni v posamezne srečanja glede na potrebe procesa.
69. VPRAŠANJE


Podjetje je imelo na dan objave razpisa 11 zaposlenih, na dan 31.12.2018 pa 8 zaposlenih. V bazi
AJPES je navedeno, da je naše podjetje mikro podjetje. Ob pregledu Uredbe, ki je podlaga za določitev
velikosti podjetja pa smo ugotovili, da se trenutno z 11 zaposlenimi osebami klasificiramo kot malo
podjetje. Zanima nas kateri podatek o velikosti podjetja (mikro ali malo podjetje) navedemo v prijavni
obrazec s podatki o operaciji.




Podjetje ima sedež in dve poslovni enoti, ki so na različnih naslovih. Zanima nas ali se mora
operacija izvajati le na eni izmed teh treh lokacij ali lahko operacijo izvajamo na vseh lokacijah glede
na to, da so poslovni procesi na lokacijah med seboj povezani.
V kolikor je potrebno celotno operacijo izvesti le na eni izmed treh lokacij, ali lahko pri izvajanju
operacije sodelujejo tudi zaposleni iz poslovnih enot/sedeža kjer se ne izvaja operacija.
S 1.1.2020 bomo spremenili tudi sedež podjetja. Sprememba sedeža bo znotraj občine, torej bo
drugača le upica in hišna številka. Na sedežu podjetja bomo predvidoma izvajali tudi operacijo, zato
nas zanima če v prijavi pod lokacijo izvajanja navedemo trenuten naslov sedeža ali naslov, ki bo
spremenjen. Ali je v tem primeru bolje, da pred oddajo vloge uredimo prijavo poslovne enote na
lokaciji kjer bo sedež?

ODGOVOR:
Podjetje z 11 zaposlenimi se klasificira kot malo podjetje glede na podatke, ki s te jih posredovali. Za povsem
korektno oceno nam niste posredovali dovolj podatkov.
Sami opredelite kje boste izvajali operacijo vendar mora biti operacija omejena na eno kohezijsko regijo. V
kolikor so vse vaše lokacije znotraj ene kohezijske regije lahko izvajate operacijo na vseh lokacijah. Zaposleni
iz drugih lokacij lahko sodelujejo pri izvedbi operacije v kolikor se aktivnosti izvajajo na lokaciji, ki je predmet
sofinanciranja.
V vlogi navedite veljavne podatke iz poslovnega registra. Ob spremembi sedeža obvestite agencijo, ki bo
upoštevala vaš novi naslov. V kolikor vaš novi naslov ne bo v isti kohezijski regiji, kot ob prijavi bo vloga
zavrnjena.
70. VPRAŠANJE
Prosila bi za informacije za zgoraj naveden razpis. Naše podjetje se je odločilo, da bomo v letu 2019 in 2020
investirali v procese v podjetju, vendar v procese delovnih mest. S procesi želimo doseči večjo produktivnost
zaposlenih na posameznih delovnih mestih. Zanima me ali bi bil ta razpis primeren tudi za nas ?
ODGOVOR:
Predmet sofinanciranja so delovna področja oziroma poslovni procesi, kjer po vašem mnenju nujno
potrebujete izboljšave in boste postopek izpeljali skladno s cilji in vsebino javnega razpisa.
71. VPRAŠANJE
Imamo vprašanje glede števila zaposlenih, in sicer v razpisni dokumentaciji je pod splošnimi pogoji za
prijavitelja, navedeno da mora "prijavitelj na dan oddaje vloge zaposlovati najmanj 5 oseb"; v prijavnem
obrazcu št. 1 pa se poda podatek o število zaposlenih na dan objave javnega razpisa.
Na dan oddaje vloge bo v podjetju zaposlenih 10 oseb, na dan objave razpisa pa so bili 4 je ali je s tem
zgornji pogoj izpolnjen in se podjetje lahko prijavi na razpis?
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ODGOVOR:
Podjetje se, glede na vaše navedbe, lahko prijavi na razpis, saj je pogoj za izbiro število zaposlenih na dan
oddaje vloge. Agencija bo podatke pridobila iz uradnih evidenc.
72. VPRAŠANJE
Zanima nas ali moramo v prijavi na razpis navesti imena zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju operacije?
ODGOVOR:
Ob sami prijavi ni potrebno poimensko navesti osebe, ki bodo del projektne skupine, potrebno pa je formalno
imenovanje v delovno skupino in kasnejše spremljanje prisotnosti na sestankih/delavnicah.

Rok za prejem vprašanj se je iztekel, poslana vprašanja ne bodo obravnavana.
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