
 

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
JAVNO POVABILO ZA ZBIRANJE PONUDB V OKVIRU PROGRAMA »CELOVITA PODPORA PODJETJEM 
ZA AKTIVNO STARANJE DELOVNE SILE« ZA PODPORO PODJETJEM PRI PRIPRAVI STRATEGIJ ZA 
UČINKOVITO UPRAVLJANJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH TER KREPITVI NJIHOVIH KOMPETENC 2019  
(JP ASI 2019) 

VELIKOST PODJETJA 

V: Pri izpolnjevanju prijavnice smo naleteli na problem oz. napako. Naše podjetje spada med srednje 
velika podjetja, čeprav imamo trenutno 45 zaposlenih (na zadnji bilančni dan nas je bilo 47), vendar z 
vrednostjo aktive in prometa presegamo vrednosti malega podjetja. 
Pri izpolnjevanju prijavnice, nas program avtomatsko uvrsti med mala podjetja, ker smo vnesli število 
zaposlenih 45, čeprav nismo malo podjetje. Zaradi tega nam tudi javi napako pri izpolnjevanju 3.3 
točke, sklop B. Izpiše nam, da skupni znesek presega vrednost za mala podjetja, čeprav ne spadamo 
pod mala. 
 
O: V skladu z opredelitvijo, ki je navedena v poglavju 7.3 – opomba 6, se za potrebe tega javnega 
povabila pri določitvi velikosti podjetja upošteva samo število zaposlenih: 
»Za potrebe tega javnega povabila se velikost podjetja opredeli glede na število zaposlenih, in sicer 
veliko podjetje več kot 250 zaposlenih, srednje podjetje od 50 do 250 zaposlenih, malo podjetje od 10 
do 49 zaposlenih, mikro podjetje: od 1 do 9 zaposlenih.« 
Iz tega razloga vas je določilo kot malo podjetje, tako da ste izpolnili pravilno. 

POGOJI JAVNEGA POVABILA 

točka 7.1. g) 

V: Pišem v zvezi z novim razpisnim rokom za usposabljanje starejših. Leta 2018 smo uspešno oddali 
in  podpisali pogodbo za učinkovito upravljanje starejših v podjetju XXX. Kolikor razberem iz razpisnih 
pogojev, na tem roku ne moremo kandidirati, če imamo v tem trenutno že en tekoči projekt. Me pa 
zanima, če lahko kandidiramo na tem razpisnem roku z našim IP podjetjem xxx kjer je vsega skupaj 
zaposlenih 23, od tega je 9 zaposlenih starih nad 45. 
 
O: V kolikor gre za samostojno pravno enoto, se lahko. Dejstvo, da je matično podjetje prejelo sredstva 
za sofinanciranje na JP ASI 2017, ne vpliva na pogoj pri vaši prijavi IP podjetja xxx. 
 
V kolikor ste definirani kot enotno podjetje pa se pri preverjanju dodeljenih sredstvih po pravilu »de 
minimis« upoštevajo dodeljena sredstva v obdobju zadnjih 3 proračunskih let (v primeru JP ASI 2019 
so to leta 2019, 2018, 2017) za vsa enotna (povezana) podjetja. Zaradi tega morate v ponudbo 
(prijavnico) navesti vsa povezana podjetja (tudi to matično podjetje, ki je prejelo sredstva na JP ASI 
2017). 
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V: Ali je kakšna omejitev pri oddaji ponudbe za invalidska podjetja? 
 
O: Omejitev za invalidska podjetja ni, pomembno je, da tako, kot vsi ostali prijavitelji, izpolnjuje pogoje, 
navedene v razpisni dokumentaciji. 

točka 7.1. h) 

V: Glede Javnega povabila »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«, ki je bil 
objavljen 26.7.2019, me zanima pod točko 7.1  točka h) v razpisu, kjer so navedene dejavnosti, ki so 
izključene in sicer podjetja, »ki se ukvarjajo z nabavo vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki 
opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz«.  
Prosim za obrazložitev tega, saj ne razumem ali so izključena podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo 
transportnih vozil ali podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo cestno transportnega prometa.  
 
O: Z nabavo vozil se ukvarjajo tista podjetja, ki vozila npr. uvozijo in potem prodajo končnemu kupcu 
npr. špediterskemu podjetju. 
Podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo cestno transportnega prometa ne spadajo pod to alinejo, saj 
njihova dejavnost ni nabava, ampak prevozi. 
Ne glede na vse to pa je v JP jasno zapisano, da »če je ponudnik poleg zgornjih dejavnosti registriran 
tudi za opravljanje drugih dejavnosti, ki s tem javnim povabilom niso izločene, lahko odda ponudbo 
za sofinanciranje dejavnosti, ki niso izločene«. 
V kolikor je podjetje (v tem primeru ponudnik) poleg nabave vozil registrirano še za kakšno drugo 
dejavnostjo (skoraj gotovo je), potem ni težav. 

V: V letu 2017 smo na razpis prijavili AA  in odvisni družbi BB in CC, slednji sta bili izbrani in podpisali 
smo pogodbo, AA  pa ni prejel sredstev. Pozneje smo z reorganizacijo BB pripojili matični družbi AA, CC 
pa tretji družbi, o čemer smo sklad obvestili.  
Ali AA ustreza pogojem razpisa? V razpisu je namreč opredeljen pogoj, da ponudnik ni podpisal 
Pogodbe o sofinanciranju s skladom kot prejemnik sredstev na Javnem povabilu JP ASI 2017. AA pa je 
pravni naslednik BB in nanj se prenesejo pravice in obveznosti bivšega podjetja.  
Ker se zanimamo za prijavo, bi zelo koristil podatek, ali smo zaradi pripojitve izključeni iz ciljne skupine 
razpisa. 

O: AA sicer ni podpisal  z nami pogodbe (oz. ni bil med izbranimi), ampak jo je BB, ko pa je AA prevzel 
BB pa je kot pravni naslednik z nami podpisal aneks, kar ima enako veljavo kot pogodba. 
Iz navedenega torej sledi, da kot AA ne izpolnjujete g) razpisanega pogoja iz točke 7.1. JP ASI 2019. 
S pripojitvijo je prenehala obstajati družba BB. Pravna posledica pripojitve BB na AA je ta, da prevzeta 
družba (to je BB) preneha obstajati. S tem ko prevzeta družba preneha, preide celotno njeno 
premoženje skupaj z njihovimi obveznostmi in pravicami na prevzemno družbo (to je na AA). Na mesto 
BB je tako stopila družba AA. 
Iz tega razloga AA ne izpolnjuje pogoja po JP ASI in sicer točke g) razpisanega pogoja iz točke 7.1. JP ASI 
2019. 
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točka 7.1. a) 

V: Smo javni gospodarski zavod in me zanima če se lahko prijavimo na razpis za podporo podjetjem pri 
pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc. 
 
O: V kolikor ste registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah in izpolnjujete vse razpisane pogoje iz 
Javnega povabila, lahko, sicer ne. 
 
V: Na vaši spletni stran smo zasledili povabilo za prijavo na razpis »Celovita podpora podjetjem za 
aktivno staranje delovne sile« in nas zanima, ali se nanj lahko prijavijo tudi javni zavodi. 
 
O: V kolikor ste registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah in izpolnjujete vse razpisane pogoje iz 
Javnega povabila, lahko, sicer ne. 
 
V: Ali se lahko na razpis prijavi zadruga? 
 
O: V kolikor izpolnjujete pogoje, ki so definirani v 7. poglavju – vključno  s tem, da ste registrirani v 
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, to ve vsak subjekt zase. 
 

DE MINIMIS 

V: Matično podjetje d.o.o. ima dve podružnici. Zanima nas kandidacijski postopek, ali ponudbo lahko 
odda podružnica ločeno ali mora kandidirati matično podjetje (razmejitev?, vključenost zaposlenih 
obeh podružnic ali lahko samo za eno podružnico?).  
 
O: Na javno povabilo se prijavi lahko vsaka samostojna pravna enota. 
V kolikor ste definirani kot enotno podjetje pa se pri preverjanju dodeljenih sredstvih po pravilu »de 
minimis« upoštevajo dodeljena sredstva v obdobju zadnjih 3 proračunskih let (v primeru JP ASI 2019 
so to leta 2019, 2018, 2017) za vsa enotna (povezana) podjetja. Zaradi tega morate v ponudbo 
(prijavnico) navesti vsa povezana podjetja (tudi to matično podjetje, ki je prejelo sredstva na JP ASI 
2017). 
 
V: Ali je projekt CMEPIUS - Erasmus plus mobilnosti - potrebno vpisati pod DE MINIMIS? 
 
O: Kot je navedeno v Navodilih za ponudnike: »Katera sredstva se štejejo v pravilo »de minimis«, je 
odvisno o vsakega posameznega projekta. Pravilo je načeloma opredeljeno s pogodbo, po kateri ste 
imeli sredstva odobrena. V kolikor v pogodbi ni navedeno, se preveri pri organu, s katerim je bila 
pogodba sklenjena.« 
Predlagamo torej, da preverite v pogodbi oz. direktno pri skrbniku pogodbe, ki vam je sredstva dodelil. 
 
V: Še eno vprašanje glede de minimis: za odobrena, a še ne koriščena sredstva za pogodbe, podpisane 
v letu 2019, se šteje katero obdobje: 
2019, 2020, 2021 ali samo 2019 ali celoten znesek, če je obdobje veljavnosti pogodbe daljši? 
(npr. odobrenih 300.000 eur, od tega v 2019 50.000 eur, isto 2020, isto 2021, isto 2022 …). 
 
O: Šteje se v leto, v katerem so bila sredstva odobrena, ne glede na to ali so bila sredstva koriščena ali 
ne. 
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V: Kot podjetje se prijavljamo na razpis JP ASI 2019. V Prilogi 1 moramo vpisati  v točki  2. SEZNAM 
ODOBRENIH IN/ALI ZAPROŠENIH SREDSTEV PO PRAVILU »DE MINIMIS«.  Kot partner (ne projektna 
pisarna), pa smo se prijavili tudi na razpis KOC 3.0.  
Zanima nas ali moramo vpisati znesek za katerega kandidiramo v KOC 3.0?  
 
O: Vsem, ki so partnerji v KOC 3.0 (in niso v projektni pisarni) se sredstva, ki jih dobijo preko KOC, ne 
seštevajo v shemo de minimis. Pri KOC so podjetja obravnavana po shemi državnih pomoči in samo 
projektna pisarna je obravnavana po shemi de minimis. 
 
V: Kot invalidsko podjetje nas zanima ali v shemo de minimis sodi subvencija plač invalidov in 
odstopljeni prispevki? 
 
O: Obrnite se prosim na Direktorat za invalide, s tovrstnimi podatki ne razpolagamo, preverjamo pa jih 
lahko šele potem, ko imamo za to pravno podlago, kar je v tem trenutku nimamo. 

ODDAJA PONUDBE 

V: Zanima me še glede roka oddaje javnega povabila. Navajate, da je rok oddaje 26.8. od 8.00 naprej, 
pri čemer izbor poteka po načelu prvi pride, prvi melje. Sredstva bodo skoraj zagotovo porabljena takoj. 
Menda ne pričakujete, da bomo vsi ponudniki stali na pošti ob 7.59 in čakali na 8.00, da oddamo 
ponudbo? Najbrž predvidevate podoben sistem kot pri ASI 2017: 
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/dopolnitev-jp-asi-2017-glede-casa-oddaje-
ponudbe/  
 
O: Kot je navedeno v javnem povabilu in kot sami sklepate: javno povabilo je pripravljeno na podlagi 
Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) in v skladu s tem je v naši pristojnosti, da določimo način oddaje, 
kar je bilo v naprej znano in velja za vse enako. Določili smo 8. uro, saj je kljub temu bolj sprejemljiva 
kot pa samo od 26. 8. 2019, kar bi se smatralo od polnoči dalje. Razpisna dokumentacija se na tej točki 
ne bo spremenila.  
 
V: Če torej na Petrolu oddamo vlogo 26. 8. ob recimo 7.40, je vloga zavržena ali se šteje kot oddaja ob 
8. uri?  
 
O: Citirano iz JP ASI 20119: 
Ponudbo lahko ponudniki vložijo od 26. 8. 2019 od vključno 8.00 ure do najpozneje 30. 10. 2019 do 
vključno 23.59 ure.  
Ponudbe, ki bodo vložene pred začetkom tega roka oz. po zaprtju tega javnega povabila, ne bodo 
obravnavane in bodo zavržene z obvestilom. 
 
Tako da, ja - bo zavržena. Velja od 8. ure dalje. 
 
V: Ali moramo oddati zadnjo verzijo prijavnice? 
 
O: Skladno z besedilom Javnega povabila (str. 21 in poglavje 20), si sklad pridržuje pravico, da 
dokumentacijo javnega povabila delno spremeni ali dopolni. Njene spremembe in dopolnitve bodo 
objavljene na spletnih straneh sklada (www.sklad-kadri.si) in jih mora ponudnik upoštevati.  

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/dopolnitev-jp-asi-2017-glede-casa-oddaje-ponudbe/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/dopolnitev-jp-asi-2017-glede-casa-oddaje-ponudbe/
http://www.sklad-kadri.si/
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Glede na te navedbe mora oddana ponudba torej vsebovati vse zahtevane elemente s podatki, ki jih 
vsebuje zadnja prijavnica, torej zadnja objavljena, s podpisom izjave na zadnji strani, z vsem 
zahtevanimi podatki. 
 
V izogib morebitnim dodatnim pojasnilom in obrazložitvam ali dopolnitvam, vam svetujemo, da 
prijavnico izpolnite na zadnjem objavljenem obrazcu. 

VKLJUČENI STAREJŠI ZAPOSLENI 

V: V prilogi pošiljam dva obrazca M1 za dva zaposlena v podjetju, ki sta tuja državljana in sta zaposlena 
preko delovnega dovoljenja v Sloveniji. Zanima me, če sta ustrezna za prijavo na razpis ASI 2019 - 
Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile?  
 
O: V kolikor imata enake pravice in obveznosti kot ostali zaposleni in so zaposleni po slovenski delovno-
pravni zakonodaji, lahko. 

M1 OBRAZEC 

V: Ali je lahko obrazec M1, ki se ga odda k prijavi, kopija ali mora biti original? 
 
O: Obrazec M-1 se odda kot kopija.  
 
V: Nekatera podjetja si ob elektronski prijavi zaposlenega niso shranila M1 obrazca. Preverjali so na 
Zavodu za zaposlovanje in je proces za pridobiti kopijo kar zahteven.  
Ali namesto M1 zadostuje potrdilo o zaposlitvi, ki ga Zavod za zaposlovanje izda s podpisom in žigom 
za dotičnega zaposlenega (z vključeno EMŠO itd.)? 
 
O: M1 obrazec podjetja morajo imeti, tudi izpišejo ga, saj so po zakonu o delovnih razmerjih dolžni dati 
kopijo zaposlenemu, ki so ga v zavarovanje prijavili. Običajno se hrani tudi v kadrovskih evidencah. Če 
podjetje prijavi zaposlenega v zavarovanje preko eVem pa si prijavo lahko izpiše tudi kadarkoli kasneje. 
 
Izpis iz Zavoda za zaposlovanja ni ustrezen, prav tako ne izpis iz obdobij zavarovanja iz ZPIZ. 
 
V: Vprašanje pod poglavjem 14 – Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in 
kazalnikov projekta. Vprašanje se nanaša na spremljanje ključnih kazalnikov in sicer kolikšen poudarek 
je na deležu vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje in upravičenost do nepovratnih 
sredstev. Na kakšen način se spremljajo kazalniki? Samo ob zaključku projekta ali tudi v kakšnem 
časovnem terminu po zaključku? Kaj v primeru, v kolikor se ob zaključku izkaže vrednost kazalnika 0 
(nič)? 
 
O: Za učinkovito izvajanje projektov bo sklad spremljal naslednje ključne kazalnike: 

• število starejših, vključenih v programe usposabljanja in motivacijske programe in 
• delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje. 

 
Izbrani ponudniki morajo spremljati podatke posameznikov iz ciljne skupine JP ASI 2019, ki sodelujejo 
kot udeleženci usposabljanj. Podatki se bodo spremljali z uporabo vprašalnikov (poglavje 15 JP ASI 
2019). 
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To so torej kazalniki projekta ASI in ne kazalniki izbranih podjetij, za naše potrebe pa jih spremljamo s 
pomočjo podatkov, ki nam jih zagotavljate preko vprašalnikov.  

STRATEGIJA 

V: Kaj se šteje za »svetovalni dan«? 
 
O: Svetovalni dan ni posebej definiran in je stvar dogovora med izvajalcem (tistim, ki svetuje pri pripravi 
strategije) in podjetjem. 

UPRAVIČENA USPOSABLJANJA 

V: Ali so v okviru usposabljanj lahko sofinancirane priprave na pridobitev NPK? 
 
O: Pri uveljavljanju NPK je upravičen strošek priprave in potrditve, če obenem ni definiran kot 
neupravičen strošek in sicer v primeru formalnih izobraževanj in dviga izobrazbene ravni. Za bolj 
konkreten odgovor bi morali vedeti več informacij – takšne informacije bomo dajali po sklenjenih 
pogodbah z izbranimi ponudniki ko bomo v fazi izvajanja projektov. 
 
V: Ali so športne aktivnosti upravičena aktivnost? 
 
O: V kolikor so te aktivnosti v skladu s cilji in nameni javnega povabila in so skladne s strategijo 
upravljanja starejših zaposlenih in aktivnostmi, navedenimi v načrtu osebnega in poklicnega razvoja 
(NOPR), potem so upravičene.  


