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Dodatni javni razpis
za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev
VPRAŠANJA IN ODGOVORI

1. V zvezi z novim razpisom nas zanima naslednje: ali je lahko vodja projekta zaposlen
pri partnerju projekta?
Odg.: Z namenom uveljavljanja stroškov plač morajo, v skladu z določili Dodatnega javnega
razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, točka 9.5., podtočka A., osebe, ki bodo
opravljale naloge v okviru projekta (vodja projekta in strokovni delavec/delavka) biti zaposlene pri
prijavitelju ali projektnemu partnerju, pri čemer javni razpis izrecno ne določa, da mora biti vodja
projekta zaposlen pri prijavitelju. Bi pa želeli poudariti, da pogodbo o sofinanciranju projekta z
ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj in ne projektni partner. Posledično je prijavitelj tisti, ki je
zavezan k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, kar med drugim predstavlja tudi odgovorno
vodenje projekta.
2. Kakšna je sorazmerna (če je) razporeditev sredstev in aktivnosti med prijavitelji in
partnerji na projektu? Ali je to stvar dogovora med partnerji?
Odg.: Javni razpis ne določa razporeditve sredstev in aktivnosti med projektnimi partnerji.
Razporeditev sredstev in aktivnosti med prijaviteljem in projektnim partnerjem je izključno stvar
dogovora projektnega partnerstva, vsi dogovori pa morajo biti urejeni s partnerskim sporazumom,
v katerem se podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti posameznih projektnih
partnerjev pri izvedbi projekta (določeno v javnem razpisu v poglavju 6 in 13).
3. Ugotavljamo, da je v projektu predvidenih sorazmerno malo zaposlitev glede na čas
trajanja projekta. Dovoljeni sta 2 zaposlitvi za polni delovni čas za predvidenih 26
mesecev trajanja. Ugotavljamo tudi, da so partnerstva, ki so projekte iz prvega
razpisa pridobila ter jih še izvajajo, imela in imajo 48 mesecev na razpolago, da
izvedejo isti obseg aktivnosti s približno količino sredstev ter s ciljem doseči
primerljive rezultate, kot jih bodo izbrana partnerstva na Dodatnem javnem razpisu
morala izvesti in dosegati v 26 mesecih z istimi resursi - 2 zaposlena. To dejstvo delo
zgosti na eni strani, po drugi strani pa je odstotek sredstev namenjenih stroškom
plač praktično razpolovljen, zato smo mnenja, da bi bila nujno potrebna zaposlitev
vsaj še enega strokovnega delavca/ke, da bi lahko učinkovito in dosledno dosegali
ambiciozno zastavljene cilje v 26 mesecih. To bi v primerjavi z ostalimi odobrenimi
projekti za 4 leta predstavljalo primerljiv odstotek stroška dela ter posledično vložek
dela. Zato vas sprašujemo, če zaradi navedenih dejstev in ob želji za čim
kakovostnejšo izvedbo projekta obstaja kakršna koli možnost za prijavo treh polnih
zaposlitev?

Odg.: Spremembe Dodatnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev
(v nadaljevanju: Dodatni javni razpis) na ta način niso predvidene. Dodatni javni razpis je objavljen
izključno z namenom, da se dosežejo načrtovani kazalniki učinka Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, in sicer, da bo v usposabljanje
vključenih 90 zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev. Namreč v okviru izbranih projektov
Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev (Uradni list RS, št. 23/17 z dne
5.5.2017) in njegove spremembe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 26/17 z dne 26.5.2017,
navedeni kazalnik učinka ni bil dosežen. Iz tega izhaja, da Dodatni javni razpis dejansko
dopolnjuje Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev iz leta 2017 (v
nadaljevanju: Javni razpis iz leta 2017), zaradi česar se določena določila, kot npr. aktivnosti,
kategorije stroškov in število zaposlenih oseb na projektu, v obeh razpisih ne razlikujejo, s čimer
se zagotavlja enake pogoje za prijavitelje v okviru obeh predmetnih javnih razpisov. Dodatni javni
razpis omogoča, da si dve polni zaposlitvi lahko deli več oseb v različnih deležih, ki ne smejo
presegati 2 zaposlitvi za polni delovni čas, pri čemer mora biti vodja projekta zaposlen vsaj v
deležu 0,5 zaposlitve polnega delovnega časa. Hkrati Dodatni javni razpis kot upravičene stroške
predvideva tudi stroške zunanjih izvajalcev, ki so za projekt nujno potrebni - 9.5. Načini določanja
višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov (podtočka A in C). Prav tako Dodatni javni
razpis v točki 7.3. Omejitev višine zaprošenih sredstev navaja, da bo ministrstvo posamezni
projekt sofinanciralo do največ 494.438,00 EUR, kar torej predstavlja najvišji možni znesek, ki se
lahko dodeli posameznemu izbranemu prijavitelju. Navedena določila potencialnemu prijavitelju
omogočajo, da glede na lastne zmožnosti in predvideno obdobje trajanja projektov pripravi vlogo
in finančni načrt.
Želeli bi izpostaviti še, da je bilo v okviru določil Javnega razpisa iz leta 2017, predvideno
sofinanciranje 12ih projektov, kjer so kot upravičeni prijavitelji lahko nastopale organizacije
delodajalcev ali reprezentativne zveze oziroma konfederacije sindikatov za območje države, ki
so članice Ekonomsko socialnega sveta oz. so podpisnice Pravil Ekonomsko socialnega sveta,
med drugim tudi vaša konfederacija.
4. Vljudno prosim za odgovor, ali je SDTS (Sindikat delavcev trgovine Slovenije)
upravičen prijavitelj v skladu s pogoji iz dodatnega JR za sofinanciranje projektov
socialnih partnerjev? SDTS je bil kot projektni partner (in ne prijavitelj) izbran v
okviru JR za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev in je podpisnik Pravil
Ekonomsko socialnega sveta preko Zveze svobodnih sindikatov.
Odg.: V okviru Dodatnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev so v
točki 6.1. Upravičeni prijavitelji in projektni partnerji, podtočka 1 in podtočka 2 navedeni pogoji za
prijavitelje in projektne partnerje.
V podtočki 1. je navedeno, da mora prijavitelj izpolnjevati naslednji pogoj:
-da je organizacija delodajalcev ali reprezentativna zveza oziroma konfederacija sindikatov za
območje države, ki je članica Ekonomsko socialnega sveta oz. je podpisnica Pravil Ekonomsko
socialnega sveta in v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev
(Uradni list RS, št. 23/17 z dne 5.5.2017) ni bil izbran kot prijavitelj za izvajanje projektov
Sindikat delavcev trgovine Slovenije je po podatkih MDDSZ reprezentativen sindikat dejavnosti
in član Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Iz navedenega izhaja, da Sindikat delavcev
trgovine Slovenije ne izpolnjuje prej navedenega pogoja v podtočki 1 javnega razpisa ter
posledično ne more biti prijavitelj, ker gre za sindikat dejavnosti in torej ta sindikat ni
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reprezentativna zveza oziroma konfederacija sindikatov za območje države, ki je članica
Ekonomsko socialnega sveta in tudi ni podpisnik Pravil Ekonomsko socialnega sveta.
Bi pa izpostavili, da Sindikat delavcev trgovine Slovenije izpolnjuje pogoj naveden v podtočki 2 pogoj za projektnega partnerja, saj je član reprezentativne zveze sindikatov za območje države.
5. V razpisni dokumentaciji je kot pogoj za prijavo navedeno naslednje:
"1. prijavitelj je organizacija delodajalcev ali reprezentativna zveza oziroma
konfederacija sindikatov za območje države, ki je članica Ekonomsko socialnega sveta
oz. je podpisnica Pravil Ekonomsko socialnega sveta in v okviru Javnega razpisa za
sofinanciranje projektov socialnih partnerjev (Uradni list RS št. 23/17 z dne 5.5.2017) ni
bil izbran kot prijavitelj za izvajanje projektov (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev);"
Ali kot izbran šteje prijavitelj, ki je prejel sklep o izboru ali prijavitelj, ki podpisal pogodbo
o sofinanciranju in projekt izvajal? Ali se lahko prijavi organizacija, ki je vpisana v ESS,
je bila izbrana za izvedbo projekta, vendar projekta ni izvajala?
Odg.: Kot izbrani prijavitelj v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje socialnih partnerjeve
objavljen v letu 2017 šteje, v kolikor je prijavitelj prejel Sklep o izbiri in podpisal pogodbo o
sofinanciranju projekta. V primeru organizacije za katero sprašujete, ni bil izdan Sklep o izbiri niti
ni organizacija podpisala pogodbe o sofinanciranju projekta. Iz tega izhaja, da izpolnjuje pogoj za
upravičenega prijavitelja v okviru objavljenega Dodatnega javnega razpisa za sofinanciranje
projektov socialnih partnerjev.
6. Ali lahko v stroške opreme štejemo tudi strošek nakupa multifunkcijske naprave
(tiskalnik, skener), ki jo bo zaposlena strokovna sodelavka na projektu uporabljala
za namen projekta?
Odg.: V skladu z določi Dodatnega javnega razpisa v točki 9.5. Načini določanja višine
sofinanciranja in upravičene vrste stroškov, podtočka E, so stroški opreme in drugih
opredmetenih osnovnih sredstev namenjeni kritju stroškov nakupa različne opreme, ki je nujno
potrebna za izvajanje prijavljenega projekta. Torej je strošek nakupa multifunkcijske naprave
(tiskalnik, skener) lahko upravičen strošek, v kolikor je nakup omenjene naprave neposredno
povezan z izvajanjem operacije/cilji operacije, da se oprema uporablja za namen določen v
operaciji in jo upravičenec nujno potrebuje za uspešno izvedbo.
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih
posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (v
nadaljevanju: Navodila PO, dostopna na:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-inenake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-izvajanje-kohezijske-politike/ ) ter Navodilih organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih stroških, dostopna na:
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
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