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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

 

Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja 

 

 

Opomba: V primeru, da se vprašanja potencialnih prijaviteljev podvajajo, bo odgovor 

podan le enkrat, zato vsem potencialnim prijaviteljem svetujemo, da redno spremljajo 

vprašanja in odgovore na tem mestu.   

 

 

 

 

Številka:  4300-7/2021/23 

Datum:  30. 11. 2021  

 

 

1. Ali pravilno razumemo, da mora konzorcij obsegati vsaj dva (2) partnerja – eno 

socialno podjetje ter eno razvojno agencijo? 

 

ODGOVOR: Da, konzorcij sestavljata vsaj dva partnerja, in sicer pravna oseba, ki 

opravlja splošne razvojne naloge v regiji (navedene na: 

https://www.gov.si/teme/spodbujanje-regionalnega-razvoja/) in registrirano socialno 

podjetje.  

 

Pri tem morajo biti v konzorcij vključeni partnerji iz iste kohezijske regije (V/Z), kjer se 
bodo izvajale aktivnosti v okviru predmetnega razpisa. Vodilni partner je lahko 

socialno podjetje ali pravna oseba, ki opravlja splošne razvojne naloge.  

 

2. V posebnih pogojih za prijavitelje (2.5.2) je v tč. 2 navedeno "Prijavitelj, ki opravlja 

splošne razvojne naloge v regiji ima v tekočem programskem obdobju naziv nosilne 

institucije v razvojni regiji ter je vpisan v evidenco Regionalnih razvojnih agencij za 

tekoče programsko obdobje, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo. Ali navedeno pomeni, da mora naveden pogoj izpolnjevati razvojna 

agencija le kadar nastopa kot prijavitelj? Povedano drugače, ali je izpolnjen pogoj 

glede upravičencev / konzorcija, če sta v partnerstvu socialno podjejte, ki je 

prijavitelj in razvojna agencija, ki je vpisana v evidenco RRA, vendar ni nosilna 

institucija? 

 

ODGOVOR: Ne glede v kašni vlogi nastopa pravna oseba, ki opravlja splošne razvojne 

naloge v regiji, mora izpolnjevati navedeni pogoj, t.j. da opravlja splošne razvojne 
naloge v regiji in ima v tekočem programskem obdobju naziv nosilne institucije v 

razvojni regiji ter je vpisana v evidenco Regionalnih razvojnih agencij za tekoče 

programsko obdobje, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (t.j. 

posebni pogoj št. 2 razpisne dokumentacije). 

 

3. Ciljne skupine, katerim so namenjene storitve podpornega okolja za socialna 

podjetja, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, so obstoječa ter 

mailto:gp.mgrt@gov.si
http://www.gov.si/
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potencialno nova socialna podjetja, ki so registrirana ali v procesu registracije, 

skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu. Ali je v tem kontekstu možno izvajati 

delavnice za potencialne socialne podjetnike, ki še niso v fazi registracije? To bi 

namreč doprineslo k novim idejam in širjenju »socialno-podjetniške« kulture v 

regijah, posebej tam kjer je manj so.p. 

 

ODGOVOR:  Delavnice in druge dogodke, ki jih bo izvajal izbrani prijavitelj oziroma 

konzorcij bodo predvidoma javne oziroma odprte narave, tako da na njih lahko 

sodelujejo vse zainteresirane javnosti oziroma subjekti.  

 

4. V pogojih za prijavitelje je navedeno, da mora imeti prijavitelj zaposleno vsaj eno 

osebo za polni delovni čas, ki bo za potrebe izvedbe javnega razpisa opravljala 

aktivnosti na operaciji. Ali to pomeni, da mora ta oseba tudi delati »polni delovni 

čas« na operaciji, ki je predmet tega razpisa? 

 

Obseg dela na operaciji osebe za katero bo izbrani prijavitelj uveljavljal stroške dela, 

prijavitelj določi avtonomno, torej ni nujno, da delo na operaciji opravlja v obsegu 

polnega delovnega časa. 

 

V primeru da oseba ne bo opravljala dela v obsegu 100 % delovnega časa na 

operaciji, bo prijavitelj oziroma upravičenec lahko uveljavljal povračilo za stroške dela v 

sorazmernem deležu, torej le za čas opravljanja dela na operaciji oziroma v obsegu 

števila opravljenih ur na operaciji. Ne glede na to bo upravičenec za stroške dela do 

povračila lahko uveljavljal na letni ravni največ 1.720 ur (efektivne delovne ure). 

 

5. Želeli bi podrobnejšo razlago pojma pridruženi partner. Del projektne 

dokumentacije je tudi Priloga št. 2: Dogovor o sodelovanju s pridruženim 

partnerjem, v katerem so navedene predvidene aktivnosti pridruženega partnerja. V 

razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.4.3. Sodelovanje s pridruženimi partnerji pa je 

navedeno, da pridruženi partnerji lahko nastopajo v vlogi zunanjih izvajalcev, pri 

čemer je potrebno upoštevati načela javnega naročanja. V poglavju 2.11. je tudi 

omenjeno, da je potrebno pridobiti vsaj 3 ponudbe za naročilo blaga / storitev. Kako 

konkretno poteka angažiranje pridruženih partnerjev? Je potrebno izvesti javno 

naročilo in pridobiti vsaj 3 ponudbe za izvedbo storitev pridruženega partnerja, 

če/ko je projekt odobren? Zakaj pa potem Dogovor? 

 

ODGOVOR: Javni razpis predvideva sodelovanje pridruženih partnerjev z namenom 

zagotavljanja teritorialne pokritosti. Potencialni prijavitelj tako pridružene partnerje 

lahko povabi k sodelovanju na podlagi njihovih izkušenj na področju socialne 

ekonomije oziroma podjetništva v izbrani kohezijski regiji (V/Z). Zato je priloga razpisa 

tudi dogovor, saj strokovni komisiji za izvedbo javnega razpisa omogoča vpogled v 

predvidene aktivnosti pridruženega partnerja ter nesporno opredeli aktivnosti, ki jih bo 

pridružen partner izvajal.  

 

Javni razpis hkrati predvideva možnost uveljavljanja stroškov storitev pridruženih 

partnerjev, seveda pri tem ni nujno, da prijavitelj stroške pridruženih partnerjev 

uveljavljajo. V kolikor pa bodo pridruženi partnerji izvajali aktivnosti za katere lahko 

izdajo račun za izvedeno storitev in bodo te skladne s potrjeno vlogo prijavitelja, za te 

stroške veljajo pravila, ki jih določajo veljavna Navodila organa upravljanja o 

upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 

2014-2020 (https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_verzija-1-

12_podpisano-1.pdf). Skladno z določili omenjenih navodil je upravičenec za vse 

stroške zunanjih izvajalcev dolžan spoštovani načela transparentnosti in 

https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_verzija-1-12_podpisano-1.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_verzija-1-12_podpisano-1.pdf
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gospodarnosti, kar velja tudi v primeru uveljavljanja stroškov pridruženih partnerjev, saj 

jih ne sme postavljati v privilegiran položaj.  

 

Javno naročilo se izvaja le v primeru preseganja mejnih vrenosti, ki jih določa Zakon o 

javnem naročanju v primeru naročanja blaga ali storitev, za izbor pridruženih partnerjev 

le-to ni potrebno. Upravičenost stroškov zunanjih izvajalcev torej tudi pridruženih 

partnerjev se bo preverjala v sklopu administrativnih preverjanj zahtevkov za izplačilo, 

torej je potrebno ustrezno dokumentacijo (npr. ponudbe, preverjanje trga ipd.) priložiti 

ob oddaji zahtevka za izplačilo.   

 

6. V razpisu je kot pogoj za prijavitelje oz. partnerje v točki 3.2. zapisano, da je to 

pravna oseba zasebnega prava, ki je registrirana skladno z Zakonom o socialnem 

podjetništvu – ZsocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18). V razpisni 

dokumentaciji pa je na strani 30 – priloga 9 – določeno, da konzorcijski partnerji 

priložijo izpis akta o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da je dejavnost, ki jo 

opravljajo neposredno povezana s predmetom javnega razpisa oz. da so v aktu 

opredeljene aktivnosti za razvoj socialnega podjetništva in podpornega okolja. Kot 

Fundacija smo registrirani kot socialno podjetje; v aktu o ustanovitvi fundacije pa 

nimamo izrecno napisano, da delujemo kot podporno okolje za socialno 

podjetništvo. Pri nas je dikcija bolj »splošna«, in sicer da smo ustanovljeni z 

namenom vzpostavitve pogojev za razvoj prostovoljnega dela, javno koristne 

nepridobitne dejavnosti, to je projektov in dejavnosti, ki spodbujajo dobrodelnost pri 

posameznikih, gospodarskih družbah, lokalnih skupnostih, ki predstavljajo 

reševanje socialnih, gmotnih in drugih družbenih problemov, ki jih fundacija ugotovi 

v lokalni skupnosti. Poleg tega imamo v aktivnostih vključeno tudi poslovno 

svetovanje. Torej akt »povzema« bistvene elemente socialnega podjetništva, v 

njem pa ni izrecne dikcije da gre za podporo socialnemu podjetništvu. Zato nas 

zanima ali v tem delu ustreza pogojem razpisa.  

 

ODGOVOR: Posebni pogoj št. 3 razpisne dokumentacije določa:  

 

»Prijavitelj, ki je pravna oseba zasebnega prava in je registriran skladno z Zakonom o 

socialnem podjetništvu – ZsocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18) 

ima v aktu o ustanovitvi opredeljene aktivnosti za razvoj socialnega podjetništva in 

podpornega okolja.« 

 

O izpolnjevanju pogoja bo odločala strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa, ne 

glede na to je pogoj določen na način, da dopušča možnost, da akt o ustanovitvi 

navaja aktivnosti, ki jih določa predmet javnega razpisa in ne navaja dobesedno izraza: 

izvajanje nalog podpornega okolja za socialna podjetja.  

 

7. Predvidevamo, da bo v sklopu prijave projektni partner socialno podjetje, ki bo 

informiralo, organiziralo delavnice, usposabljanja, opravljalo naloge povezovanja z 

lokalnim okoljem ipd. Zanima me do kakšnih sredstev je ta partner upravičen? 

Kako bo lahko uveljavljal strošek dela za organizacijo in seveda strošek za nudenje 

prostora in IKT opreme za izvedbo vseh aktivnosti? Glede na razpisne pogoje, da 

lahko strošek dela uveljavlja samo vodilni partner v višini standardnega stroška? 

 

ODGOVOR: Posebni pogoji za prijavitelje št. 8, ki velja tako za vodilnega kot 

projektnega partnerja določa:  
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»Prijavitelj zagotavlja tehnično in prostorsko sposobnost za izvajanje operacije, in sicer 

prostor za sprejem strank in svetovanje ter primerno IKT opremo za izvajanje storitev 

na daljavo.« 

 

V sklopu javnega razpisa tako ni predvideno, da bi v primeru izbora projekti partner 

uveljavljal stroške oddajanja (lastnega) prostora in IKT opreme za potrebe izvajanja 

operacije. Projektni partner lahko v primeru izbora uveljavlja stroške: 

- storitev zunanjih izvajalcev, t.j. stroške svetovalnih in nadzornih storitev (pravno, 

finančno, trženjsko ipd. svetovanje) ter stroške storitev zunanjih izvajalcev vsebin, ki 

nastanejo po sklenjeni pogodbi (npr. za usposabljanja, izobraževanja in delavnice).  

- informiranja in komuniciranja, t.j. stroške izdelave, vzpostavitve in delovanja spletne 

strani podpornega okolja za socialna podjetja oz. nadgradnja obstoječe spletne strani 

ter njeno vzdrževanje, stroške spletnega oglaševanja in spletnih objav, stroške 

oblikovanja spletnih vsebin, stroške organizacije in izvedbe vnosa vsebin v digitalna 

orodja (vključno z označevanjem, obveščanjem in informiranjem javnosti o izvajanju 

operacije s sredstvi evropske kohezijske politike ter stroške organizacije in izvedbe 

dogodkov, namenjenih informiranju in komuniciranju aktivnosti podpornega okolja in 

razvoju socialnega podjetništva. 

 

Vodilni partner v vlogi upravičenca bo pripravil zahtevek za izplačilo v informacijskem 

sistemu eMA, v primeru potrditve ustreznosti zahtevka, bo v pogodbenem roku 

določenem v konzorcijski pogodbi prejeta sredstva nakazal projektnemu partnerju.  

 

8. Kakšna je predvidena dinamika poročanja operacije (mesečno, kvartalno, 

polletno...) in kakšen je predviden čas povračila nastalih stroškov v okviru 

operacije? 

 

ODGOVOR: Poročanje o doseženih kazalniki in izvedenih vsebinskih aktivnosti poteka 

preko informacijskega sistema eMA pri vsakem posameznem zahtevku za izplačilo. 

Skladno s prilogo št. 3, lahko upravičenec odda 2 zahtevka za izplačilo letno, in sicer 

najkasneje do 15. 10. (podrobno opredeljeno v 12. členu priloge št. 3, tj. pogodba o 

sofinanciranju). Rok za izplačilo sredstev na podlagi potrjenega zahtevka za izplačilo je 

30 dni.  

 

Način poročanja o kazalnikih je podrobno opredeljen v točki 2.20 razpisne 

dokumentacije. Pri tem naj opozorimo, da bo izbrani prijavitelj oziroma upravičenec 

skladno s pravili Evropske kohezijske politike dolžan ministrstvu še pet (5) let po 

zaključku  izvajanja aktivnosti oziroma financiranja operacije posredovati podatke 

vezane na trajnost operacije. 

 

Dinamiko črpanja sredstev določi prijavitelj na javni razpis v vlogi (obrazec št. 4) 

skladno z razpoložljivimi sredstvi za predmetni javni razpis, ki so:  

 

Proračunska postavka 
Programsko 

območje 
% Leto 2022 Leto 2023 SKUPAJ 

PP 160061 PN3.1 – Socialno 

podjetništvo-14-20-Z-EU 
Zahod 70 64.000,00 34.145,25 98.145,25 

PP 160062 PN3.1 – Socialno 

podjetništvo-14-20-Z-slovenska 

udeležba 

Zahod 30 27.428,57 14.633,68 42.062,25 

Skupaj  100 91.428,57 48.778,93 140.207,50 
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Proračunska postavka 
Programsko 

območje 
% Leto 2022 Leto 2023 SKUPAJ 

PP 160059 PN3.1 – Socialno 

podjetništvo-14-20-V-EU 
Vzhod 75 136.000,00 72.558,66 208.558,66 

PP 160060 PN3.1 – Socialno 

podjetništvo-14-20-V-slovenska 

udeležba 
Vzhod 

 

25 
45.333,33 24.186,22 69.519,55 

Skupaj  100 181.333,33 96.744,88 278.078,21 

 

Skladno s Prilogo št. 1 je vodilni partner (t.j. poslovodeči konzorcijski partner) zavezan  

konzorcijskim partnerjem nakazati izkazane upravičene stroške na transakcijski/e 

račun/e v osmih (8) dneh po prejemu nakazila s strani ministrstva. 

 

9. Ali je predviden avans za izvajanje operacije ob začetku izvajanja ali v vmesnem 

času? 

 

ODGOVOR: Javni razpis predplačil ne predvideva.  

 

10. Ali je možno organizirati študijski ogled operacije/podpornega okolja v Vzhodni 

kohezijski regiji, za operacijo ki bo izvedena v Zahodni kohezijski regiji in ali je 

možen študijski ogled dobre prakse v tujino (npr. ITA)? 

 

ODGOVOR: Predvidene aktivnosti predlagane operacije prijavitelj na javni razpis 

opredeli v vlogi (obrazec št. 4) in so predmet ocenjevanja vloge po merilih. Javni razpis 

v nobenem delu ne prepoveduje organizacije študijskih ogledov oziroma ogledov 

dobrih praks ali lokalnega, regionalnega oziroma mednarodnega sodelovanja, ravno 

nasprotno. Namen javnega razpisa je vzpostaviti učinkovito podporno okolje za 

socialna podjetja, zato predlagamo, da ste pri načrtovanju aktivnosti usmerjeni v tiste, 

ki bodo zasledovale navedeni cilj.  

 

Pri tem naj opozorimo, da lahko pri izvedbi aktivnosti ogleda dobrih praks ipd.  

nastanejo stroški, ki niso upravičeni do povračila v sklopu predmetnega javnega 

razpisa in jih bo moral zagotoviti prijavitelj oziroma upravičenec sam.  

 

11. Projekt ne traja 2 polni leti, kazalniki aktivnosti so opredeljeni na letni ravni. Ali to 

pomeni da moramo izvesti 40 svetovanj ali proporcionalni del? 

 

ODGOVOR: Javni razpis predvideva izvedbo 20 svetovanj podjetjem letno, torej na 

ravni javnega razpisa skupaj 40.  

 

12. Višina upravičenih stroškov za zaposlene je določena na letni ravni. Če projekt traja 

16 mesecev, se preračuna sorazmerni del: 1720h na letni ravni, 143h na mesečni 

ravni * 16 mesecev * 11,17 € SSE? Ali je na ravni operacije odobrenih 1720h? 

 

ODGOVOR: Na letni ravni je mogoče do povračila uveljavljati največ 1.720,00 ur dela 

na operaciji, obseg dela lahko glede na fazo operacije/projekta variira. Pri načrtovanju 

stroškov tako upoštevajte omejitev glede št. ur, t.j. na letni ravni lahko načrtujete 

povračilo tovrstnih stroškov v obsegu največ 19.212,40 EUR.   

 

13. Ali je potrebno vzpostaviti novo, samostojno spletno stran ali zadostuje podstran na 

obstoječih spletnih straneh prijavitelja in partnerjev? 

 



 

6 

 

ODGOVOR: Javni razpis ne določa, da je obvezna vzpostavitev nove spletne strani. 

Ne glede na to pa priporočamo razmislek o ustreznosti komunikacijskih kanalov, saj se 

načrtuje izvedba operacije s partnerji za celotno kohezijsko regijo, torej je potrebno 

zagotoviti, da bo spletna stran odražala aktivnosti vseh vključenih partnerjev ter 

dosegla kar največje število zainteresiranih posameznikov in podjetji ter je 

prepoznavna kot spletna stran podpornega okolja in ne posameznega 

subjekta/partnerja.     

 

14. Ali je usposabljanje mentorjev za socialna podjetja upravičena dejavnost v okviru 

projekta? 

 

ODGOVOR: Namen javnega razpisa je vzpostaviti učinkovito podporno okolje za 

socialna podjetja, zato se pričakuje, da so aktivnosti operacije namenjene neposredno 

socialnim podjetjem oziroma pravnim subjektom, ki bodo registracijo še izvedla. 

 

Predlagane aktivnosti podpornega okolja so predmet vloge prijavitelja, ki jo bo 

strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa ocenjevala po merilih. Pri tem morajo 

zasledovati predmet javnega razpisa določen v točki 2.3.2 razpisne dokumentacije.   

 

Aktivnosti, ki niso neposredno navedene v javnem razpisu in/ali razpisni dokumentaciji, 

kot npr. usposabljanje mentorjev, lahko prijavitelj vključi v vlogo, v kolikor jih je mogoče 

smiselno vsebinsko umestiti v celoten predlog operacije s katero bo kandidiral na 

javnem razpisu in so skladne s predmetom javnega razpisa. Ustreznost predlaganih 

aktivnosti bo v sklopu ocenjevanja po merilih presojala strokovna komisija.  

 

15. Smo v dilemi glede dokazil v prilogi 7 – reference, za izvedene projekte – kaj se tu 

pričakuje, da priložimo.  
 

Naziv 
projekta/operacije 

Časovno obdobje 
projekta/operacije 

Višina stroškov 
projekta/operacije 

Partnerji na 
projektu/operaciji 

Rezultat 
projekta/operacije 

     

     

     

     

     

     

 

ODGOVOR: V kolikor so bile operacije/projekti uspešno zaključeni lahko priložite 

povezavo na spletno stran projekta/operacije, tiskano ali elektronsko gradivo izdano ob 

zaključku operacije npr. poročila, strategije, analize, lahko priložite tudi podpisano 

izjavo skrbnika operacije/projekta. Ne glede na vrsto dokazila mora biti iz le-tega 

razviden naziv, trajanje, višina stroškov, morebitni partnerji, rezultat projekta ter faza 

operacije/projekta – t.j. zaključen(a). 
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16. Prosim, če mi lahko natančneje pojasnite, kaj je (priloga 7) mišljeno pod: 

- Seznam izvedenih informativnih dogodkov, 

- Seznam izvedenih delavnic. 

Imam težavo pri izpolnjevanju, ker dejansko je vsaka delavnica tudi dogodek? 

 

ODGOVOR: Informativni dogodek je namenjen informiranju javnosti in ne zahteva 

nujno aktivne participacije udeležencev oziroma rezultat dogodka niso konkretna 

pridobljena nova znanja in kompetence. Medtem ko je delavnica namenjena manjšemu 

številu udeležencev z namenom pridobivanja novih znanj in kompetenc oziroma 

izdelavi konkretnih rešitev, npr. delavnica za socialne podjetnike, kako oblikovati 

poslovni načrt. Na delavnici se udeleženci spoprimejo s konkretnimi problemi in skupaj 

z moderatorjem/mentorjem iščejo rešitev za konkreten problem. SSKJ opredeljuje 

delavnico, kot organizirano spoznavanje kakega področja udejstvovanja z aktivnim 

sodelovanjem udeležencev. 

 

17. Zanima nas, ali smo kot občinski javni zavod, ki opravlja naloge na področju 

razvoja lokalnega podjetništva upravičeni partner oziroma prijavitelj na razpisu: 

Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja. Torej, ali smo kot 

javni občinski zavod, ki ni nosilec razvojnih nalog regije, lahko zgolj partner v 

konzorciju? 

 

ODGOVOR: Ne glede v kašni vlogi nastopa pravna oseba – partner/vodilni partner, 

mora izpolnjevati pogoj, da opravlja splošne razvojne naloge v regiji in ima v tekočem 

programskem obdobju naziv nosilne institucije v razvojni regiji ter je vpisana v evidenco 

Regionalnih razvojnih agencij za tekoče programsko obdobje, ki jo vodi Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma je registrirano socialno podjetje skladno z 

Zakonom o socialnem podjetništvu. V kolikor navedenega ne izpolnjujete lahko 

nastopate v vlogi pridruženega partnerja operacije/projekta v kolikor izkazujete 

reference na področju socialnega podjetništva in delujete v isti kohezijski regiji kot 

prijavitelj/konzorcij. 

 

18. Ali lahko 1.720 ur dela na operaciji razdelimo med partnerji, tako da vsak uveljavlja 

sorazmeren del ur dela na operaciji? 

 

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija v točki 2.11.1.1 določa, da so upravičeni stroški 

plač in povračil v zvezi delom upravičeni za eno zaposleno osebo pri prijavitelju. Torej 

lahko povračilo le-teh uveljavlja le vodili partner, saj je primarna naloga zaposlene 

osebe koordinacija in administracija operacije, kot to določa razpisna dokumentacija v 

točki 2.3.3 Ad4.  

 

19. Kakšne stroške sploh lahko uveljavlja projektni partner, če ne more uveljavljati 

povračila stroškov plač za zaposlene? 

 

ODGOVOR: Projektni partner lahko do povračila uveljavlja stroške zunanjih storitev ter 

informiranja in komuniciranja, na tak način lahko izvaja aktivnosti določene v točki 2.3.3 

razpisne dokumentacije, ki so namenjene uporabnikom njihovih storitev oziroma 

socialnim podjetjem in drugim subjektom socialne ekonomije, ki želijo pridobiti status 

socialnega podjetja. Tako lahko s pomočjo zunanjih izvajalcev pridobi nova znanja in 

kompetence na področju socialnega podjetništva oziroma delovanja podpornega okolja 

ter uporabnikom storitev ponudi celostno storitev od usposabljanja do svetovanj. Glede 

na število registriranih socialnih podjetji (269) je mogoče pričakovati, da v posamezni 

kohezijski regiji naloge povezane z (individualnim) svetovanjem socialnim podjetjem ne 

bodo obsegale pretežnega dela aktivnosti posameznega partnerja. V sklopu 
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informiranja in komuniciranja lahko projektni partner vzpostavi ali nadgradi lastne 

spletne platforme, organizira in izvaja dogodke itd.  

 

20. Ali projektni partner izstavi račun za svoje storitve vodilnemu partnerju? 

 

ODGOVOR: Projektni partner ne izstavi računa, vendar skladno z vsakokratnimi 

veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 

kohezijske politike za programsko obdobje 2014 – 2020 vodilnemu partnerju predloži 

dokazila o nastanku del in storitev, ki jih slednji vključi v zahtevek za izplačilo v 

informacijskem sistemu eMA. Vodilni partner povračilo sredstev, ki se nanašajo na 

projektnega partnerja temu (pre)nakaže v 8 dneh od prejema povračila stroškov, ki so 

bili vključeni na potrjen zahtevek za izplačilo.  

 

21. Ali stroški informiranja in komuniciranja zajemajo stroške plač zaposlenih, ki 

izvajajo aktivnosti povezane z nastankom tovrstnih stroškov? 

 

ODGOVOR: Stroški informiranja in komuniciranja ne vključujejo povračila stroškov 

zaposlenih pri prijavitelju ali projektnemu partnerju, ampak so namenjeni povračilu 

stroškov zunanjih izvajalcev, ki so opravili storitev ter za le-to izdali račun. Aktivnosti 

informiranja in svetovanja (razpisna dokumentacija točka 2.3.2 Ad1) pa lahko 

vključujejo obe vrsti prej omenjenih stroškov skladno z omejitvami predmetnega 

javnega razpisa.   

 


