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Javni razpisi

informiranja in komuniciranja npr. stroški organizacije 
in izvedbe konferenc, seminarjev, simpozijev; stroški 
izdelave in nadgradnje spletnih strani ...).«;

V točki 17 se šesti odstavek spremeni tako, da se 
glasi:

»Sofinanciranje stroškov za izvajanje programov ter 
za vodenje projektne pisarne pri vodji konzorcija v okviru 
tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standar-
dnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika 
stroška) in pavšalnega zneska (»lump sum«), skladno 
s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa 
upravljanja o upravičenih stroških in Navodili Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020.«;

V točki 17 se sedmi odstavek spremeni tako, da 
se glasi:

»Ministrstvo je sprejelo Metodologijo za določitev 
višine stroška na enoto v okviru Javnega razpisa za pri-
dobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 
2019, št. 5440-22/2015/9 z dne 8. 6. 2016, in Popravek 
Metodologije za določitev višine stroška na enoto v okvi-
ru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc od 2016 do 2019, št. 5440-22/2015/14 z dne 
27. 6. 2016, ki določata:

– standardni strošek na uro izobraževanja na ude-
leženca v višini 5,81 EUR, za programe, ki trajajo do 
vključno 200 ur in 4,24 EUR za programe, ki trajajo 201 
uro in več;

– pavšalni znesek (»lump sum«) za projektno pi-
sarno za organizatorja izobraževanja odraslih, v višini 
1.313,90 EUR na mesec.«

V točki 17 se enajsti odstavek spremeni tako, da 
se glasi:

»Za pavšalni znesek (»lump sum«) za delo projek-
tne pisarne so potrebna najmanj naslednja dokazila:

– poročilo o napredku, iz katerega je razvidno opra-
vljeno delo,

– obračun.«
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 5440-19/2015/16 Ob-2538/16

Sprememba

Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Za Javni razpis za financiranje dejavnosti informira-
nja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje ne-
formalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, oznaka 
razpisa: 5440-19/2015/12, z dne 10. 6. 2016, objavljen 

Št. 4300-18/2016/8 Ob-2518/16

Spremembe

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja spremembo Javnega 
razpisa za spodbujanje gospodarskega razvoja na ob-
močjih, kjer živijo pripadniki avtohtonih narodnih skup-
nosti v letu 2016, objavljenem v Uradnem listu RS, 
št. 41/16, z dne 10. 6. 2016, Ob-2368/16;

– Prvi odstavek 6. točke Razpisni rok in način prija-
ve, se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na na-
slov MGRT, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 18. julij 
2016 do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po po-
šti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje 
na pošto (poštni žig).«.

V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v 
veljavi.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 5440-22/2015/15 Ob-2537/16

Sprememba

Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Za Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklic-
nih kompetenc od 2016 do 2019, oznaka razpisa: 5440-
22/2015/13, z dne 10. 6. 2016, objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 42/16, z dne 17. 6. 2016 (Ob-2439/16), objavlja-
mo naslednje spremembe:

V preambuli se na koncu doda besedilo:
»ter spremembe odločitve Službe Vlade Republi-

ke Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, 
št. 3032-54/2016/9, z dne 29. 6. 2016«;

V točki 17 se druga alineja drugega odstavka spre-
meni tako, da se glasi:

»pavšalni znesek (»lump sum«) za vodenje projek-
tne pisarne pri vodji konzorcija«;

V točki 17 se peti odstavek spremeni tako, da se 
glasi:

»Upravičeni stroški za upravljanje oziroma za vode-
nje projektne pisarne pri vodji konzorcija so:

– pavšalni znesek (»lump sum«) za vodenje projek-
tne pisarne pri vodji konzorcija,

– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstot-
ka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšal-
na stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja,

– stroški informiranja in komuniciranja: ((1) stroški 
za izvedbo zaključne konference ter (2) drugi stroški 
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v Uradnem listu RS, št. 42/16, z dne 17. 6. 2016 (Ob-
2438/16), objavljamo naslednje spremembe:

V preambuli se na koncu doda besedilo:
»ter spremembe odločitve Službe Vlade Republi-

ke Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, 
št. 3032-56/2016/8, z dne 29. 6. 2016«;

V točki 8.2 se v preglednici, v stolpcu Dokazila be-
sedilo spremeni tako, da se glasi:

»Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev 
za konzorcijske partnerje brez prijavitelja z naslednjimi 
dokazili:

– pod točko c: pogodba o zaposlitvi organizatorja 
izobraževanja odraslih, potrdilo o pedagoško andragoški 
izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu;

– pod točko d: potrdilo FURS-a*;
– pod točko e, f: izpis iz Ajpes-a*
– pod točko g: potrdilo Ministrstva za pravosodje*.«
V preglednici 6 se črta besedilo:
»od skupaj vključenih«;
V točki 17 se druga alineja drugega odstavka spre-

meni tako, da se glasi:
»pavšalni znesek (»lump sum«) za delo projektne 

pisarne«;
V točki 17 se tretji odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»Sofinanciranje stroškov za izvajanje programov 

ter za vodenje projektne pisarne pri vodji konzorcija v 
okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu 
standardnega obsega stroška na enoto (poenostavlje-
na oblika stroška) in pavšalnega zneska (»lump sum«), 
skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili 
Organa upravljanja o upravičenih stroških in Navodili 
MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 
2014–2020.«;

V točki 17 se četri odstavek spremeni tako, da se 
glasi:

»Ministrstvo je 8. 6. 2016 sprejelo Metodologijo za 
določitev višine stroška na enoto v okviru javnega raz-
pisa za izbor izvajalcev operacije: »Javnega razpisa za 
financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za 
ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega 
znanja od 2016 do 2022«, št. 5440-19/2015/9, ter Po-
pravek Metodologije za določitev višine standardnega 
stroška na enoto v okviru Javnega razpisa za financira-
nje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotav-
ljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 
od 2016 do 2022, št. 5440-19/2015/15 z dne 27. 6. 
2016. Na podlagi teh dveh dokumentov velja:

– standardni strošek za polno zaposlenega orga-
nizatorja izobraževanja odraslih za izvajanje dejavnosti 
ISIO v višini 2.627,80 EUR na mesec;

– pavšalni znesek (»lump sum«) za delo projektne 
pisarne v višini 50 % polno zaposlenega organizatorja iz-
obraževanja odraslih v višini 1.313,90 EUR na mesec.«;

V točki 17, odsek Upravičeni stroški za delo projek-
tne pisarne, se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Upravičeni stroški za delo projektne pisarne pri 
poslovodečemu konzorcijskemu partnerju so:

– pavšalni znesek (»lump sum«) za delo projektne 
pisarne v višini 50 % standardnega stroška za polno za-
poslenega organizatorja izobraževanja odraslih, to je v 
višini 1.313,90 EUR na mesec,

– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstot-
ka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšal-
na stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja,

– stroški informiranja in komuniciranja ((1) stroški 
za izvedbo zaključne konference, (2) drugi stroški in-
formiranja in komuniciranja npr. stroški organizacije in 
izvedbe konferenc, seminarjev, simpozijev; stroški izde-
lave in nadgradnje spletnih strani ...).«

V točki 17, odsek Upravičeni stroški za delo pro-
jektne pisarne, se drugi odstavek spremeni tako, da 
se glasi:

»Pavšalno financiranje, določeno z uporabo pavšal-
ne stopnje 15 % neposrednih stroškov osebja, ter stroški 
informiranja in komuniciranja ne smejo presegati 40 % 
stroškov osebja (pavšalni znesek (»lump sum«) za delo 
projektne pisarne).«

V točki 17, odsek Upravičeni stroški za delo pro-
jektne pisarne, se šesti odstavek spremeni tako, da se 
glasi:

»Za pavšalni znesek (»lump sum«) za delo projek-
tne pisarne so potrebna najmanj naslednja dokazila: 
poročilo o napredku, iz katerega je razvidno opravljeno 
delo in obračun.«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 8020-3/2016 Ob-2504/16

Spremembe

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-
membo javnega razpisa za ugodna posojila podjetni-
škim projektom in projektom na področju obdelave in 
predelave lesa v letu 2016 – B/BL objavljenega v Urad-
nem listu RS, št. 41 z dne 10. 6. 2016 (Ob-2352/16), v 
katerega se vključijo naslednje spremembe:

I. v 8. poglavju javnega razpisa »Finančni pogoji« 
se točka 6. po novem glasi:

»6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren 
le en projekt za največ 1.000.000,00 EUR posojila ozi-
roma vlagatelju, ustanovljenem:

Datum vpisa vlagatelja 
v sodni register

Maksimalna višina posojila 
v EUR

po 1. 7. 2015  75.000,00
po 1. 1. 2014 150.000,00 

pred 1. 1. 2014 1.000.000,00
«

II. v 8. poglavju javnega razpisa »Finančni pogoji« 
se v točki 9 »Posojilni pogoji«, pod točka 9.1 »za namen 
B« po novem glasi:

»9.1 za namen B:
– obrestna mera Z elementi državnih pomoči:3-

-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60 % do 1,70 %
– obrestna mera BREZ elementov državnih pomoči: 

ROM* + pribitek od 0,60 % do 0,80 %.
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Višina posojila 
(v EUR)

Skupna 
doba 

vračanja 
(moratorij + 
odplačilna 

doba)

Moratorij na 
odplačevanje 

glavnice

Vračanje 
posojila in 

obresti

Koeficient 
razvitosti občine

OBRESTNA MERA

z elementi državnih 
pomoči

brez elementov 
državnih pomoči

Euribor
 % 

pribitka 
letno

ROM  %

do vključno 
30.000,00 7 let 1 leto mesečno do vključno 0,89

3-mesečni + 
pribitek

0,60

*Referenčna 
obrestna 
mera za 
izračun 

državnih 
pomoči + 
pribitek

0,60

nad 30.000,00 
do vključno 
200.000,00

8 let 2 leti mesečno od vključno 0,90 
do vključno 1,02 0,90 0,70

nad 
200.000,00 
do vključno 
400.000,00

10 let 2 leti mesečno od vključno 1,03 
do vključno 1,19 1,20

0,80
nad 
400.000,00 
do vključno 
1.000.000,00

12 let 3 leti mesečno enak ali višji 1,20 1,70

«

III. v 8. poglavju javnega razpisa »Finančni pogoji« 
se v točki 9 »Posojilni pogoji«, pod točka 9.2 »za namen 
BL« po novem glasi:

»9.2 za namen BL:
– obrestna mera Z elementi državnih pomoči:  

3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60 % do 1,20 %
– obrestna mera BREZ elementov državnih pomoči:  

ROM + pribitek od 0,10 % do 0,50 %.

Višina posojila 
(v EUR)

Skupna 
doba 

vračanja 
(moratorij + 
odplačilna 

doba)

Moratorij na 
odplačevanje 

glavnice

Vračanje 
posojila in 

obresti

Koeficient 
razvitosti občine

OBRESTNA MERA

z elementi državnih 
pomoči

brez elementov 
državnih pomoči

Euribor
 % 

pribitka 
letno

ROM  %

do vključno 
30.000,00 7 let 1 leto mesečno do vključno 0,89

3-mesečni 
+ pribitek

0,60

Referenčna 
obrestna 
mera za 
izračun 

državnih 
pomoči + 
pribitek

0,10

nad 
30.000,00 
do vključno 
200.000,00

8 let 2 leti mesečno od vključno 0,90 
do vključno 1,02 0,80 0,20

nad 
200.000,00 
do vključno 
400.000,00

10 let 2 leti mesečno od vključno 1,03 
do vključno 1,19 1,00 0,30

nad 
400.000,00 
do vključno 
1.000.000,00

12 let 3 leti mesečno enak ali višji 1,20 1,20 0,50

«

IV. v 15. poglavju javnega razpisa »Obvestilo o 
rezultatih obravnave vlog« se točka 2. po novem glasi:

»2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb 
odloči direktor Sklada. V primeru dodelitev sredstev nad 
500.000,00 EUR pa je potrebno pridobiti še soglasje 
Nadzornega sveta Sklada.«
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V. V skladu s spremembami javnega razpisa je 
spremenjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe 
bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi). Ostalo bese-
dilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 8020-5/2016-11 Ob-2505/16

Spremembe

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-
membe Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kme-
tijskim in gozdarskim projektom-A 2016, objavljenega v 
Uradnem listu RS, št. 24 z dne 1. 4. 2016:

I. v 4. poglavju javnega razpisa »Razpisni pogoji«, 
podpoglavju 4. 3 »Finančni pogoji«, se točka 6. po no-
vem glasi:

»6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odo-
bren le en projekt po posameznem namenu za največ 
500.000,00 EUR posojila.«

II. v 4. poglavju javnega razpisa »Razpisni pogoji«, 
podpoglavju 4. 3 »Finančni pogoji«, se točka 13. po 
novem glasi:

»13. Posojilni pogoji:

Višina posojila
(v EUR)

Skupna doba 
vračanja 

(moratorij in 
odplačilna 

doba posojila)

Moratorij na 
odplačevanje 

glavnice 
posojila

Vračanje 
posojila in 

obresti

Obrestna mera

Sklop 1 Sklop 2

od 5.000,00 do 
vključno 30.000,00 5 let do 1 leto mesečno 1. Euribor (trimesečni) + 

0,5 % letno, za projekte 
v občinah, ki imajo 

koeficient razvitosti občin 
manjši od 0,90.

2. Euribor (trimesečni) + 
0,7 % letno, za projekte 

v občinah, ki imajo 
koeficient razvitosti občin 

med vključno 0,90 in 
vključno 1,09.

3. Euribor (trimesečni) + 
1,0 % letno, za projekte 

v občinah, ki imajo 
koeficient razvitosti občin 

višji od 1,09.

1. Veljavna ROM + 
0,1 % letno, za projekte 

v občinah, ki imajo 
koeficient razvitosti občin 

manjši od 0,90.
2. Veljavna ROM + 

0,3 % letno, za projekte 
v občinah, ki imajo 

koeficient razvitosti občin 
med vključno 0,90 in 

vključno 1,09.
3. Veljavna ROM + 

0,5 % letno, za projekte 
v občinah, ki imajo 

koeficient razvitosti občin 
višji od 1,09.

nad 30.000,00 do 
vključno 50.000,00 7 let do 1 leto mesečno

nad 50.000,00 do 
vključno 100.000,00 8 let do 1 leto mesečno

nad 100.000,00 do 
vključno 200.000,00 9 let do 2 leti mesečno

nad 200.000,00 do 
vključno 250.000,00 10 let do 2 leti mesečno

nad 250.000,00 do 
vključno 500.000,00 15 let do 3 leta mesečno

«

III. v 5. poglavju javnega razpisa »Vsebina vloge« 
se v točki 2. »Priloge«, točki a. »Obvezne priloge« doda 
nova, 13. alineja, ki se glasi:

»– Priložite amortizacijske načrte, iz katerih je razvi-
dna letna obveznost obstoječih finančnih obveznosti (po-
sojil, leasingov), ki jih navajate v prijavnem obrazcu A.«

IV. V skladu s spremembami javnega razpisa je 
spremenjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe 
bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (http://www.
regionalnisklad.si/kmetijstvo). Ostalo besedilo javnega 
razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 012-20/2016/15 Ob-2535/16

Popravek

V razglasnem delu Uradnega lista Republike Slove-
nije, št. 44 je bil dne 24. 6. 2016 objavljen "Javni razpis 

za prijavo projektov za sofinanciranje investicij na pri-
marni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji 
za leti 2016 in 2017", št. objave Ob-2488/16.

Potrebno je spremeniti rok za oddajo vlog in rok 
za postavljanje vprašanj in se popravijo točke kot sledi:

– prvi stavek IV. točke, ki se je glasil " "Rok za od-
dajo vlog je 30. 6. 2016.", se spremeni, tako, da se glasi: 
"Rok za oddajo vlog je 30. 7. 2016.",

– zadnji stavek VI. točke, ki se je glasil: "Vprašanja 
se smejo postavljati do 20. 6. 2016", se spremeni, tako, 
da se glasi: "Vprašanja se smejo postavljati do 15. 7. 
2016".

Ministrstvo za zdravje

Št 4102-6/2016/4 Ob-2503/16

Na podlagi 2. člena Zakona o subvencioniranju 
študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno 
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prečiščeno besedilo), 2. člena Pravilnika o subvencio-
niranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 72/14) 
in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavlja Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

javni razpis
za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske 

prehrane za leti 2017 in 2018
1. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za delo, druži-

no, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: 
Ministrstvo), Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.

2. Pravne podlage javnega razpisa:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 

– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);

– Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (Urad-
ni list RS, št. 96/15);

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15);

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13);

– Zakon o subvencioniranju študentske prehrane 
(Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo);

– Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane 
(Uradni list RS, št. 72/14).

3. Predmet javnega razpisa: dejavnost prehrambe-
nih gostinskih obratov – izbira ponudnikov subvencioni-
rane študentske prehrane za leti 2017 in 2018.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične 
osebe, ki:

– imajo registrirano gostinsko dejavnost;
– imajo poravnane vse zapadle davke in druge 

obvezne dajatve;
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne po-

ravnave ali likvidacije;
– niso v postopku prenehanja samostojne dejavno-

sti (velja za fizične osebe);
– izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in 

ostale pogoje, navedene v javnem razpisu in razpisni 
dokumentaciji.

4. Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa je, 
skladno z drugim odstavkom 30. člena Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 
2017, 11.200.000,00 EUR v letu 2017 in 8.400.000,00 
EUR v letu 2018.

5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe študentske prehrane 
so študijska središča v Republiki Sloveniji, torej kraji, 
kjer so višje strokovne šole in visokošolski zavodi, ki 
izvajajo javno veljavne višješolske in visokošolske pro-
grame: Ajdovščina, Bled, Brežice, Celje, Črnomelj, Dom-
žale, Dutovlje, Godovič, Hoče, Izola, Jesenice, Kočevje, 
Koper, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, 
Ljutomer, Maribor, Mozirje, Murska Sobota, Naklo, Nova 
Gorica, Novo mesto, Piran, Portorož, Postojna, Ptuj, 
Radenci, Radovljica, Rakičan, Ravne na Koroškem, 
Rogaška Slatina, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenske 
Konjice, Šempeter pri Novi Gorici, Šentjur, Škofja Loka, 
Trbovlje, Trebnje, Trzin, Tržič, Velenje, Vipava, Zagorje 
ter Žalec.

6. Osnovni pogoji, ki jih mora zagotavljati vsak po-
nudnik študentske prehrane:

a) Osnovni pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati 
z dnem začetka nudenja subvencionirane študentske 
prehrane in skozi celotno razpisno obdobje (študentje 
inšpektorji bodo izpolnjevanje osnovnega pogoja iz tretje 
alineje (površina jedilnice, število sedišč in miz) preverili 

v mesecu januarju oziroma v prvem mesecu nudenja 
subvencionirane študentske prehrane in kolikor bodo 
ugotovili, da ga ponudnik ne izpolnjuje, se mu bo izrekla 
odpoved pogodbe, unovčenih subvencij pa se mu ne bo 
izplačalo):

– lokal mora obratovati. Ponudnik mora z nudenjem 
subvencionirane študentske prehrane začeti s 1. janu-
arjem oziroma s prvim delovnim dnem v koledarskem 
letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje 
vlog. Kolikor ne začne s 1. januarjem oziroma s prvim 
delovnim dnem v letu, se pogodba odpove. Edina izjema 
je višja sila (npr. izliv vode, požar,...) oziroma renovacija 
lokala, v primeru, da je ponudnik postal najemnik/upra-
vljalec lokala s 1. januarjem. V tem primeru, torej, da je 
prišlo do višje sile oziroma da je ponudnik postal naje-
mnik/upravljalec lokala s 1. januarjem in da mora lokal 
renovirati, mora z nudenjem subvencionirane študent-
ske prehrane začeti najkasneje s 1. marcem oziroma 
prvim delovnim dnem v mesecu marcu v koledarskem 
letu, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je odpiranje 
vlog. Kolikor ne, se pogodba odpove;

– kot lokal se štejejo vrste gostinskih obratov v 
skladu s 4. členom Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, 
št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo in 26/14 – ZKme-
-1B), razen obrati za pripravo in dostavo jedi;

– lokal mora imeti jedilnico s površino najmanj 
20 m2 in najmanj 3 mizami in 12 sedišči, pri čemer se 
pogodba oziroma dogovor s sosednjim ali kakim drugim 
lokalom ne upošteva. Jedilnica mora biti v lokalu oziro-
ma v objektu, v katerem je lokal. Ponudnik v vlogi izpolni 
izjavo, s katero izjavlja, da izpolnjuje te pogoje;

– lokal mora imeti stranišče za goste, kakor izhaja 
iz prvih štirih odstavkov 20. člena Pravilnika o minimal-
nih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje 
gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/14). Peti 
odstavek 20. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih 
pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske 
dejavnosti se za ta javni razpis ne uporablja. Stranišče 
za goste mora biti v lokalu, razen pri lokalih, ki so za-
jeti v četrti odstavek 20. člena Pravilnika o minimalnih 
tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje 
gostinske dejavnosti;

– lokal, s katerim se ponudnik prijavlja, mora biti v 
njegovi lasti ali pa v najemu (velja tudi podnajem). Če je 
ponudnik najemnik oziroma podnajemnik lokala, mora 
izpolniti izjavo, da ima lokal v najemu oziroma podna-
jemu najmanj od vključno 1. januarja leta, ki sledi kole-
darskemu letu, v katerem je odpiranje vlog, pa vsaj do 
vključno 31. 12. 2018. Ob izjavi mora priložiti še kopijo 
najemne pogodbe oziroma pogodbe o podnajemu. Če je 
ponudnik lastnik lokala, mora izpolniti izjavo o lastništvu, 
v kateri izpolni tudi identifikacijski znak nepremičnine, 
ime katastrske občine in številko parcele;

– ponudnik, razen ponudnika, ki je vključen v ob-
vezna socialna zavarovanja s polnim delovnim časom 
na podlagi registrirane dejavnosti samostojnega podje-
tnika posameznika, mora imeti skozi celotno razpisno 
obdobje zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas. 
Ministrstvo lahko kadarkoli tekom razpisnega obdobja 
zahteva predložitev dokazila za ta pogoj;

– ponudnik mora imeti jedilnik za en teden, ki se 
ga mora glede tipa ponudbe in obsega pestrosti držati v 
celotnem razpisnem obdobju, ki ga predloži vlogi. Tekom 
razpisnega obdobja mora imeti vsak ponudnik v lokalu 
tedenski jedilnik subvencionirane študentske prehrane;

– nudenje študentskih kosil vsaj pet dni v tednu, 
vsaj štiri ure dnevno;

– nudenje vsaj 15 različnih študentskih kosil v tednu 
in vsaj 3 različnih študentskih kosil na dan. Študentsko 
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kosilo je sestavljeno iz najmanj glavne jedi in dveh raz-
ličnih dodatnih hodov. Glavna jed ni hod. Izmed dveh 
različnih dodatnih hodov mora biti en hod obvezno so-
lata, drugi pa predstavlja prosto izbiro ponudnika med 
juho in sadjem. Solata se postreže kot samostojni hod v 
za to namenjeni posodici in mora tehtati najmanj 200 g 
(izjema je listnata solata, ki mora tehtati najmanj 100 g), 
brez posodice. Sveže sadje ali sadna solata iz svežega 
sadja se postreže kot samostojni hod in mora tehtati 
najmanj 150 g. Shake, smoothie, kosmiči/muesliji, jo-
gurti, ham and eggs, sladice in podobno se ne tretira 
kot glavna jed ali kot hod. Ponudnik, ki nudi tretji dodatni 
hod, nudi ob glavni jedi še juho, solato in sadje. Za raz-
lično kosilo mora biti različna glavna jed. Navedeno po-
meni, da kosilo ni različno, če je le količinsko drugačno 
oziroma če je sestavljeno po principu pol-pol. Različna 
mora biti glavna jed, ne le priloga (primer: pleskavica 
ali pa pleskavica s kajmakom nista dve različni kosili). 
Prav tako za različno kosilo ne velja, v kolikor gre le za 
drugačno obliko (primer: špageti ali svedri) ali drugačno 
poimenovanje (primer: peresniki s tuno, tuna s peresniki; 
rižota s piščancem, piščanec z rižoto);

– ponudnik mora vse dodatne hode, za katere se je 
v sklopu ponudbe zavezal, postreči, oziroma v primeru 
samopostrežnega dela ponudbe ponuditi študentu;

– ponudnik, ki nudi pizze, mora nuditi pizzo, katere 
premer mora meriti vsaj 27 cm oziroma površina naj-
manj 572 cm2;

– nudenje najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode, mi-
neralne vode ali nesladkanega čaja ob vsakem študent-
skem kosilu (izjema je dostava). Voda, mineralna voda 
oziroma nesladkan čaj se ne tretira kot hod;

– v primeru, da ponudnik nudi samopostrežni so-
latni bar, mora le-ta vsebovati najmanj 6 različnih vrst 
zelenjave ali drugih živil, s katerimi si lahko uporabnik 
študentske prehrane sam pripravi solato;

– v primeru, da ponudnik nudi vsaj 10 % živil pride-
lanih na ekološki način in to izkaže s certifikatom ter tako 
prejme točke iz tega merila, mora takšna živila nuditi 
skozi celotno razpisno obdobje in imeti ves ta čas tudi 
veljaven certifikat. Kolikor ponudnik veljavnega certifi-
kata nima ves čas, se pogodba z njim odpove. Ministr-
stvo lahko tekom razpisnega obdobja kadarkoli preveri 
veljavnost certifikata;

– v primeru, da ponudnik nudi dostavo, mora le-to 
zagotavljati najmanj na področju celotne občine, kjer je 
izbran. Ponudnik mora študentsko prehrano dostavljati 
do vrat;

– za isti lokal se ne moreta prijaviti lastnik in naje-
mnik. Če pa se to zgodi, ima ob veljavni najemni po-
godbi prednost najemnik, vloga lastnika pa se zavrne.

Ponudbe, ki ne izpolnjujejo pogojev, bodo zavrnjene.
b) Pogoj za vse ponudnike, ki želijo ponujati do-

stavo:
– ponudnik, ki se na javni razpis prijavi z dostavo, 

se mora za isto lokacijo prijaviti tudi z lokalom. Izbran 
lokal je pogoj, da gre v postopek izbire tudi za dostavo. 
Prijava na javni razpis samo z dostavo ni mogoča, zato 
bo taka vloga ponudnika zavržena.

Pogoj za izvajanje dostave tekom razpisnega obdo-
bja je izvajanje subvencionirane študentske prehrane v 
lokalu, kar pomeni, da kolikor ponudnik iz kakršnegakoli 
razloga (npr. renovacija, prejeta sankcija ...) v lokalu ne 
nudi subvencionirane študentske prehrane, potem tudi 
dostava ni možna.

7. Priporočila za sestavo jedilnika:
– Ponudnik se seznani s smernicami zdravega pre-

hranjevanja za študente, ki so dostopne na spletni strani 
Ministrstva za zdravje.

– Ponudnik ob načrtovanju jedilnika upošteva na-
slednje:

– Juhe naj ne bodo instant juhe »iz vrečk« oziro-
ma juhe narejene iz jušnega koncentrata (jušne kocke), 
temveč iz svežih surovin (npr. zelenjave) in začinjene z 
naravnimi začimbami.

– Jedi na žlico naj bodo osnovane na zelenjavi.
– Pri glavni jedi in prilogi priporočamo, da je le 

ena sestavina ocvrta. Torej npr. kombinacija dunajski 
zrezek in pomfrit se ne priporoča.

– Polnozrnate testenine, polnozrnati njoki, polno-
zrnati riž, kaše ipd. naj se vključijo v jedilnik vsaj 2-krat 
tedensko.

– Pri izbiri mesa se da mesu z vidno strukturo 
prednost pred vključevanjem mesa s homogeno struk-
turo in mesnih pripravkov z višjo vsebnostjo maščob in 
aditivov (npr. hrenovkam, mesnemu siru, pleskavicam, 
klobasam ipd.)

– Ribe vključujemo vsaj 1-2-krat na teden, ob 
tem damo prednost ribam z vidno strukturo mesa (npr. 
celi ribi ali ribjim filejem) pred ribjim izdelkom (npr. ribje 
palčke).

– Krompirjeva, francoska, testeninska in druge 
podobne solate z dodano majonezo in podobnimi ma-
ščobnimi prelivi se ne smatrajo kot zelenjava, zato pri-
poročamo, da se jih ne nudi kot solato.

– Priporoča se, da se kot preliv za solate ne upo-
rablja/ponuja majonezne ter podobne maščobne prelive.

8. Kolikor ponudnik nudi študentska kosila za štu-
dente s celiakijo, naj to v vlogi tudi ustrezno označi 
oziroma opredeli v skladu z določbami Uredbe (ES) 
št. 41/2009 o sestavi in označevanju živil, primernih 
za ljudi s preobčutljivostjo na gluten. Ponudnik naj na 
obrazcu tedenskega jedilnika označi oziroma navede, 
katero konkretno študentsko kosilo je primerno za štu-
dente s celiakijo.

9. Tiste ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje, bodo 
ocenjene po naslednjih merilih za ocenitev vlog oziroma 
ponudb:

– Število različnih študentskih kosil v tednu (do 5 točk);
– Pestrost ponudbe (do 21 točk);
– Nudenje tretjega dodatnega hoda poleg glavne 

jedi (poleg dveh obveznih hodov) (5 točk);
– Nudenje samopostrežnega solatnega bara (naj-

manj 6 vrst zelenjave ali drugih živil za sestavo solate) 
(5 točk);

– Dodatni dnevi nudenja študentskih kosil (do 4 
točke);

– Možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir 
(do 5 točk);

– Vrednost študentskega kosila, pomnožena s ko-
ličnikom (do 20 točk);

– Ekološka živila – ponudnik nudi vsaj 10 % živil 
pridelanih na ekološki način – ponudnik priloži potrdilo, 
da ima blago znak za okolje tipa I oziroma certifikat za 
živila, pridelana na ekološki način. Kolikor je ponudnik 
le ponudnik, torej ni proizvajalec ekoloških živil, mora 
priložiti dva certifikata. Enega od proizvajalca ekoloških 
živil in drugega, ki se glasi nanj kot ponudnika teh živil. 
Kolikor pa je ponudnik obenem tudi proizvajalec eko-
loških živil pa priloži le en certifikat, saj le-ta dokazuje 
oboje (5 točk);

– Lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študij-
ski proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom 
(10 točk);

– Dokazilo o blagovni znamki “Gostilna Slovenija“ 
(na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do 
uporabe kolektivne blagovne znamke “Gostilna Slove-
nija“) (5 točk);
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– Dokazilo o certifikatu "Zdrava izbira", ki ga na 
podlagi meril, ki jih izpolnjuje vsaj ena jed v dnevni 
ponudbi, podeljuje Nacionalni inštitut za javno zdravje 
(5 točk);

– Vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi hrane 
na dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov 
EURO 5 (3 točke).

Maksimalno število točk je 90 za lokal oziroma 73 
za dostavo.

Izbrani bodo ponudniki, ki bodo dosegli vsaj 27 točk 
za lokal in/ali 22 točk za dostavo (predpogoj je izbran 
lokal).

Pri ponudnikih, ki prijavljajo lokal, se ne upošteva 
naslednje merilo:

– Vozila, ki jih ponudnik uporablja pri dostavi na 
dom, izpolnjujejo zahteve glede emisij izpušnih plinov 
EURO 5;

Pri ponudnikih, ki nudijo dostavo, se pri dostavi ne 
upoštevajo naslednja merila:

– Nudenje samopostrežnega solatnega bara;
– Možnost prehranjevanja brez arhitekturnih ovir;
– Lokal se nahaja v zgradbi, kjer se izvaja študijski 

proces oziroma kjer je študentski ali dijaški dom.
Najvišja vrednost subvencioniranega študentskega 

kosila je 7 EUR.
10. Popolna vloga mora vsebovati:
– original in kopijo izpolnjenega, ožigosanega in pod-

pisanega prijavnega obrazca (točka 4.1. in 4.2. razpisne 
dokumentacije) in obrazca »Ponudbe« (točka 6.1. (lokal), 
6.2. (dostava) razpisne dokumentacije); kopijo prejme iz-
vajalec – ponudnik mora izpolniti za vsak prijavljen lokal 
in/ali dostavo svoj obrazec »Ponudbe« (ovoj št. 1);

– izpolnjen obrazec tedenskega jedilnika – original 
in kopija (ovoj št. 2);

– izpolnjene, podpisane in ožigosane izjave in do-
kazila iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3);

11. Ministrstvo bo v času trajanja javnega razpisa 
opravilo dve odpiranji prispelih vlog.

– Prvo odpiranje vlog bo 23. 8. 2016. Vloge morajo 
biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti do vključno ponedeljka, 22. 8. 
2016. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali 
priporočeno po pošti.

– Drugo odpiranje vlog bo 23. 8. 2017. Vloge mo-
rajo biti oddane na Ministrstvo za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti do vključno torka, 22. 8. 
2017. Oddajo se lahko v glavni pisarni Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali 
priporočeno po pošti.

Odpiranji vlog nista javni.
Predložena vloga mora biti v zapečateni kuverti, na 

zunanji strani kuverte pa mora biti nalepljen izpolnjen 
»Obrazec za oddajo vloge«, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in vlog, kate-
rih kuverte ne bodo opremljene z izpolnjenim »Obraz-
cem za oddajo vloge« (razpisna dokumentacija, točka 2) 
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene ponudniku.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka od-
piranja vlog pisno pozvala tiste ponudnike, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Če ponudnik vloge ne 
bo dopolnil v zahtevanem roku, da bi bila le-ta popolna, 
bo komisija tako vlogo zavrgla.

Ponudnik, ki se prijavi na drugo odpiranje z istim 
lokalom, ki je bil izbran že na prvem odpiranju, mora v 
svoji vlogi predložiti odpoved pogodbe ponudnika, ki je 
bil za ta lokal izbran na prvem odpiranju. Odpoved po-
godbe se mora glasiti najkasneje na dan 31. 12. 2017.

12. Naslov, kamor je potrebno predložiti vloge: Mi-
nistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana.

13. Ponudnikom bodo izdani sklepi o izidu javnega 
razpisa najkasneje v roku 100 dni od dneva, ki je dolo-
čen za odpiranje vlog.

14. Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na 
elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni 
razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študent-
ske prehrane za leti 2017 in 2018«, najkasneje šest dni 
pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna 
vprašanja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: 
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_obja-
ve/javni_razpisi_in_javna_narocila/

15. Morebitne druge informacije posreduje:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel. 
01/369-77-34, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;

– Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pi-
vovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska pre-
hrana, tel. 01/438-02-29 ali tel. 01/438-02-11, vsak de-
lovni dan od 12. do 13. ure;

– Študentska organizacija Univerze v Mariboru, tel. 
02/228-56-00, od ponedeljka do četrtka od 9. do 11. ure;

– Študentska organizacija Univerze na Primorskem, 
Gortanov trg 15, 6000 Koper, tel. 05/662-62-20, vsak 
delovni dan od 10. do 12. ure.

16. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko ponudnik 
dvigne razpisno dokumentacijo:

– spletna stran Ministrstva za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/.

– Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pi-
vovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska pre-
hrana, Petra Krulc ali Mojca Škrjanec, vsak delovni 
dan od 12. do 13. ure oziroma na internetu na naslovu: 
http://www.sou-lj.si;

– Študentska organizacija Univerze v Mariboru, 
Gosposvetska 83, 2000 Maribor, vsak delovni dan 
od 9. do 11. ure oziroma na internetu na naslovu: 
http://www.soum.si;

– Študentska organizacija Univerze na Primorskem, 
Gortanov trg 15, 6000 Koper, Aleksandra Rengeo, vsak 
delovni dan od 10. do 12. ure oziroma na internetu na 
naslovu: http://www.soup.si.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 3310-21/2016/1 Ob-2516/16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi:

– 25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in obno-
vo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem 
in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 3/16, v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skup-
nih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/568 z dne 29. ja-



Stran 1610 / Št. 47 / 1. 7. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

nuarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev in po-
stopkov za določanje, ali neizterljive zneske v zvezi 
z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim 
socialnim skladom, Kohezijskim skladom ter Evropskim 
skladom za pomorstvo in ribištvo povrnejo države člani-
ce, UL L št. 97, z dne 13. 4. 2016, str. 1–5., v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1305/2013, Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347, z dne 20. 12. 
2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano ured-
bo Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 o 
spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) 
št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 
št. 28, z dne 4. 2. 2016, str. 8–11, v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1305/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o finan-
ciranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske 
politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, 
(ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1971 z dne 
8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določ-
bami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim 
kmetijskim jamstvenim skladom in Evropskim kmetij-
skim skladom za razvoj podeželja ter o razveljavitvi 
Uredbe Komisije (ES) št. 1848/2006, UL L št. 293, z 
dne 10. 11. 2015, str. 6–10, v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1306/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o do-
ločitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sve-
ta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 
in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in 
uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) 
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zve-
zi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347, z dne 
20. 12. 2013, str. 865; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1310/2013/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, 
pogojev za vrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, 
ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za ra-
zvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181, z 
dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
640/2014/EU);

– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, z dne 25. ju-
nija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetij-
skem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za zdru-
žljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z 
dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
702/2014/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013, Evropskega parlamenta in Sveta v zve-
zi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim 

upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in upo-
rabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), za-
dnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2015/160 z dne 28. novembra 2014 o spremembi Dele-
girane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014, o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 1306/2013, Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, 
finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varšči-
nami in uporabo eura (UL L št. 27, z dne 3. 2. 2015, 
str. 7, v nadaljnjem besedilu: Uredba 907/2014/EU);

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 808/2014, 
z dne 17. julija 2014 o določitvi pravili za uporabo 
Uredbe (EU) št. 1305/2013, Evropskega parlamenta 
in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 
št. 227, z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenje-
ne z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/669 z dne 
28. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
št. 808/2014, glede spremembe in vsebine programov 
razvoja podeželja, obveščanja javnosti o teh progra-
mih in količnikih za pretvorbo v glave velike živine, UL 
L št. 115, z dne 29. 4. 2016, str. 33–36,v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 808/2014/EU);

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 809/2014, 
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe 
(EU) št. 1306/2013, Evropskega parlamenta in Sveta 
v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim 
sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno 
skladnostjo (UL L št. 227, z dne 31. 7. 2014, str. 69; za-
dnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
št. 2015/2333, z dne 14. decembra 2015 o spremembi 
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014, o pravi-
lih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013, Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administra-
tivnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj pode-
želja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 329, z dne 
15. 12. 2015, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 
809/2014/EU);

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 908/2014, 
z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe 
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sve-
ta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi orga-
ni, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, 
pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L 
št. 255, z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spreme-
njene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2222 z 
dne 1. decembra 2015 o spremembi Izvedbene ured-
be (EU) št. 908/2014 v zvezi z izjavami o odhodkih, 
potrjevanjem skladnosti in vsebino letnih obračunov, 
UL L št. 316, z dne 2. 12. 2015, str. 2–6, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 908/2014/EU) in

– Programa razvoja podeželja Republike Sloveni-
je za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim 
sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi 
programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, za-
dnjič spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije št. C 
(2016) 1833 z dne 23. marca 2016 o odobritvi spre-
membe programa razvoja podeželja Republike Slove-
nije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa 
C(2015)849 CCI 2014 SI 06 RD NP 001 (v nadaljnjem 
besedilu: PRP 2014–2020) in je dostopen na spletni 
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani 
Programa razvoja podeželja (http://www.program-po-
dezelja.si) objavlja,
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1. javni razpis
za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo 

gozda iz PRP 2014-2020

I. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, po-
škodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. 

Shema državne pomoči: Odprava škode v gozdovih zaradi žledoloma – PRP 2014-2020, vodi se pod identifika-
cijsko številko SA.44248(2016/XA). 

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 700.000 EUR. 

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
– 525.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU
– 175.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež Republi-
ke Slovenije znaša 25 %.

Vrsta javnega razpisa ODPRTI

Začetek vnosa vlog in za-
ključek javnega razpisa: 

1. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 
(v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 25. 7. 2016 do datuma 
zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Pro-
grama razvoja podeželja.

Obdobje upravičenosti 
stroškov

Skladno z drugim odstavkom 13. člena Uredbe, so do podpore upravičeni stroški za 
dela odprave škode in obnovo gozda zaradi naravne nesreče žledu, ki so nastali po 
30. januarju 2014 do vložitve vloge. 

Cilja aktivnosti: Odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 
30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Informacije o razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
tel.: 01 580 77 92, fax.: 01 478 92 06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

II. Predmet podpore
1. V skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 

je podpora iz tega javnega razpisa, v okviru operacije 
Odprava škode in obnova gozda po naravni nesreči, 
namenjena aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo 
gozda, ki so:

– nega obnovljenih površin;
– nega poškodovanega mladovja in tanjših dro-

govnjakov;
– obnova s sadnjo;
– zaščita mladja na obnovljenih površinah;
– priprava površin za obnovo gozda;
– odstranitev podrtega drevja iz varovalnih goz-

dov in
– vzpostavljanje gozdne higiene.
2. V skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe je 

podpora namenjena kritju stroškov obnove potenciala 
gozda, ki je bil poškodovan v naravni nesreči, žledu med 
30. januarjem in 10. februarjem 2014.

III. Upravičenci
V skladu z 11. členom Uredbe, so upravičenci do 

podpore fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov v 
zasebni in javni lasti.

IV. Pogoji za pridobitev podpore (v skladu z 14., 27. 
in 28. členom Uredbe)

1. Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz prve 
točke II. poglavja tega javnega razpisa so bila izvedena 
v skladu z Načrtom sanacije gozdov poškodovanih v 
žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014 z dne 
10. aprila 2014 (v nadaljnjem besedilu: načrt sanacije 
gozdov), ki je objavljen na spletni strani Zavoda za goz-
dove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS).

2. Do podpore so upravičena dela odprave škode 
in obnove gozda, poškodovanega zaradi žledu iz prve 
točke II. poglavja tega javnega razpisa, samo na območ-
ju iz priloge 1 tega javnega razpisa, ki izhaja iz načrta 
sanacije gozdov.

3. Za posamezno gozdno parcelo, na kateri se iz-
vajajo dela za odpravo škode in obnovo gozda iz prve 
točke II. poglavja tega javnega razpisa in je v solastnini, 
so pridobljena overjena soglasja solastnikov, katerih 
deleži predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh deležev.

4. Upravičencem je bila za dela za odpravo ško-
de in obnovo gozda iz prve točke II. poglavja tega 
javnega razpisa izdana odločba ZGS, v skladu s 17. 
ali 29. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, 
št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 
– ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 
17/14, 24/15 in 9/16 – ZGGLRS; v nadaljnjem besedilu: 
ZG) ali 19. členom Zakona o ukrepih za odpravo posle-

mailto:aktrp@gov.si
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dic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni 
list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem be-
sedilu: interventni zakon).

5. Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz prve 
točke II. poglavja tega javnega razpisa so izvedena v skla-
du s prilogo 5 Uredbe ter prilogo 2 tega javnega razpisa.

6. Po izvedenih delih iz odločbe, iz četrte točke tega 
poglavja, je bil s strani ZGS narejen prevzem in obračun 
izvedenih del, izvedena meritev prevzete površine in izde-
lan Zapisnik o prevzemu izvedenih del iz priloge 2 Uredbe.

7. Pomoč po tem javnem razpisu se v okviru istih 
upravičenih stroškov ne sme združevati z drugimi držav-
nimi pomočmi, če bi bili z združitvijo pomoči preseženi 
najvišji zneski oziroma intenzivnosti pomoči, ki so dolo-
čeni z Uredbo 1305/2013/EU in Uredbo 702/2014/EU, 
ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost 
v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno 
financira iz sredstev Evropske unije, drugih javnih sred-
stev ter sredstev zasebnih zavarovalnih shem.

8. Pomoč z upravičenimi stroški po tem javnem raz-
pisu, dodeljena na podlagi Uredbe 702/2013/EU, se lah-
ko združuje z vsako drugo državno pomočjo, če se na-
vedeni ukrepi nanašajo na različne upravičene stroške.

9. Pomoč po tem javnem razpisu se ne sme zdru-
ževati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem 
presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi 702/2014/EU.

10. Pomoč po tem javnem razpisu se v skladu z 
enajstim odstavkom 34. člena Uredbe 702/2014/EU ne 
dodeli za izpad dohodka zaradi žledoloma.

11. Upravičenci, ki so fizične osebe, po tem javnem 
razpisu ne smejo biti v osebnem stečaju.

12. Upravičenci, ki so podjetje, po tem javnem 
razpisu ne smejo biti podjetje v težavah v skladu s 14. 
točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU z izjemo, če je pod-
jetje postalo podjetje v težavah zaradi žledoloma, kot 
to določa točka (b) šestega odstavka 1. člena Uredbe 
702/2014/EU.

13. Upravičenci morajo imeti poravnane vse davčne 
obveznosti do države.

14. Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih nalo-
gov za izterjavo, ki jih je izdala Evropska komisija v skla-
du s petim odstavkom 1. člena Uredbe 702/2014/EU.

V. Upravičeni stroški (v skladu z 13. in 17. členom 
Uredbe)

1. Upravičeni stroški so stroški odprave škode in 
obnove gozda zaradi žledu, ki so nastali po 30. januarju 
2014 do vložitve vloge.

2. Strošek priprave vloge po tem javnem razpisu ni 
upravičen strošek.

3. Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela 
odprave škode in obnove gozda ter stopnje javne pod-
pore so:

Preglednica priznanih vrednosti na enoto za dela za 
odpravo škode in obnovo gozda

Priznana vrednost na enoto
Vrsta dela
Nega obnovljenih površin 500 €/ha
Nega poškodovanega mladovja in tanjših 
drogovnjakov 585 €/ha

Obnova s sadnjo 1.000 €/ha
Zaščita mladja na obnovljenih površinah Individualna zaščita mladja oziroma drevesc s tulci (vključno z izdelavo 

opornih količkov): 1,30 €/kos
Zaščita mladja z ograjo

(vključno z izdelavo kolov oziroma škarij): 5,40 €/m
Zaščita mladja oziroma drevesc s premazom vršičkov: 125 €/ha

Zaščita mladja oziroma drevesc s količenjem
(vključno z izdelavo kolov): 2,30 €/kos

Priprava površin za obnovo 335 €/ha
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih 
gozdov

Posek z motorno žago: 14,5 €/m3

Spravilo s traktorjem: 55,0 €/m3

Spravilo z žičnim žerjavom: 108,4 €/m3

Vzpostavljanje gozdne higiene 156 €/ha

4. Stopnje javne podpore so odvisne od stopenj 
poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda, ki so 
opredeljene v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogo-
spodarskih enot. Stopnja funkcije na objektu se upošte-
va po večinskem kriteriju na prevzeti površini. Stopnje 
podpore so sledeče:

Preglednica stopenj podpore za dela za odpravo 
škode in obnovo gozda

Stopnje podpore
poudarjenost funkcij

Vrsta dela 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
Nega obnovljenih površin 50 % 40 % 30 %
Nega poškodovanega mladovja in tanjših 
drogovnjakov 50 % 40 % 30 %

Obnova s sadnjo 60 % 50 % 40 %
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Stopnje podpore
poudarjenost funkcij

Vrsta dela 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
Zaščita mladja na obnovljenih površinah 90 % 80 % 70 %
Priprava površin za obnovo 100 %
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih 
gozdov 100 %

Vzpostavljanje gozdne higiene 100 %

VI. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu z 15. členom Uredbe, se vloge po tem 

javnem razpisu ocenjujejo na podlagi naslednjih meril 
za izbor:

1. Merila za izbor

Merila Maks. 
št. točk

Vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja 3
Stopnja poudarjenosti funkcij gozda 3
Potencialna nevarnost 3
Skupaj 9

2. Ocenitve
Maksimalno število točk  = 9 točk

1. Vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja (maksimalno število točk 3)
Navodilo: Upoštevajo se vrste del, ki so razvidne iz vloge. Dela odprave škode so: priprava površin za obnovo goz-
da, nega obnovljenih površin, poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov, vzpostavljanje gozdne higiene ter 
odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov. Dela obnove gozda so: sadnja sadik gozdnega drevja ter zaščita 
mladja na obnovljenih površinah. 
3 – upravičenec je izvedel obe vrsti del;
2 – upravičenec je izvedel obnovo gozda;
1 – upravičenec je izvedel odpravo škode.
2. STOPNJA POUDARJENOSTI FUNKCIJ GOZDA (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Gozdovi opravljajo različne funkcije. Zakon o gozdovih določa ekološke, socialne in proizvodne funkcije 
gozda. Stopnja in vrsta funkcije je razvidna iz prijavnega obrazca. Varovalne gozdove določa Uredba o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15).
3 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami (1. stopnja, 
2. stopnja) ali v varovalnem gozdu;
2 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi proizvodnimi funkcijami (1. stopnja, 2. sto-
pnja);
1 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu brez poudarjenih funkcij (3. stopnja).
3. Potencialna nevarnost (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Upošteva se delež iglavcev na lesno zalogo v posameznem odseku določen v prijavnem obrazcu.
Kolikor se v okviru ene vloge izvajajo dela v več odsekih, se upošteva povprečen delež iglavcev izračunan po pravilu 
aritmetične sredine: X= x1( %) + x2( %) + x3( %)… / N (število vseh deležev). 
3 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev 30 % ali več;
2 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev manjši od 30 %.

VII. Obveznosti upravičenca
V skladu z 29. členom Uredbe mora upravičenec 

do podpore po izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje 
obveznosti:

– v obdobju petih let po izplačilu sredstev gozd zno-
traj poligona upravičenca, ki je predmet podpore iz tega 
javnega razpisa, ne sme biti izkrčen, v skladu s Katalo-
gom kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe,

– upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev po tej uredbi, hraniti še 
najmanj pet let od dneva izplačila sredstev,

– upravičenec mora omogočiti dostop do doku-
mentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na 
kraju samem agenciji, MKGP, revizijskemu organu in 

drugim nadzornim organom Evropske unije in Repub-
like Slovenije,

– upravičenec mora ob začetku prvih aktivnosti 
označiti vir sofinanciranja za izvedene aktivnosti v skla-
du s 13. členom Uredbe 808/2014/EU. Zahteve glede 
informiranja in obveščanja javnosti so navedene tudi 
v Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o 
aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014–2020. 
Navodila so objavljena na spletni strani Programa ra-
zvoja podeželja.

VIII. Vloga in postopek za dodelitev sredstev (v 
skladu z 16. členom Uredbe)

1. Sredstva se upravičencem dodelijo z odprtim 
javnim razpisom iz IX. poglavja tega javnega razpisa.
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2. Vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge pri-
javi pri ARSKTRP.

3. Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega 
odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto 
na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vla-
gatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev 
vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v infor-
macijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj ali njegov poobla-
ščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec 
v informacijski sistem ARSKTRP.

4. Vlogo sestavljajo prijavni obrazec objavljen na 
spletni strani MKGP, in naslednje priloge:

– odločba ZGS za izvedbo del v skladu s 17. 
ali 29. členom ZG, razen odločb izdanih na podlagi 
19. člena interventnega zakona, ki jih agencija pridobi 
po uradni dolžnosti (oblika PDF),

– zapisnik o prevzemu izvedenih del, ki ga pripravi 
ZGS, iz priloge 2 Uredbe (oblika PDF),

– overjena soglasja solastnikov na obrazcu iz pri-
loge 7 Uredbe, če je posamezna gozdna parcela v 
solastnini,

– pisno pooblastilo za zastopanje, če upravičenca 
zastopa pooblaščenec (oblika PDF) in

– izjava lastnika gozda iz priloge 8 ali priloge 
9 Uredbe (oblika PDF).

5. Vlagatelj v elektronski PDF obliki priloži vse pri-
loge, razen overjenih soglasij na obrazcu iz priloge 
7 Uredbe, če je posamezna gozdna parcela v solastnini.

6. Obvezne priloge, ki jih mora vlagatelj priloži-
ti k vlogi na javni razpis in brez katerih se v skla-
du s 52. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v 
nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu) vloga na javni 
razpis zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so priloge:

– zapisnik o prevzemu izvedenih del, ki ga pripravi 
ZGS, iz priloge 2 Uredbe (oblika PDF),

– overjena soglasja solastnikov na obrazcu iz pri-
loge 7 Uredbe, če je posamezna gozdna parcela v 
solastnini,

– pisno pooblastilo za zastopanje, če upravičenca 
zastopa pooblaščenec (oblika PDF) in

– izjava lastnika gozda iz priloge 8 ali priloge 9 
Uredbe (oblika PDF).

7. Podatke o poligonu, ki je grafični izris površine 
gozda enega lastnika, ki ga pripravi ZGS in se vodi v 
elektronski obliki, pridobi ARSKTRP od ZGS po uradni 
dolžnosti. Odštete površine objektov od površine poli-
gona za posamezno delo, ne razdelijo posameznega 
poligona na manjše poligone.

8. Iz elektronskega sistema vlagatelj natisne prijav-
ni obrazec z izpisom identifikacijske kode in ga skupaj 
z overjenimi soglasji solastnikov na obrazcu iz priloge 
7 Uredbe pošlje priporočeno po pošti na naslov Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali odda v vlo-
žišču ARSKTRP. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni 
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi 
izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP ter 
naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se prija-
vlja. Priporočena oznaka ovojnice je določena v prilogi 
3 tega javnega razpisa.

9. Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v ele-
ktronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. 
Za vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpi-
som identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi 
deli vloge na javni razpis, ki jih določa prejšnja točka 
tega poglavja.

10. Popolna vloga se oceni na podlagi meril iz VI. 
poglavja tega javnega razpisa. Če vloga izpolnjuje po-

goje za dodelitev sredstev iz IV. poglavja tega javnega 
razpisa ter doseže vstopno mejo 4 točk iz meril iz VI. 
poglavja tega javnega razpisa, izda ARSKTRP upravi-
čencu odločbo o pravici do sredstev.

11. Na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka, s 
katero se odobrijo sredstva, se sredstva izplačajo na 
transakcijski račun upravičenca.

IX. Javni razpis (v skladu z 25. členom Uredbe)
1. Sredstva za aktivnost Dela za odpravo škode in 

obnovo gozda iz PRP 2014–2020 se upravičencem do-
delijo z odprtim javnim razpisom, objavljenim v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

2. MKGP na svoji spletni strani objavi javni razpis 
s prilogami ter vzorec prijavnega obrazca s prilogami.

3. Upravičenci lahko vloge vlagajo od 25. 7. 2016, ki 
je prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije 
do datuma zaprtja javnega razpisa.

4. Zaprtje javnega razpisa objavi MKGP na spletni 
strani MKGP in spletni strani Programa razvoja pode-
želja.

5. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede 
ARSKTRP.

6. Vlagatelj lahko na ta javni razpis vloži več vlog.
7. Ne glede na prejšnjo točko lahko vlagatelj za vsa 

prevzeta dela, izvedena na podlagi ene individualne od-
ločbe ZGS vloži eno vlogo; za vsa prevzeta dela, izvede-
na na podlagi ene generalne odločbe ZGS pa eno vlogo.

X. Obravnava vlog (v skladu z 26. členom Uredbe)
1. Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. ARSK-

TRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zah-
teva odpravo pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje 
vlog na javni razpis.

2. Vloge na javni razpis se ločeno uvrščajo na se-
zname prejetih in popolnih vlog na javni razpis.

3. Po odprtju vloge na javni razpis se preveri njena 
popolnost. Če vlogi niso priložene obvezne priloge iz 
šeste točke VIII. poglavja tega javnega razpisa, se v 
skladu z 52. členom Zakona o kmetijstvu, vloga zavrže.

4. Če je vloga nepopolna, ARSKTRP upravičen-
ca pozove k odpravi pomanjkljivosti Za datum in čas 
prejema dopolnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, 
minuta) oddaje, ki ga označi izvajalec poštnih storitev 
ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene 
vloge na javni razpis na ARSKTRP se dopolnjena vloga 
na javni razpis ponovno pregleda.

5. Popolna vloga na javni razpis se po vrstnem redu 
uvrsti na konec seznama popolnih vlog na javni razpis.

6. Če je vloga popolna, vendar je vsebinsko nera-
zumljiva, ARSKTRP upravičenca pozove na razjasnitev. 
Za datum in čas prejema razjasnitve vloge se štejeta 
datum in čas (ura, minuta) oddaje pri izvajalcu poštnih 
storitev ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu 
razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.

7. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis se 
preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih 
vlog na javni razpis.

8. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih 
vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis ena-
ko število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo 
na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog in sicer:

– potencialna nevarnost;
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda;
– vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja.
9. Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje 

vstopne pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zado-
ščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.

XI. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti (v 
skladu z 31., 32. in 33. členom Uredbe)
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1. Za izvajanje kontrol v skladu z Uredbo 
1306/2013/EU, Uredbo 809/2014/EU in Uredbo 
908/2014/EU je odgovorna ARSKTRP.

2. MKGP lahko v skladu s prvim odstavkom 
66. člena Uredbe 1305/2013/EU preverja pravilnost iz-
vajanja aktivnosti iz tega javnega razpisa.

3. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz VII. po-
glavja javnega razpisa se sankcionira v skladu z 
Uredbo 640/2014/EU, Uredbo 809/2014/EU, Uredbo 
1306/2013/EU in 57. členom Zakona o kmetijstvu.

4. Določbe iz prejšnje točke se ne uporabljajo v 
primeru višje sile in izjemnih okoliščin, opredeljenih v 
drugem odstavku 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.

5. Upravičenec ali njegova pooblaščena oseba 
mora o višji sili ali izjemnih okoliščinah pisno obvestiti 
ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih 
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova po-
oblaščena oseba to zmožna storiti.

6. Za namen te aktivnosti se po Katalogu kršitev 
in sankcij iz priloge 10 Uredbe, uporabljajo naslednje 
kršitve in sankcije:

a) Upravičencu, ki ne hrani dokumentacije, kot to 
določa druga alineja VII. poglavja tega javnega razpisa, 
se sredstva ne izplačajo oziroma mora v proračun Re-

publike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sred-
stev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 
57. členom Zakona o kmetijstvu.

b) Upravičenec, ki ne dovoli kontrole na kraju sa-
mem in ne omogoči dostopa do dokumentacije o pro-
jektu, kot to določa tretja alineja VII. poglavja tega jav-
nega razpisa, ni upravičen do podpore oziroma mora v 
proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sred-
stva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 
57. členom Zakona o kmetijstvu.

c) Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil 
napačno vlogo ali je sredstva pridobil nezakonito, na 
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, mora v proračun 
Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom 
Zakona o kmetijstvu in se ga izključi iz prejemanja pod-
pore v okviru iste operacije za koledarsko leto ugotovitve 
kršitve in naslednje koledarsko leto.

d) Upravičencu, ki ni označil naložbe ali v obdobju 
do petih let po izplačilu sredstev ni zagotavljal označe-
nosti, kot to določa četrta alineja VII. poglavja tega jav-
nega razpisa, se določijo sankcije v naslednjih deležih:

Tabela 1: Delež neizplačanih sredstev in vračila 
izplačanih sredstev glede na število ponovljenih kršitev

Št. kršitev Vrsta sankcije (delež neizplačanih 
sredstev, vračila)

1. kršitev opozorilo

2. kršitev 5 %

3. kršitev 10 %

e) Če je bila površina gozda znotraj poligona, na ka-
teri je upravičenec prejel sredstva iz tega javnega razpi-
sa, izkrčena, kot to določa prva alineja VII. poglavja tega 
javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije 
vrniti izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu in 
sicer v naslednjih deležih:

Tabela 2: Delež vračila izplačanih sredstev glede 
na delež krčitve gozdne površine poligona glede na 
prevzeto površino poligona s strani ZGS in število po-
novljenih kršitev

Št. kršitev/krčitve ( %) do 5 % od 5,1 do 10 % od 10,1 do 30 % nad 30 %

1. kršitev 10 % 20 % 60 % vsa

2. kršitev 20 % 40 % vsa

3. kršitev 30 % vsa

4. kršitev vsa

Izplačana sredstva pomenijo izplačana sredstva za 
dela odprave škode in obnove gozda.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS

Št. 430-1272/2015/37 Ob-2521/16

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-
jekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-1272/2015 
za izvedbo projekta »Obeležitev Svetovnega dneva be-
guncev«, št. 430-1272/2015, ki se financira iz Sklada za 
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azil, migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva za 
notranje zadeve, objavljenega v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije št. 4/16, pod objavo št. Ob-1113/16, z dne 
22. 1. 2016 in na spletni strani Ministrstva za notranje 
zadeve.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je priprava dogodka, s 

katerim bo primerno obeležen Svetovni dan beguncev, 
ki se obeležuje 20. 6., na katerem lahko aktivno, vza-
jemno in vključujoče sodelujejo osebe z mednarodno 
zaščito, prosilci za mednarodno zaščito in predstavniki 
družbe sprejema, ter izvedba spremljajočih aktivnosti v 
tednu pred Svetovnim dnevom beguncev z namenom 
osvestiti prebivalce Republike Slovenije o splošni be-
gunski problematiki s poudarkom na težavah, s katerimi 
se srečujejo prosilci in OMZ pri vključevanju v okolje.

Predmet javnega razpisa obsega izvajanje dveh 
vsebinskih sklopov, in sicer:

– vsebinski sklop 1: Izvedba aktivnosti namenjenih 
osveščanju širše populacije o splošni begunski proble-
matiki,

– vsebinski sklop 2: Izvedba javnega dogodka na-
menjenega obeležitvi Svetovnega dneva beguncev.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vred-
nost izbranega projekta: za izvedbo projekta po pred-
metnem javnem razpisu je bila izbrana vloga prijavitelja 
Inštitut za afriške študije v skupni vlogi s prijaviteljem 
Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kul-
tur Odnos in prijaviteljem Cene Štupar – Cilj, v vrednosti 
79.922,58 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerega se projekt financira: 
sredstva za izvajanje predmetnega projekta so zagoto-
vljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje 
in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 430-483/2016/9 Ob-2507/16

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 3. 6. 2016 v 
Uradnem listu RS, št. 39 objavilo Javni razpis za izvedbo 
projekta "Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slo-
venije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev", 
št. 430-483/2016, ki se financira iz sredstev Sklada za 
azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna Re-
publike Slovenije.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12 Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije 
predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis 
na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.
si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javna naro-
čila“, naročnik objavil dokument “Dodatna pojasnila v 
zvezi s pripravo vloge, z dne 22. 6. 2016“.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 24-05/2016-05 Ob-2515/16

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 

(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) 
št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Eu-
ratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporab-
ljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 
26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni 
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 
– odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – 
ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H in 90/14), 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 
96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 /ZIPRS 1617/ 
(Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slove-
nije za leto 2016 /DP2016/ (Uradni list RS, št. 96/15), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 /DP2017/ 
(Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe 
o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Repu-
bliki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za 
cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, 
št. 29/15 in 36/16), Partnerskega sporazuma med Slove-
nijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativne-
ga programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z 
dne 11. 12. 2014, Zakona o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in odločitve 
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpo-
ri neposredni potrditvi operacije št. 10-2/2/MIZŠ/0 za 
operacijo »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 
2016–2022«, št. dok. 303-19/2016/6 z dne 7. 6. 2016, 
Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, 
1000 Ljubljana objavlja

javni razpis
za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih 

šol v programu dvig poklicnih kompetenc učiteljev 
v letih 2016 in 2017

1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Center 
RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, 1000 
Ljubljana.

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter re-
gija izvajanja: Javni razpis je sestavni del neposredne 
potrditve operacije – programa »Dvig poklicnih kompe-
tenc učiteljev v letih 2016–2022« (v nadaljevanju: ne-
posredna potrditev operacije), ki jo izvaja Center RS za 
poklicno izobraževanje. Predmet neposredne potrditve 
operacije je razvoj in izvedba modela krožnega zaposlo-
vanja. Kroženje med delom in usposabljanjem zajema 
usposabljanje učiteljev oziroma strokovnih delavcev po-
klicnih in strokovnih šol pri delodajalcih in njihovo ustrez-
no nadomeščanje na delovnem mestu.

2.1. Predmet javnega razpisa
Javni razpis kot sestavni del neposredne potrdi-

tve operacije delno financira Evropska unija, in sicer 
iz Evropskega socialnega sklada, in Ministrstvo za iz-
obraževanje, znanost in šport kot posredniški organ. 
Neposredna potrditev operacije se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
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politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 
za obdobje 2014–2020); 10. prednostne osi: Znanje, 
spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposlji-
vost; prednostne naložbe 10.2: Izboljšanje odzivnosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe 
trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter 
okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraže-
vanja in usposabljanja, vključno prek mehanizmov za 
napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih 
načrtov ter oblikovanjem in razvojem sistemov za učenje 
na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi 
in vajeniškimi programi; specifičnega cilja 2: Izboljša-
nje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja.

Po tem javnem razpisu se sofinancira del stroškov 
izvedbe programov krožnega zaposlovanja, pri čemer 
ena enota izvedbe programa krožnega zaposlovanja 
vključuje izvedbo naslednjih aktivnosti:

– pri delodajalcu izvedeno usposabljanje učitelja 
oziroma strokovnega delavca, v obsegu delovne obvez-
nosti dveh ali štirih mesecev za polni delovni čas,

– v šoli izvedeno ustrezno in istočasno nadomešča-
nje tega učitelja oziroma strokovnega delavca v času 
njegove odsotnosti zaradi usposabljanja pri delodajalcu, 
in sicer s strokovnjakom s strani gostiteljskega deloda-
jalca ali z ustrezno izobraženo in usposobljeno brezpo-
selno osebo, v obsegu delovne obveznosti dveh ali štirih 
mesecev za polni delovni čas.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stro-
škov aktivnosti krožnega zaposlovanja iz druge alineje 
prejšnjega odstavka: sofinanciranje stroškov dela stro-
kovnjaka s strani gostiteljskega delodajalca ali brez-
poselne osebe, ki v šoli v sklopu krožnega zaposlova-
nja nadomešča učitelja oziroma strokovnega delavca, 
ko se le-ta udeležuje usposabljanja pri delodajalcu. 
Upravičeni stroški javnega razpisa so torej stroški, ki 
nastanejo z izvajanjem navedene aktivnosti krožnega 
zaposlovanja. Stroški bodo sofinancirani v obliki stan-
dardnega stroška na enoto (upravičeni stroški oprede-
ljeni v točki 10).

2.2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev poklicnih kom-

petenc strokovnih delavcev na področju poklicnega iz-
obraževanja na področjih prilagajanja tehnološkim in 
strokovnim potrebam posameznim poklicev.

2.3. Cilj javnega razpisa
Z javnim razpisom se v skladu z njegovimi pogoji in 

merili izvede postopek izbora prijaviteljev, ki bodo izvedli 
program krožnega zaposlovanja, skladno z opredelitvijo 
pojma Program krožnega zaposlovanja iz točke 2.4. jav-
nega razpisa, predmetom in cilji ter ostalimi določbami, 
zapisanimi v tem javnem razpisu.

Skladno s splošnim pravilom glede programskih 
območij iz prvega odstavka 70. člena uredbe o skupnih 
določbah (1303/2013) in načelom odstopanja, oprede-
ljenim v drugem odstavku 13. člena uredbe o ESS 
(1304/2013), se bo pri delitvi sredstev po regijah upo-
rabil ključ delitve (pro-rata), ki znaša 53 % za KRVS 
(kohezijska regija Vzhodna Slovenija) in 47 % za KRZS 
(kohezijska regija Zahodna Slovenija). Odstotek izhaja 
iz metodologije po prednostni naložbi 10.2.: Izboljšanje 
odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na 
potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zapo-
slitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, vključno prek mehaniz-
mov za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvi-
jo učnih načrtov ter oblikovanjem in razvojem sistemov 
za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učni-
mi sistemi in vajeniškimi programi, ki temelji na razmerju 

števila študentov višjih strokovnih šol in dijakov po šolah 
NPI, SPI, SSI, PTI, PT oziroma razmerju med številom 
zavodov, ki izvajajo srednješolske programe na V in Z 
oziroma razmerju med številom višjih šol na V in Z.

Cilj in pričakovani rezultat javnega razpisa je izbolj-
šanje kompetenc za izvajanje pedagoškega procesa, 
predvsem povezovanje učne snovi s primeri iz prakse, 
hkrati pa zaradi pridobljenih novih izkušenj in socialnega 
kapitala širjenje zaposlitvenih možnostih tako pri gostu-
jočih učiteljih oziroma strokovnih delavcih, kot pri tistih, 
ki jih bodo nadomeščali.

Ciljna skupina javnega razpisa so strokovni delavci 
na področju poklicnega izobraževanja. Ti bodo v krožno 
zaposlovanje vključeni kot (1) učitelji oziroma strokovni 
delavci, ki se bodo usposabljali pri delodajalcih in kot (2) 
strokovni delavci, ki bodo prihajali s strani delodajalcev 
ali iz Zavoda za zaposlovanje (osebe, vpisane v evi-
denco brezposelnih oseb oziroma v evidenco iskalcev 
zaposlitve) ter bodo nadomeščali učitelje v šoli v času 
njihove odsotnosti (podrobnejša obrazložitev v nadalje-
vanju, v točki 2.4.).

2.4. Opredelitev pojmov v javnem razpisu
Za potrebe tega javnega razpisa se zapisani pojmi 

uporabljajo v naslednje namene:
Program krožnega zaposlovanja je:
– usposabljanje učitelja oziroma strokovnega delav-

ca pri delodajalcu in njegovo ustrezno nadomeščanje v 
šoli. Krožno zaposlovanje mora biti izvedeno skladno s 
predmetom in ostalimi določbami tega razpisa.

Učitelji oziroma strokovni delavci srednjih poklicnih 
in strokovnih šol so:

– učitelji praktičnega pouka,
– učitelji strokovnih predmetov,
– organizatorji praktičnega pouka,
– organizatorji praktičnega izobraževanja v delov-

nem procesu
v srednjih poklicnih in strokovnih šolah.
Delodajalci so:
– pravne in fizične osebe, ki na trgu opravljajo pri-

dobitno dejavnost in so vpisane v poslovni register ali
– javni zavodi, vpisani v poslovni register za opra-

vljanje glavne dejavnosti:
– predšolska vzgoja ali
– bolnišnična zdravstvena dejavnost ali
– splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejav-

nost.
Strokovnjak s strani gostiteljskega delodajalca:
– fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejav-

nost in je vpisana v poslovni register ali
– oseba v rednem delovnem razmerju pri delodajal-

cu (opredelitev delodajalca navedena zgoraj).
Brezposelne osebe so:
– osebe, ki so pred prvo vključitvijo v program prija-

vljene v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za 
zaposlovanje ali

– osebe, ki so pred prvo vključitvijo v program pri-
javljene v evidenco iskalcev zaposlitev pri Zavodu RS 
za zaposlovanje.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo upravičene osebe, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so javni zavodi, registrirani za opravljanje dejav-

nosti srednješolskega poklicnega in strokovnega izobra-
ževanja v Republiki Sloveniji,

– javni zavodi, ki so vpisani v razvid izvajalcev 
javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter 
v šolskem letu 2015/2016 oziroma 2016/2017 izvajajo 
redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in 
strokovne izobrazbe,
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– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem 
postopku ali likvidacijskem postopku oziroma niso v po-
stopku prenehanja dejavnosti,

– prijavitelj oziroma odgovorna oseba prijavitelja ni 
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi 
s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoni-
ku Republike Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 50/12 
– UPB2, 63/13 Odl. US),

– se strinjajo z uporabo podatkov za namene doka-
zovanja upravičenih stroškov in za namene spremljanja 
in vrednotenja operacije;

– niso prejeli niti niso v postopku za pridobitev drugih 
javnih sredstev financiranja iz državnega in lokalnega 
proračuna, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, 
ki so predmet tega javnega razpisa, s katerimi bi skupaj 
presegli skupne upravičene stroške za posamezno prija-
vljeno osebo (prepoved dvojnega financiranja),

– kot javni zavodi oziroma organizacijske enote 
javnega zavoda kandidirajo za sredstva z vlogami, pri 
čemer vsaka posamezna vloga predstavlja načrt ene 
enote izvedbe programa z aktivnostmi krožnega zapo-
slovanja: pri delodajalcu izvedeno usposabljanje enega 
učitelja oziroma enega strokovnega delavca, ki se bo v 

okviru javnega razpisa prvič udeležil tovrstnega uspo-
sabljanja oziroma krožnega zaposlovanja, in njegovo 
ustrezno nadomeščanje v šoli,

– v vlogi prijavljajo predlog programa z aktivnost-
mi krožnega zaposlovanja in razpolagajo z vsemi po-
trebnimi dokazili, ki izkazujejo pravilnost, ustreznost in 
resničnost prijavljenih aktivnosti in vključenih udeležen-
cev, skladno s predmetom, namenom, ciljem in določili 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

4. Obravnava vlog in obveščanje
Center RS za poklicno izobraževanje bo imenoval 

strokovno komisijo, ki bo zadolžena za odpiranje in 
obravnavo vlog. Vloge, prispele na javni razpis, odpira 
strokovna komisija po vrstnem redu prispetja vlog, do 
porabe sredstev, vendar najdlje do roka, določenega 
v 18. točki tega razpisa. Odpiranje vlog bo strokovna 
komisija izvajala skladno z dinamiko odpiranja prispelih 
vlog, kot je to določeno v 19. točki tega razpisa.

Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih 
oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem 
redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vlo-
ga popolna), skladno z naslednjimi merili za dodelitev 
sredstev:

Predlog programa krožnega zaposlovanja je vsebinsko skladen s predmetom, namenom in 
ciljem javnega razpisa iz točke 2 ter vključuje udeležence, skladno z opredelitvijo v točki 2.4. 
javnega razpisa.

DA NE

Predlog programa upošteva izvedbeni, časovni in finančni okvir, določen z javnim razpisom 
v točki 10 in v razpisni dokumentaciji

DA NE

Gostiteljski delodajalec ima verificirana učna mesta za izvajanje praktičnega usposabljanja 
z delom za dijake oziroma praktično izobraževanje za študente višjega strokovnega izobra-
ževanja in/ali je od leta 2013 v Sloveniji izvajalo praktično usposabljanje z delom za dijake 
oziroma praktično izobraževanje za študente višjega strokovnega izobraževanja

DA NE

Izpolnjevanje meril za izbor DA NE

Strokovna komisija na podlagi obravnave vloge 
oblikuje predlog sofinanciranja. Strokovna komisija pre-
dlaga v sofinanciranje tiste prijavitelje, ki izpolnjuje vsa 
merila za dodelitev sredstev, in sicer po vrstnem redu 
prejema popolnih vlog do porabe sredstev, vendar naj-
dlje do roka, določenega v 18. točki tega razpisa. Na 
osnovi predloga strokovne komisije direktor Centra RS 
za poklicno izobraževanje s sklepom odloči o dodelitvi 
sredstev.

Prijavitelji bodo o izidu obravnave na javnem razpi-
su obveščeni predvidoma v petnajstih dneh po odpiranju 
in obravnavi popolne vloge s strani strokovne komisije.

Rezultati javnega razpisa so informacija javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh razpi-
sovalca.

Izbranim prijaviteljem bo Center RS za poklicno 
izobraževanje posredoval sklepe o izboru in jih pozval 
k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani pri-
javitelj v roku osmih dni od prejema poziva k podpisu 
pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo 
za sodelovanju v programu.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za javni razpis znaša do 750.545,42 EUR, od tega 

je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih in po posameznih proračunskih 
letih naslednja:

– za proračunsko leto 2016: 300.213,33 EUR, od 
tega:

za vzhodno kohezijsko regijo 159.113,06 EUR, od 
tega:

– 127.290,45 EUR s PP 160176 (Poklicno izobra-
ževanje in usposabljanje-14-20-V-EU) – EU udeležba 
(80,00 %) in

– 31.822,61 EUR s 160177 (Poklicno izobraže-
vanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba) – 
slovenska udeležba (20,00 %),

za zahodno kohezijsko regijo 141.100,27 EUR, od 
tega:

– 112.880,22 EUR s 160178 (Poklicno izobra-
ževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU) – EU udeležba 
(80,00 %) in

– 28.220,05 EUR s 160179 (Poklicno izobraževa-
nje in usposabljanje-14-20-V-EU) – slovenska udeležba 
(20,00 %).

– za proračunsko leto 2017: 450.332,09 EUR, od 
tega:

za vzhodno kohezijsko regijo 238.676,01 EUR, od 
tega:
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– 190.940,81 EUR s PP 160176 (Poklicno izo-
braževanje in usposabljanje-14-20-V-EU) – EU udeležba 
(80,00 %) in

– 47.735,20 EUR s 160177 (Poklicno izobraževa-
nje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba) – slo-
venska udeležba (20,00 %),

za zahodno kohezijsko regijo 211.656,08 EUR, od 
tega:

– 169.324,86 EUR s 160178 (Poklicno izobra-
ževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU) – EU udeležba 
(80,00 %) in

– 42.331,22 EUR s 160179 (Poklicno izobraževa-
nje in usposabljanje-14-20-V-EU) – slovenska udeležba 
(20,00 %).

Način delitve sredstev po regijah: 53 % za vzhodno 
kohezijsko regijo in 47 % za zahodno kohezijsko regijo, 
skladno z opredelitvijo v drugem odstavku točke 2.3. tega 
razpisa.

Center RS za poklicno izobraževanje si pridružuje 
pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posamez-
nih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga pri-
lagoditev dinamike in višine sofinanciranja. Če se izbrani 
prijavitelj ne strinja s predlogom, se šteje, da odstopa od 
vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na pro-
računske zmogljivosti Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport in od likvidnostnega stanja proračuna RS.

6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodelje-
na sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja 
sredstev)

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 9. 2016 do 
31. 10. 2017.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 9. 2016 do 
20. 11. 2017.

Rok za predložitev vlog je 30. 6. 2017.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– besedilo: Javni razpis za sodelovanje srednjih po-

klicnih in strokovnih šol za sodelovanje v programu Dvig 
poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 in 2017,

– razpisna dokumentacija.
Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na sple-

tni strani Centra RS za poklicno izobraževanje: http://www.
cpi.si/.

Navodila o pripravi vloge na javni razpis so zapisa-
na v razpisni dokumentaciji. Prijavitelji morajo uporabiti 
izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne 
sme spreminjati.

8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah sloven-
ske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %.

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofi-
nanciranje kohezijske politike: 20,00 %.

9. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 
80,00 %.

10. Upravičeni stroški in način financiranja
Vsaka ena enota izvedbe programa krožnega zapo-

slovanja mora vključevati izvedbo obeh aktivnosti krožne-
ga zaposlovanja, kot je to zapisano v drugem odstavku 
točke 2.1. tega razpisa.

Po tem javnem razpisu se sofinancirajo upravičeni 
stroški, nastali z izvajanjem druge aktivnosti krožnega za-
poslovanja (tretji odstavek točke 2.1. tega razpisa): stroški 
dela strokovnjaka s strani gostiteljskega delodajalca ali 
brezposelne osebe, ki v šoli v sklopu krožnega zaposlo-
vanja nadomešča učitelja oziroma strokovnega delavca, 
ko se le ta udeležuje usposabljanja pri delodajalcu. Stroški 
bodo sofinancirani v obliki standardnega stroška na enoto.

Skladno z določili prejšnjega odstavka bo Center RS 
za poklicno izobraževanje sofinanciral upravičene stroške 
za krožna zaposlovanja, v okviru katerih bodo usposablja-
nja učiteljev oziroma strokovnih delavcev pri delodajalcih 
in njihova nadomeščanja v šolah izvedena na naslednji 
način:

– obdobje izvajanja krožnega zaposlovanja: od 1. 9. 
2016 do 31. 10. 2017. Pri tem 1. 9. 2016 pomeni prvi možni 
datum pričetka usposabljanja in nadomeščanja ter 31. 10. 
2017 zadnji možni datum zaključka usposabljanja in nado-
meščanja. Po tem datumu ni več možno izvajati krožnega 
zaposlovanja,

– dolžina izvajanja krožnega zaposlovanja: dve mož-
nosti: 1) dva meseca, 2) štiri mesece,

– potek izvajanja: v strnjeni obliki,
– ob zaključku izvajanja usposabljanja morajo biti 

izpolnjene mesečne delovne obveznosti za polni delovni 
čas (npr. za dva meseca od 15. 9. do 14. 11. 2016, za štiri 
mesece od 1. 11. 2016 do 28. 2. 2017 itd.),

– usposabljanje učitelja oziroma strokovnega delav-
ca: v okviru javnega razpisa se lahko posamezni učitelj 
oziroma strokovni delavec udeleži usposabljanja oziroma 
krožnega zaposlovanja samo enkrat (bodisi v dolžini dveh 
mesecev ali štirih mesecev),

– izvedba nadomeščanja: usposabljanje učitelja ozi-
roma strokovnega delavca pri delodajalcu in njegovo na-
domeščanje v šoli mora potekati istočasno, torej v istem 
časovnem obdobju,

– izbor delodajalca: dejavnost izbranega delodajalca 
se mora vsebinsko navezovati na izobraževalni program 
šole, ki učitelja oziroma strokovnega delavca napotuje na 
usposabljanje,

– možnost izbora dveh delodajalcev pri izvedbi kro-
žnega zaposlovanja za štiri mesece: šola se lahko odloči, 
da se posamezni učitelj oziroma strokovni delavec udeleži 
usposabljanja pri največ dveh delodajalcih, pri čemer mora 
usposabljanje pri vsakem delodajalcu trajati najmanj me-
sečno delovno obveznost dveh mesecev (npr. za krožno 
zaposlovanje v trajanju štirih mesecev je možno uspo-
sabljanje učitelja oziroma strokovnega delavca pri enem 
delodajalcu dva meseca, pri drugem delodajalcu naslednja 
dva meseca, vse v strnjeni obliki);

– učitelje oziroma strokovne delavce, ki se usposa-
bljajo pri delodajalcih, ki so javni zavodi, vpisani v poslovni 
register za opravljanje glavne dejavnosti predšolska vzgoja 
ali bolnišnična zdravstvena dejavnost ali splošna zunajbol-
nišnična zdravstvena dejavnost, lahko v šoli nadomeščajo 
zgolj ustrezno usposobljene brezposelne osebe (oprede-
litev pojma brezposelnih oseb v točki 2.4. tega razpisa),

– program krožnega zaposlovanja se ne sme izvajati 
v obdobju od 15. julija do 15. avgusta 2017.

Sofinanciranje programov krožnega zaposlovanja v 
okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu stan-
dardne lestvice stroška na enoto (poenostavljena oblika 
nepovratnih sredstev in vračljive podpore), skladno s pravili 
Evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 in Navodili MIZŠ za izvaja-
nje operacij evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 
30. 3. 2016 sprejelo Metodologijo za določitev višine stan-
dardnega obsega stroškov na enoto izvedbe programa 
Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016-2022 – ak-
tivnosti krožnega zaposlovanja, št. dok 5440-17/2015/7. 
Izračun stroškov na enoto izvedbe programa izhaja iz vred-
nosti stroškov dela zaposlenih učiteljev oziroma strokovnih 
delavcev v srednjem poklicnem in strokovnem šolstvu, v 
obsegu mesečne delovne obveznosti za polni delovni 
čas, po posameznih delovnih mestih.

http://www.cpi.si/
http://www.cpi.si/
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Skladno z navedeno metodologijo je določena naslednja lestvica stroška na enoto izvedbe programa:

Plačni
razred Delovno mesto

Standardni obseg stroškov 
na enoto izvedbe programa –

aktivnosti krož. zap.
dvomesečna vrednost*

Standardni obseg stroškov 
na enoto izvedbe programa –

aktivnosti krož. zap.
štirimesečna vrednost*

34. Učitelj praktičnega pouka V 4.401,40 EUR 8.802,81 EUR

36.
Učitelj praktičnega pouka VI
Organizator praktičnega pouka VI 
Organizator praktičnega izobraževanja 
v delovnem procesu VI 4.723,34 EUR 9.446,69 EUR

39.
Učitelj praktičnega pouka VII
Učitelj VII (splošnoizobraževalnih in 
strokovnoteoretičnih predmetov) 5.255,60 EUR 10.511,20 EUR

*vrednosti veljajo na dan izdaje metodologije.

Izbrani prijavitelji bodo morali omogočiti tehnični, 
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem kro-
žnega zaposlovanja, katerega sofinanciranje temelji ali 
se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nad-
zor se izvaja s strani Centra RS za poklicno izobraže-
vanje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot 
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za 
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in 
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem 
besedilu: nadzorni organi).

Izbrani prijavitelj bo moral predložiti vse dokumente, 
ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravi-
čenih stroškov sofinanciranega krožnega zaposlovanja. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani prija-
vitelj omogočil vpogled v računalniške programe, listine 
in postopke v zvezi z izvajanjem programa ter rezultate 
programa. Izbrani prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na 
kraju samem predhodno pisno obveščen, razpisovalec 
javnega razpisa in posredniški organ pa lahko opravi 
tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izbra-
ni prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s 
strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izva-
janju programa, bodo nadzorni organi skladno z veljavni-
mi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje fi-
nančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Uni-
je v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija 
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne 
na: http://ec.europa.eu/regional _policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smerni-
cami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo 
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija 
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki 
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili 
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja 
upravičenih stroškov in izdatkov, izbrani prijavitelj pa bo 
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

14. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje 
enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-

Upravičene stroške izbrani prijavitelji uveljavljajo 
z zahtevkom za sofinanciranje, iz katerega je razvidno 
število izvedenih ur programa (časovnice), vsebina pro-
grama (poročila) in izjave ključnih deležnikov. Podrob-
nejša vsebina, pogoji in roki za posredovanje zahtevkov 
za sofinanciranje so opredeljeni v razpisni dokumentaci-
ji, ki je sestavni del javnega razpisa.

11. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti izbrani prijavitelji skladno 
s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili 
organa upravljanja

Izbrani prijavitelj bo moral pri informiranju in ob-
veščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja 
za področje komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) .

Sprejetje financiranja pomeni tudi privolitev v vklju-
čitev na sezname, ki bodo javno objavljeni v okviru 
programa Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 
2016–2022.

12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o pro-
gramu in spremljanja ter evidentiranja programa

Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo 
celotne originalne dokumentacije, vezane na izvedbo 
programa krožnega zaposlovanja ter zagotavljati vpo-
gled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih 
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno 
zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral izbrani prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh 
dokumentov o izdatkih v obdobju dveh let od 31. de-
cembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki 
vsebujejo končne izdatke končanega programa. O na-
tančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izbrani 
prijavitelj pisno obveščen s strani Centra RS za poklicno 
izobraževanje.

Izbrani prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati po-
rabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na 
posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računo-
vodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za 
vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku 
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 
Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih 
sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo izbrani 
prijavitelj dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za 
operacijo.

13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o 
programu nadzornim organom

http://ec.europa.eu/regional
file://noe/url/1url2016/1url047/1raz/../../../../../dspasojevic/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/0O578OM9/dostopna na: http:/www.eu-skladi.si/ekp/navodila)
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nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

Izbrani prijavitelj bo moral cilje programa in jav-
nega razpisa uresničevati v skladu z načelom trajno-
stnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije 
o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, 
ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 
8. členom Uredbe 1303/2013/EU.

15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z 
vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavi-
telji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, oseb-
ni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: 
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti raz-
krite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se 
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, 
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji 
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo razpisovalec javnega razpisa lahko domneval, da vlo-
ga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivno-
sti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v 
skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje 
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja programa ali izvrševanja programa prišlo do re-
snih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

Kolikor se ugotovi, da izbrani prijavitelj razpisovalca 
javnega razpisa ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, 
ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da 
je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma 
dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s 
tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali 
na odločitev razpisovalca javnega razpisa o dodelitvi 
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem 
javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponare-
jene listine ali kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj 
dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva, skupaj z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na 
transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vrači-
la, na transakcijski račun razpisovalca javnega razpisa. 
Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot 
goljufija.

17. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posameznega programa ali, da je višina sofinanciranja 
programa presegla maksimalno dovoljeno stopnjo

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že 
bili ali bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega 
vira, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno uveljavlja-
nje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izpla-
čanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski 
račun izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev 
na transakcijski račun razpisovalca javnega razpisa. Če 
je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za 
izbranega prijavitelja izgubljeni.

18. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Javni razpis je odprt od dneva objave javnega razpi-
sa do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 6. 2017, do 
12. ure, ko bo potekalo zadnje odpiranje vlog. V primeru 
porabe vseh razpisanih sredstev pred zadnjim rokom, 
bo zaključek javnega razpisa objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na spletni strani Centra RS za 
poklicno izobraževanje.

Vloga mora biti poslana na elektronski naslov: va-
nja.meserko@cpi.si.

Ena vloga predstavlja načrt ene enote izvedbe pro-
grama z aktivnostmi krožnega zaposlovanja: usposa-
bljanje enega učitelja oziroma enega strokovnega de-
lavca pri delodajalcu in njegovo ustrezno nadomeščanje 
v šoli.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z 
vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo zavržene. 
Za prepozno se šteje vloga, ki je Center RS za poklicno 
izobraževanje ni prejel do izteka roka javnega razpisa, 
to je 30. 6. 2017. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki 
je prispela po dnevu, ko so se razpisana sredstva za 
zadevno proračunsko leto že porabila na predhodnih 
odpiranjih oziroma ko se je javni razpis končal zaradi 
porabe sredstev.

Za popolno vlogo se šteje vloga, ki je v celoti iz-
polnjena na predpisani razpisni dokumentaciji z vsemi 
zahtevanimi podatki, podpisana in žigosana ter v ske-
nirani obliki poslana na elektronski naslov iz drugega 
odstavka te točke.

Za nepopolno se šteje nepodpisana ali nežigosana 
vloga ali vloga, ki ni izpolnjena na predpisanih razpisnih 
obrazcih ali ne vsebuje vseh podatkov, ki jih zahtevata 
javni razpis in razpisna dokumentacija.

Vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo 
zavrnjene. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavi-
telj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v 
javnem razpisu pod točko 3. Prav tako bodo zavrnjene 
tiste vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh meril za dode-
litev sredstev, kot je to opredeljeno v točki 4 javnega 
razpisa.

19. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Center RS za poklicno izobraževanje bo imenoval 
strokovno komisijo, ki bo zadolžena za odpiranje in 
obravnavo vlog. Vloge, prispele na javni razpis, odpira 
strokovna komisija po vrstnem redu prispetja vlog, do 
porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 6. 2017.

Strokovna komisija bo odpiranje vlog predvidoma 
izvedla skladno z naslednjo dinamiko: – 15. 7. 2016, 
– 10. 8. 2016, – 9. 9. 2016, – 10. 10. 2016, – 10. 11. 
2016, – 9. 12. 2016, – 9. 1. 2017, – 10. 2. 2017, – 10. 3. 
2017, – 10. 4. 2017, – 10. 5. 2017, – 30. 6. 2017.

Prijavitelj mora vlogo oddati najkasneje na dan od-
piranja v mesecu pred mesecem, v katerem se prične 
izvedba krožnega zaposlovanja (npr. začetek krožnega 
zaposlovanja s 1. 12. 2016, vloga oddana najkasneje do 
10. 11. 2016; pričetek krožnega zaposlovanja 7. 1. 2017, 
vloga oddana najkasneje do 9. 12. 2016).

Pri vsakokratnem odpiranju bodo obravnavane vlo-
ge, ki bodo prispele na elektronski naslov, zapisan v 
18. točki tega razpisa, najkasneje na dan odpiranja, do 
12. ure. Kasneje prispele vloge bodo obravnavane na 
naslednjem odpiranju ali s sklepom zavržene. Vloge, 
ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravna-
vane le v primeru, če razpisana sredstva za zadevno 
proračunsko leto ne bodo porabljena na predhodnem 
odpiranju, o čemer bo Center RS za poklicno izobraže-
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vanje na svoji spletni strani objavil posebno obvestilo o 
porabi sredstev. Vloge, prejete za naslednje odpiranje 
po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo s sklepom 
zavržene kot prepozne.

Prijavitelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo stro-
kovna komisija v roku osem dni od odpiranja pisno po-
zvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih 
prijavitelj v roku osmih dni od dneva prejema obvestila 
ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.

Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih 
oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem 
redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga 
popolna) in v sofinanciranje predlagala tiste programe, 
ki izpolnjujejo vsa merila za dodelitev sredstev 4. točke 
tega razpisa.

Prijavitelji bodo o izidu obravnave na javnem razpi-
su obveščeni predvidoma v petnajstih dneh po odpiranju 
in obravnavi popolne vloge s strani strokovne komisije.

Rezultati javnega razpisa so informacija javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh razpi-
sovalca.

Izbranim prijaviteljem bo Center RS za poklicno 
izobraževanje posredoval sklepe o izboru in jih pozval 
k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani pri-
javitelj v roku osmih dni od prejema poziva k podpisu 
pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo 
za sodelovanju v programu.

Center RS za poklicno izobraževanje si pridržuje 
pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje skle-
pov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.

20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov programa

Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in vre-
dnotenja progama skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom Priloge I Uredbe 
1304/2013/EU dolžan spremljati in razpisovalcu javne-
ga razpisa zagotavljati podatke o doseganju ciljev in 
kazalnikov programa, vključno s podatki po vprašalniku 
za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah.

Podatki po vprašalniku za spremljanje podatkov 
o udeležencih na operacijah, ki jih bo potrebno zbirati 
za namene spremljanja in vrednotenja programa, so 
natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je 
del tega razpisa.

21. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu obravnave na javnem raz-
pisu obveščeni predvidoma v petnajstih dneh po od-
piranju in obravnavi popolne vloge s strani strokovne 
komisije.

O dodelitvi sredstev s sklepom odloči direktor Cen-
tra RS za poklicno izobraževanje na osnovi predloga 
strokovne komisije, ki vloge obravnava. Pritožba zoper 
sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se vloži pri 
Centru RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32U, 
1000 Ljubljana, in sicer v osmih dneh od prejema skle-
pa. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi 
katerih je vložena. Če strokovna komisija spozna, da 
je vložena pritožba dovoljena in pravočasna ter da jo 
je vložila upravičena oseba, pa spodbijanega sklepa 
ne nadomesti z novim, pritožbo v 15 dneh od preje-
ma posreduje v odločanje Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport. Vložena pritožba ne zadrži podpisa 
pogodb o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.

22. Dostop do dokumentacije, informacij in pojasnil 
v zvezi z javnim razpisom

Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na 
spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje: 
http://www.cpi.si/.

Pristojna oseba za posredovanje informacij in po-
jasnil v zvezi z javnim razpisom: Vanja Meserko; vanja.
meserko@cpi.si; tel 01/58-64-262.

Ceneter RS za poklicno izobraževanje

Št. 5100-10/2016-1 Ob-2517/16

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raz-
iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 
45/12, 96/3 in 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju: 
Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. in 20. členom Za-
kona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v nadaljevanju: Za-
kon), Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o 
sodelovanju na področju znanosti in tehnologije (Uradni 
list SFRJ, št. 6/82), ki velja v Republiki Sloveniji od 19. 2. 
1994 na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nek-
danje Jugoslavije z Japonsko (Uradni list RS, št. 8/94, 
MP-2/94) ter Memoranduma o soglasju o znanstvenem 
sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in 
šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za 
spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion 
of Science; v nadaljevanju: JSPS) z dne 6. 4. 2001, 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko 
v obdobju od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub-
like Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev 
na Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskoval-
nih projektov (v nadaljevanju: bilateralnih projektov) v 
obdobju od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019 na področju 
družboslovja, naravoslovja in humanistike. Bilateralni 
projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta 
Republika Slovenije in Japonska.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije in zasebni raziskovalci, ki
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne 

in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v 
register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter;

– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o 
raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije 
ter;

– izvajajo s strani agencije sofinancirane programe 
oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega razisko-
vanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. 
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na 
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagota-
vljajo osnovni vir financiranja raziskav.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Japonsko, 
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev ter povečati 
število prijav slovenskih in japonskih raziskovalcev na 
razpise okvirnih programov Evropske unije na področju 
raziskav in tehnološkega razvoja.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projek-

ta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega 
projekta kot jih določa Zakon, Pravilnik o postopkih in 

http://www.cpi.si/
mailto:helena.znidaric@cpi.si
mailto:helena.znidaric@cpi.si
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Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja po-
gojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, 
št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni 
del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni 
strani agencije.

Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izka-
zati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, 
je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki 
niso člani nobene programske skupine, lahko vpiše-
jo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec 
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2016, objavljen na spletni 
strani agencije in ga do 8. 9. 2016 do 15. ure oddajo po 
elektronski pošti na naslov: razpisi-bilaterala@arrs.si. 
Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis 
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelova-
nja med Republiko Slovenijo Japonsko – podatki za vpe-
tost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov: 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljubljana, do 8. 9. 2016 (poštni žig). 
Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo 
v primeru, če predlagani vodja ob zaključku razpisa ne 
dosega pogoja A1+A2+A3≥1. Pri bilateralnem projektu 
morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in 
japonski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno 
in na način, ki ga določata pristojni instituciji. Na Japon-
skem: JSPS, www.jsps.go.jp/english/; e-mail: nikoku-
kan@jsps.go.jp, v Sloveniji agencija.

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje 
Strokovna komisija za ocenjevanje, ki jo imenuje 

direktor agencije, oceni prispele in veljavne prijave pro-
jektov, skladno s 128. členom Pravilnika o postopkih in 
Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-
2/2013-25, z dne 25. 1. 2016, št. 6319-2/2013-26, z 
dne 4. 3. 2016 in št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016.

Seznam prijav projektov z ocenami agencija preko 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike 
Slovenije preda slovenskemu delu delegacije medna-
rodnega pooblaščenega telesa, imenovanega Skupni 
odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med 
Republik Slovenijo in Japonsko (v nadaljevanju: skupni 
odbor). Skupni odbor na zasedanju samostojno obrav-
nava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave 
projektov in jih na podlagi danih pooblastil in skupno 
sprejete odločitve, sprejme in finančno ovrednoti v pod-
pisanemu dokumentu, ki je zavezujoč za obe državi.

Prednost bodo imele prijave projektov pri katerih 
bodo sodelovali doktorski študenti in/ali podoktorandi 
(tri leta po letu zagovora doktorata) in prijave, pri ka-
terih vodje niso imeli odobrenih bilateralnih projektov 
v obdobjih 2014–2016, 2015–2017 in 2016–2018 z 
Japonsko.

Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje 
skupnih slovensko-japonskih projektov, ki bo dogovorjen 
sporazumno med Ministrstvom za izobraževanje, zna-
nost in šport Republike Slovenije in JSPS, bo podpisan 
predvidoma januarja 2017.

Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direk-
tor agencije na podlagi finančno ovrednotenega izbora 
projektov skupnega odbora, ki ga je dolžan v skladu s 
129. člena Pravilnika o postopkih v celoti upoštevati.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje 
projektov in obiskov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega raz-
pisa v celotni razpisni dobi 2017–2019 znaša okvirno 
36.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2017–2019 je vezano na spre-
jem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na 
zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po 
predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugo-

dnejšega letalskega prevoza za slovenske raziskovalce 
ob obiskih na Japonskem,

– prevozne stroške na Japonskem,
– stroške namestitve na Japonskem v hotelu B 

kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in
– dnevnice na Japonskem do višine določene v 

veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za služ-
bena potovanja v tujino.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. aprila 
2017 do 31. marca 2019.

9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter 
opremljenost prijav

9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Pri-

javno vlogo na obrazcu ARRS-BI-JP-JR-Prijava/2016 na 
spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če 
je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastop-
nik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja predlaga-
nega projekta).

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se 
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter 
oddane na spletni portal do 8. 9. 2016 do 15. ure.

(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo 
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobre-
menjenosti strežnika.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec 

nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v 
elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci 
(obrazec ARRS-BI-JP-JR-Prijava/2016) in odda v pisni 
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom 
zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in vodje 
predlaganega projekta in žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, mora-
ta biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za 
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Japonsko za obdobje od 
1. 4. 2017 do 31. 3. 2019" ter z nazivom in naslovom 
prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS 
eObrazci do 8. 9. 2016, do 15. ure in v papirni obliki 
prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije do 8. 9. 2016, do 15. ure. 
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporo-
čeno po pošti iz Slovenije do 8. 9. 2016, do 15 ure.

9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na 

predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) 
– elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna) ter 
vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni 
razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s 
Pravilnikom o postopkih.

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav 
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
neodprte vrnjene prijaviteljem

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 14. 9. 2016 ob 11. uri, v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo pri-
javitelji obveščeni predvidoma do konca januarja 2017.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo 
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od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije objavljen na spletni strani agencije: 
www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobijo interesenti na agenciji pri Marjetici Primožič, po 
tel. 01/400-59-70, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na 
e-pošto: marjetka.primozic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

 Ob-2529/16

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – 
ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike 
Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Pro-
računa Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list 
RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, 
št. 96/15), Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list 
RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – 
popr.), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), Zakona 
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodar-
skih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13), Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 
3/13), Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij 
in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 
– UPB1, 11/11, 57/12 in 17/15), Uredbe o finančnih 
spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list 
RS, št. 62/14), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z 
dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe (OJ Uradni list EU L 187, 26. 6. 2014), 
Programa izvajanja finančnih spodbud ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je 
sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo dne 22. 4. 2015, Sheme državne pomoči »Finančne 
spodbude za tuje neposredne investicije – regionalna 
pomoč« (št. sheme: BE01-2399245-2014), Programa 
dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leti 2016 
in 2017, ki ju je sprejel Svet agencije na svoji 20. red-
ni seji dne 9. 2. 2016 in h kateremu je Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 
23. 2. 2016, št. 302-2/2016/29 in Pogodbe št. SPIRIT 
Slovenija – 2016-17-534310-TNI o izvajanju in financi-
ranju Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih 
investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 – prvi 
kapitalski vstopi, objavlja Javna agencija Republike Slo-
venije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 
tujih investicij in tehnologije

javni razpis
za spodbujanje tujih neposrednih investicij 

v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 – Prvi 
kapitalski vstopi (TNI 16/17)

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih 

spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vsto-
pih tujih investitorjev, ki jih bodo prijavitelji – pravne ose-
be, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, ali fizič-
ne osebe, ki imajo stalno prebivališče zunaj Republike 
Slovenije – nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) 
izvajali na ozemlju Republike Slovenije.

Kot prvi kapitalski vstop tujega investitorja se šteje 
prva ustanovitev gospodarske družbe v Republiki Slove-
niji oziroma prvič vložen lastniški kapital v gospodarsko 
družbo, registrirano v Republiki Sloveniji, z namenom 
trajne lastniške udeležbe v podjetju, sodelovanja v upra-
vljanju/vodenju podjetja ter nadzora podjetja, največ 18 
mesecev (548 dni) pred datumom oddaje vloge oziroma 
prijave v tem obdobju pa podjetje še ni začelo z začetno 
investicijo. Čisti prihodki od prodaje novoustanovljene 
gospodarske družbe v Republiki Sloveniji v tem obdobju 
tudi niso presegali 50.000,00 EUR.

Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna 
opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpo-
stavitvi novega podjetja ali investicija v osnovna opred-
metena in/ali neopredmetena sredstva pri vstopu v ob-
stoječe podjetje, če ta investicija prinaša diverzifikacijo 
produktov obstoječega podjetja z novimi dodatnimi pro-
dukti oziroma prinaša bistvene spremembe proizvodne-
ga procesa v prevzetem podjetju v Republiki Sloveniji 
v predelovalni dejavnosti, storitveni dejavnosti, katere 
storitve se mednarodno tržijo, ali razvojno-raziskovalni 
dejavnosti.

Na območju »c« karte regionalne pomoči (tj. Zaho-
dna Slovenija), kot je navedeno v Prilogi VI, se velikim 
podjetjem spodbude lahko dodelijo le za začetne inve-
sticije v korist nove gospodarske dejavnosti, kar pomeni, 
da dejavnost ne sme biti enaka ali podobna dejavnosti, 
ki jo je podjetje že opravljalo.

Enaka ali podobna dejavnost pomeni dejavnost, 
zajeta v istem razredu (štirimestni številčni šifri) stati-
stične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Rev. 
2, kakor je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o 
uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti 
NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) 
št. 3037/90, pa tudi v nekaterih uredbah ES o posebnih 
statističnih področjih.

Kot začetna investicija se ne šteje vložek v lastni-
ški delež, dokapitalizacija, prenos osnovnih sredstev iz 
povezanih družb v projektno podjetje oziroma stroški, 
povezani s prevzemom ali drugi investicijski izdatki, po-
vezani z ustanovitvijo gospodarske družbe. Prav tako 
se kot začetna investicija ne šteje povečanje obstoječe 
proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec do spodbude (v 
nadaljevanju: projektno podjetje) ali z njim povezane 
pravne osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in po-
večanje obsega storitev oziroma razvojno raziskovalne 
dejavnosti, ki jih projektno podjetje ali z njim povezane 
pravne osebe v Republiki Sloveniji že opravljajo.

Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte v 
naslednje dejavnosti:

1. pomoč, dodeljena v primarnem sektorju kme-
tijske proizvodnje,

2. pomoč, dodeljena v sektorju ribištva in akva-
kulture, kakršno zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 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) št. 1224/2009 
ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 
št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1),

3. predelava in trženje kmetijskih proizvodov, 
kadar je znesek spodbude določen na podlagi cene ali 
količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih je dalo na trg zadevno podjetje, ali 
kadar je spodbuda pogojena s tem, da je delno ali v ce-
loti prenesena na primarne proizvajalce,

4. premogovništvo,
5. jeklarstvo,
6. prevozni sektor in povezana infrastruktura,

http://www.arrs.si/
mailto:marjetka.primozic@arrs.si
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7. ladjedelništvo,
8. industrija sintetičnih vlaken,
9. proizvodnja in distribucija energije ter energet-

ska infrastruktura,
10. proizvodnja orožja in streliva.

Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte 
v dejavnostih trgovine, gradbeništva, izobraževanja ter 
zdravstvenega in socialnega varstva.

Spodbude se tudi ne dodelijo za dejavnosti, pove-
zane z izvozom, ki je neposredno povezan z izvoženimi 
količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno 
dejavnostjo. Prav tako se ne dodelijo, če bi se uporabi 
domačega blaga dajala prednost pred uporabo uvože-
nega blaga.

Spodbuda se ne dodeli podjetju, ki je v postop-
ku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na 
podlagi odločbe Evropske komisije, ki je to pomoč raz-
glasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom 
Evropske unije.

Spodbuda se ne dodeli podjetju, ki je zaprlo enako 
ali podobno dejavnost v Evropskem gospodarskem pro-
storu v dveh letih pred zahtevkom za regionalno pomoč 
za naložbe ali ki ima v trenutku zahtevka za pomoč (tj. 
prijave na javni razpis) konkretne načrte za zaprtje take 
dejavnosti do dveh let po dokončanju začetne nalož-
be, za katero je bila zaprošena pomoč, na zadevnem 
območju.

Spodbude se ne dodelijo za začetne investicije, 
katerih upravičeni stroški presegajo 50 milijonov evrov 
(veliki investicijski projekt).

Spodbude se ne dodelijo za začetne investicije, 
katerih vrednost je nižja od:

– 1 milijona EUR v predelovalni dejavnosti,
– 0,5 milijona EUR v storitveni ali razvojno-razisko-

valni dejavnosti.
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investi-

torjev k prvim kapitalskim vstopom na območje Repub-
like Slovenije, katerih investicijski projekti bodo:

– zagotavljali nova delovna mesta oziroma zapo-
slitve (v nadaljevanju: zaposlitve), in sicer predvsem v 
panogah z višjo dodano vrednostjo;

– prispevali k prenosu znanja in tehnologij in k so-
delovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov 
na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji;

– prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju;
– prispevali k povečanju sinergičnih učinkov pove-

zovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, pred-
vsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave 
znanj in tehnologij.

Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte, 
ki niso v skladu z namenom javnega razpisa.

3. Cilji javnega razpisa
Cilja razpisa sta:
– podpreti najmanj 7 prvih kapitalskih vstopov tujih 

investitorjev v Republiko Slovenijo in
– odpreti najmanj 310 novih delovnih mest.
4. Tuji investitor kot prijavitelj: na razpis se lahko 

prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo tuji investitorji 
ali njihove tuje povezane družbe imeti izkušnje s po-
dročja prijavljenega investicijskega projekta, ki morajo 
biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude.

5. Projektno podjetje – Prejemnik spodbude
Investicijski projekti se morajo izvajati v projektnih 

podjetjih, to je v prejemnikih spodbude.
Tuji investitor mora imeti v roku 15 dni od vročitve 

sklepa o dodelitvi spodbude pooblaščencu tujega inve-
stitorja, tj. pred podpisom pogodbe s SPIRIT Slovenija, 

registrirano projektno podjetje, ki bo prav tako nastopalo 
kot pogodbena stranka (tripartitna pogodba).

Projektno podjetje je gospodarska družba, registri-
rana v Republiki Sloveniji, v kateri ima oziroma bo imel 
tuji investitor, ki vloži prijavo, neposredno najmanj 50 % 
lastniški delež, ki mora biti vpisan v sodni register Re-
publike Slovenije oziroma v delniško knjigo, vodeno pri 
Centralno klirinški depotni družbi d.d.

Najmanj 50 % neposredni lastniški delež v projek-
tnem podjetju mora tuji investitor ohranjati do zaključka 
investicije, kar pomeni, da je prijavljen investicijski pro-
jekt vsebinsko (to pomeni, da je vsebinsko prijavljeno 
tudi realizirano in preverljivo na licu mesta oziroma kraju 
samem) in finančno (to pomeni, da je izkazan denarni 
tok plačil v višini, kot jo projekt predvideva) realiziran 
(npr. zgrajeni so objekti, kupljeni so stroji itd.), oziroma 
so v prijavi navedena dela končana in je dosežena vred-
nost investicije v višini, kot je bila prijavljena. Investicija 
mora biti zaključena najkasneje v roku treh let od pod-
pisa pogodbe.

Do zaključka prijavljenega investicijskega projekta, 
kar pomeni poleg zaključka investicije tudi realizacija 
v vlogi in v pogodbi navedenih novih delovnih mest na 
osnovi prijavljenega investicijskega projekta ter reali-
zacija neto povečanja števila zaposlenih v prejemniku 
spodbude, pa mora tuji investitor zadržati najmanj 10 % 
neposredni lastniški delež v projektnem podjetju.

6. Povezanost družb: povezanost družb se presoja 
v skladu s Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).

7. Pooblaščenec: tuji investitor kot prijavitelj mora 
imeti v Republiki Sloveniji pooblaščenca za vročitve, ki 
v imenu tujega investitorja sprejema vse pošiljke Javne 
agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetni-
štva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 
(v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija) in Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo v postopku obravnava-
nja vloge oziroma prijave, prispele na Javni razpis za 
sofinanciranje tujih neposrednih investicij v letih 2016 
in 2017 – prvi kapitalski vstopi. Pooblaščenec je lahko 
fizična oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji 
ali pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.

8. Vrste investicij in osnovni pogoji za dodelitev 
spodbude

Za dodelitev spodbude se lahko kandidira:
– z investicijskimi projekti v predelovalno dejavnost, 

na podlagi katerih bo najkasneje v treh letih po zaključku 
investicije zagotovljeno odprtje najmanj 25 novih zapo-
slitev. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo 
spodbude, znaša 1 milijon EUR;

– z investicijskimi projekti v storitveni dejavno-
sti, katerih storitve se mednarodno tržijo, na podlagi ka-
terih bo najkasneje v treh letih po zaključku investicije 
oziroma v primeru investicijskih projektov v storitveno 
dejavnost, pri katerih se dodeli spodbuda na osnovi 
stroškov odpiranja novih delovnih mest, najkasneje v 
treh letih od podpisa pogodbe odprtih najmanj 10 no-
vih zaposlitev. Najnižja vrednost investicije, za katero 
se dodelijo spodbude, znaša 0,5 milijona EUR. Kot 
storitvena dejavnost, ki se mednarodno trži, se štejejo 
naslednje dejavnostu, uvrščene v oklepaju navedena 
področja po CPA 2008:

– dejavnost centrov za skupne storitve (angl. 
Shared Services Centres, CPA 69.2),

– dejavnost centrov za obdelavo podatkov (Data 
Centre, CPA 63.1),
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– dejavnost centrov za visokotehnološka popra-
vila (High-tech Repair Centres, CPA 62.0),

– logistična dejavnost (angl. Logistics, CPA 
52.10, 52.21, 52.22, 52.23 in 52.24),

– z investicijskimi projekti v razvojno-raziskovalno 
dejavnost, na podlagi katerih bo najkasneje v treh letih 
od podpisa pogodbe odprtih najmanj pet novih zaposli-
tev z najnižjo stopnjo izobrazbe: specializacija po viš-
ješolskih programih ali visokošolski strokovni programi 
oziroma 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). Če bo odprtih 
več kot pet novih zaposlitev, mora biti vsaj 80 % vseh no-
vih zaposlitev z najnižjo izobrazbo: specializacija po viš-
ješolskih programih ali visokošolski strokovni programi 
oziroma 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). Najnižja vred-
nost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 
0,5 milijona EUR. Kot razvojno-raziskovalna dejavnost 
se šteje dejavnost, ki jo izvaja podjetje ali zaključena 
organizacijska enota, katere osnovna dejavnost je razi-
skovanje in razvoj na področju tehnologije. Raziskovalni 
projekt mora v celoti spadati v dejavnost industrijskih 
raziskav in/ali razvoj prototipov za tržno uporabo. Pod-
jetja, katerih osnovna dejavnost niso raziskave in razvoj, 
morajo voditi raziskovalno razvojno enoto organizacijsko 
opredeljeno. Razvojno raziskovalne naloge morajo biti 
navedene v organigramu in veljavnem aktu o sistemiza-
ciji delovnih mest projektnega podjetja.

Kot najnižja vrednost investicije se šteje samo neto 
(brez DDV) investicija v opredmetena osnovna sredstva 
(komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, na-
kup in gradnja stavb skupaj z zemljišči neposredno pod 
stavbo ter posodobitev stavb, nakup novih strojev in 
opreme) in/ali v neopredmetena dolgoročna osnovna 
sredstva (nakup patentov, licenc, know-howa ali nepa-
tentiranega tehničnega znanja).

Prijavitelj mora iz lastnih virov in/ali virov projektne-
ga podjetja in v obliki, ki ni povezana z javnimi sredstvi, 
zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih 
stroškov.

Kot datum zaključka investicije se šteje končanje 
v prijavi navedenih del in hkrati doseganje vrednosti 
investicije v prijavljeni višini, kar mora biti zaključeno 
najkasneje v roku treh let od datuma podpisa pogodbe.

Ustvarjanje novih zaposlitev pomeni povečanje 
neto števila zaposlenih (v nadaljevanju: neto nove za-
poslitve), neposredno zaposlenih v projektnem podjetju, 
v primerjavi s povprečjem predhodnih 12 mesecev pred 
podpisom pogodbe o sofinanciranju, pri čemer se so-
razmerno upoštevajo zaposlitve s polnim in skrajšanim 
delovnim časom. Vsako zaposlitev, izgubljeno v teh 12 
mesecih, je potrebno zato odšteti od celotnega števila 
zaposlitev, ustvarjenih v istem obdobju. Povprečno šte-
vilo zaposlenih v zadnjih dvanajstih koledarskih mesecih 
pred datumom podpisa pogodbe (obstoječi zaposleni) 
se ugotavlja tako, da se upošteva vse osebe, ki so za-
poslene pri prejemniku spodbude na podlagi pogodbe 
o zaposlitvi.

Neto nove zaposlitve morajo biti ustvarjene najkas-
neje v treh letih od datuma vsebinskega in finančnega 
zaključka investicije. Pri zaposlitvah, ki so bile ustvarje-
ne pred dnem zaključka investicije, se kot mejnik za prvo 
zasedbo delovnega mesta šteje šele datum zaključka 
investicije. V primeru investicijskih projektov v storitve-
no dejavnost, pri katerih se dodeli spodbuda na osnovi 
stroškov odpiranja novih delovnih mest, in v primeru in-
vesticijskih projektov v razvojno raziskovalno dejavnost, 
mora podjetje ustvariti neto nove zaposlitve najkasneje 
v treh letih od podpisa pogodbe.

Neto nove zaposlitve se morajo ohranjati v regiji 
najmanj pet let, v primeru srednjih in malih podjetij pa 

tri leta po dnevu, ko je bila investicija zaključena in neto 
nove zaposlitve dosežene.

Kot ustvarjanje neto novih zaposlitev v projektnem 
podjetju se ne šteje prezaposlitev zaposlenih v projektno 
podjetje iz povezanih družb, prav tako se kot ustvarjanje 
neto novih zaposlitev ne šteje povečanje delovnih mest 
v povezanih družbah ali zaposlovanje preko agencij za 
posredovanje začasne delovne sile. Povezanost družb 
se ugotavlja v skladu s Prilogo I k Uredbi Komisije (ES) 
št. 651/2014/ES.

Spodbuda se ne dodeli, če
– je investicijski projekt za isti namen, ki vsebuje 

sestavine državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih 
sredstev državnega, lokalnega ali EU-proračuna in če 
skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega 
najvišjo dovoljeno višino sofinanciranja, ki jo določajo 
pravila o državni pomoči,

– ima tuji investitor ali projektno podjetje neporav-
nane obveznosti do Republike Slovenije,

– je tuji investitor ali projektno podjetje v kolek-
tivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu 
z nacionalno zakonodajo izpolnjuje merila za uvedbo 
kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo 
njegovih upnikov,

– je tujemu investitorju v primeru družbe z omejeno 
odgovornostjo (razen MSP, ki obstaja manj kot tri leta) 
zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica vpi-
sanega osnovnega kapitala. To je v primeru, ko nako-
pičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in vseh drugih 
elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih sred-
stev družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek, 
ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. Za 
namene te alineje se „družba z omejeno odgovornostjo“ 
nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge I k Direktivi 
2013/34EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 182, 
29. 6. 2013, str. 19), osnovni kapital“ pa vključuje po 
potrebi vse vplačane presežke kapitala,

– je tujemu investitorju v primeru družbe, kjer vsaj 
nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg druž-
be (razen MSP, ki obstaja manj kot tri leta), zaradi nako-
pičenih izgub izginila več kot polovica njenega kapitala, 
kot prikazujejo računovodski izkazi družbe. Za namene 
te alineje se „družba, kjer vsaj nekaj članov nosi neome-
jeno odgovornost za dolg družbe“ nanaša predvsem na 
vrste podjetij iz Priloge II k Direktivi 2013/34/EU (UL L 
182, 29. 6. 2013, str. 19),

– je projektno podjetje v stanju kapitalske neustre-
znosti po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 
list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 
– popr.),

– je projektno podjetje v težavah v skladu s Smer-
nicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 
1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni 
list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 
39/13 in 56/13). Mala in srednje velika podjetja, ki delu-
jejo manj kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo kot 
podjetja v težavah v smislu navedenih smernic, razen če 
izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki 
urejajo finančno poslovanje podjetij,

– je tuji investitor ali projektno podjetje prejelo po-
moč za reševanje in posojila še ni vrnilo ali prekinilo 
jamstva ali če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in 
je še vedno predmet načrta prestrukturiranja ali

– je v primeru tujega investitorja ali projektnega 
podjetja, ki ni malo ali srednje veliko podjetje, v zadnjih 
dveh letih:
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– knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim 
kapitalom večje od 7,5 in

– razmerje med dobičkom podjetja pred obrest-
mi, davki, odpisi in amortizacijo (EBITDA) ter kritjem 
obresti nižje od 1,0.

Kumulacija državnih pomoči pomeni, da se prejete 
državne pomoči med seboj seštevajo. Namen pravila 
kumulacije je tako zagotoviti, da posamezni prejemnik 
ne bi dobil več pomoči kot je dovoljeno. Če je projektno 
podjetje že dobilo tudi druga sredstva iz državnega, 
lokalnega ali EU proračuna, oziroma če skupna viši-
na prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje 
dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s 
področja državnih pomoči ali pa so mu bila dodeljena, 
se pogodba razdre, agencija pa mora zahtevati vrnitev 
vseh že izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamu-
dnimi obrestmi od dne plačila do dne vračila.

Tuji investitor in po sklenitvi tripartitne pogodbe 
tudi projektno podjetje morata v času od oddaje prijave 
pa do izpolnitve vseh obveznosti, ki izhajajo iz javnega 
razpisa, razpisne dokumentacije in pogodbe, pisno ob-
vestiti agencijo o vseh spremembah (npr. vsebinske in 
finančne spremembe prijavljenega investicijskega pro-
jekta, sprememba naslova, začetek stečajnega postop-
ka, izstop tujega investitorja itd.), ki se nanašajo bodisi 
na investicijski projekt bodisi projektno podjetje ali tujega 
investitorja, in sicer takoj po nastanku spremembe.

9. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, za katere se dodelijo spodbu-

de, so:
a) stroški materialnih investicij (investicije v opred-

metena osnovna sredstva tj. nakup in gradnja stavb 
skupaj z zemljiščem neposredno pod stavbo ter poso-
dobitev stavb, komunalno in infrastrukturno opremljanje 
zemljišč, nakup novih strojev in opreme. Nakup zemljišč 
lahko predstavlja največ 25 % vrednosti prijavljenih upra-
vičenih stroškov. Nakup zemljišč in nakup objektov je 
upravičen strošek, razen v primerih, ko gre za nakup 
zemljišč in objektov med sorodniki prvega, drugega 
in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je 
ustanovitelj s.p.-ja in njegovo firmo ali med družbeniki 
gospodarske družbe in gospodarsko družbo.

Med upravičene stroške materialnih investicij spa-
dajo tudi stroški zakupa zemljišč in stavb, vendar mora 
biti v tem primeru zakupna pogodba sklenjena najmanj 
za pet let po pričakovanem datumu konca investicij-
skega projekta za velika podjetja ter tri leta za mala in 
srednje velika podjetja. Pri zakupu opreme in strojev 
se upoštevajo samo stroški zakupa v obliki finančnega 
zakupa z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe. 
Zakup mora biti izveden po tržnih pogojih.

Pri spodbudah, dodeljenih za bistveno spremem-
bo v proizvodnem procesu, morajo upravičeni stroški 
presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih z 
dejavnostjo, ki naj bi se posodobila, v zadnjih treh po-
slovnih letih.

Pri spodbudah, dodeljenih za diverzifikacijo obsto-
ječe poslovne enote z novimi dodatnimi produkti, morajo 
upravičeni stroški za vsaj 200 odstotkov presegati knji-
govodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo, 
kot je bila evidentirana v poslovnem letu pred začetkom 
del.

Kolikor je med upravičenimi stroški tudi nakup ze-
mljišč ali objektov, je potrebno vlogi na javni razpis 
priložiti:

– zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 
1 meseca ali katastrske podatke o načrtovani lokaciji, 
na podlagi katerih lahko ocenjevalna komisija pridobi 
podatke iz uradne evidence in

– pismo o nameri ali predpogodbo, ki ne sme pred-
stavljati zavezujoče ponudbe ali finančne zaveze inve-
stitorja ali projektnega podjetja.

V primeru, ko ocena upravičenih stroškov, veza-
nih na nakup nepremičnine bistveno odstopa od urad-
ne cenitve Geodetske uprave Republike Slovenije, 
lahko komisija od prijavitelja zahteva sodno cenitev, 
ki mora biti izdelana s strani sodno zapriseženega 
cenilca in ne sme biti starejša kot 1 leto na dan prija-
ve na razpis.

Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, 
morajo v podjetju ostati do konca obdobja ohranjanja 
investicije oziroma do konca amortizacijskega obdobja. 
Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lah-
ko prodajo pred potekom roka s pogojem, da projektno 
podjetje nabavi druga primerljiva osnovna sredstva, ki 
predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. 
Projektno podjetje mora o tem predhodno pridobiti so-
glasje agencije.

b) stroški nematerialnih investicij (investicije v ne-
opredmetena dolgoročna osnovna sredstva tj. nakup 
patentov, licenc, znanja in izkušenj (know-howa) in 
nepatentiranega tehničnega znanja; ki lahko znašajo 
največ do 30 % upravičenih stroškov cele investicije). 
Nematerialne investicije se morajo uporabljati izključ-
no v projektnem podjetju. Obravnavati jih je treba kot 
sredstva, ki se amortizirajo. Kupljene morajo biti od 
tretje osebe po tržnih pogojih. Vključene morajo biti v 
osnovna sredstva podjetja in ostati povezana s projek-
tom, za katerega je dodeljena pomoč, najmanj 5 let po 
zaključku investicijskega projekta v primeru, ko gre za 
veliko podjetje, in najmanj 3 leta po zaključku investi-
cijskega projekta v primeru, ko gre za malo in srednje 
veliko podjetje.

c) stroški odpiranja novih delovnih mest, ki so ne-
posredno ustvarjena z investicijskim projektom, izraču-
nani za obdobje dveh let in jih mora projektno podjetje 
dejansko plačati v zvezi z zadevno zaposlitvijo (tj. stro-
ški bruto plač pred obdavčitvijo in obvezni prispevki za 
socialno varnost).

Uveljavljanje materialnih in nematerialnih stroškov 
kot upravičenih stroškov je možna pri vseh vrstah pro-
jektov, medtem ko je uveljavljanje stroškov odpiranja 
novih delovnih mest kot upravičenih stroškov možno 
samo pri projektih v storitveni dejavnosti in pri projektih 
v razvojno-raziskovalno dejavnost, pri čemer se mora v 
tem primeru prijavitelj že v vlogi opredeliti, katere vrste 
stroškov bo uveljavljal, saj kombinacija uveljavljanja ma-
terialnih in nematerialnih stroškov ter stroškov odpiranja 
novih delovnih mest ni možna

Nakup osnovnih sredstev, ki spadajo med upravi-
čene stroške prijavljenega projekta, mora temeljiti na 
načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zago-
tavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, 
enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

Pri nakupih je potrebno zagotoviti gospodarno in 
učinkovito porabo dodeljenih sredstev, s ciljem, da se 
zastavljeni cilji in načrtovani rezultati investicijskega pro-
jekta uspešno dosežejo.

Med upravičene stroške ne sodijo:
– stroški DDV in nadomestilo za spremembo na-

membnosti zemljišča ter druge dajatve (razen komunal-
nega prispevka, ki je upravičen strošek),

– stroški nakupa osebnih, tovornih in kombiniranih 
vozil.

10. Formalna popolnost prijave: prijava se šteje 
kot formalno popolna, če vsebuje, v skladu z navodili v 
razpisni dokumentaciji, vse pravilno izpolnjene obrazce 
ter obvezne priloge.
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11. Dopolnitev prijave
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti prijave, 

komisija v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije v roku osmih dni 
od odpiranja prijav pozove prijavitelja po njegovem poo-
blaščencu v Republiki Sloveniji, naj v roku osmih dni od 
prejema poziva za dopolnitev prijavo dopolni. Formalno 
nepopolne prijave, ki jih prijavitelj po njegovem poobla-
ščencu v Republiki Sloveniji v roku osmih dni ne dopolni, 
se s sklepom zavržejo.

Komisija lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do 
izbora prijavitelja po njegovem pooblaščencu v Republi-
ki Sloveniji pozove k pojasnilu informacij iz prijave in/ali 
pozove k posredovanju dokazil, ki izkazujejo verodostoj-
nost navedb v prijavi, o katerih se pri državnih organih 
ne vodijo uradne evidence. Prijavitelj po njegovem po-
oblaščencu v Republiki Sloveniji, ki je bil pozvan k po-
jasnilu oziroma posredovanju dokazil, mora le-te posre-
dovati v roku petih dni od prejema poziva. Če prijavitelj 

po njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji v roku 
pojasnil oziroma dokazil ne posreduje, komisija sprejme 
odločitev na podlagi razpoložljive dokumentacije.

Komisija lahko v obdobju od odpiranja prijave do 
podpisa pogodbe s projektnim podjetjem in tujim inve-
stitorjem na kraju samem preveri obstoječe stanje pri 
potencialnem projektnem podjetju/na lokaciji, kjer bo 
potekala realizacija investicijskega projekta.

Vsebina dispozicije investicijskega projekta (Obra-
zec 8) ne more biti predmet dopolnitve prijave. Vloge, 
katerih obrazec ne bo izpolnjen, se zavržejo.

12. Merila za ocenjevanje
Vse formalno popolne prijave, ki bodo izpolnjevale 

vse zahtevane pogoje in bodo v skladu s predmetom 
in namenom javnega razpisa, bo ocenila ocenjevalna 
komisija, imenovana s strani direktorja Javne agencije 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, na podlagi 
naslednjih meril:

Merilo Št. točk

1. Položaj tujega investitorja na trgu in raziskovalno-razvojna in inovacijska aktivnost tujega investi-
torja 27

2.
Delež domačih dobaviteljev pri investicijskih projektih v predelovalni dejavnosti / Stopnja izobraz-
be zaposlenih na investicijskem projektu v storitveno dejavnost, ki se mednarodno trži oziroma v 
raziskovalno-razvojno dejavnost

9

3. Možen prenos tehnologije na ostala slovenska podjetja in vpliv investicijskega projekta na pro-
duktivnost ostalih domačih podjetij 9

4. Dolgoročna vpetost investicijskega projekta v slovensko okolje 5

5. Intenzivnost tehnologije v končnem izdelku/storitvi investicijskega projekta 15

6. Vpliv investicijskega projekta na človeški kapital 10

7. Predvidena bruto dodana vrednost na zaposlenega v projektnem podjetju 5

8.

Vpliv na okolje pri investicijskih projektih v predelovalno dejavnost / Obseg prihodkov od proda-
je storitev, ustvarjene izven Slovenije v okviru investicijskih projektov v storitveni dejavnosti, ki 
se mednarodno trži, in trgi, na katerih se storitve tržijo / Rezultati izvajanja industrijskih raziskav 
in/ali razvoj prototipov za tržno uporabo in vpliv investicijskega projekta na odpadke

15

9. Razvojni učinki investicijskega projekta v gospodarsko manj razvitih regijah in vpliv na brezposel-
nost 5

Skupaj 100

Agencija bo sofinancirala investicijske projekte tistih 
tujih investitorjev, katerih prijave bodo v postopku oce-
njevanja dosegle prag najmanj 60 točk, in sicer v skla-
du z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Natančnejši 
opis meril in način dodeljevanja sredstev je naveden v 
točki III. razpisne dokumentacije.

13. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je do 4.640.000 EUR v 

letu 2017. V primeru spremembe državnega proračuna 
se vrednost razpisanih sredstev lahko spremeni.

Kolikor bi kakršenkoli zakonski ali podzakonski akt 
spremenil višino pravice porabe na proračunski postav-
ki, namenjeni za pokrivanje obveznosti iz tega razpisa, 
ali bi se spremenili zakonodajni okviri dodeljevanja sred-
stev, si agencija pridržuje pravico razveljaviti razpis pred 
izdajo sklepov o dodelitvi spodbude.

Če pride do spremembe v državnem proračunu 
ali programu dela agencije, ki neposredno vpliva na ta 
javni razpis, se lahko zmanjšajo razpoložljiva sredstva v 
okviru razpisa, spremeni dinamika izplačil ali razveljavi 
javni razpis ter sklepi o dodelitvi sredstev.

Višina finančne spodbude bo določena na podla-
gi meril, števila ustvarjenih novih zaposlitev, vrednosti 
investicije (od vrednosti upravičenih stroškov material-
nih in nematerialnih investicij) ter v okviru razpoložljivih 
sredstev, namenjenih za dodelitev spodbud, vendar ne 
več kot 2 milijona EUR.

Sredstva bodo dodeljena za investicijske projek-
te tujih investitorjev, katerih prijave bodo v postopku 
ocenjevanja dosegle minimalni prag števila točk za so-
financiranje, do višine razpoložljivih sredstev (skupaj 
4.640.000,00 EUR), in sicer po prednostnem vrstnem 
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redu glede na doseženo število točk projektov od naj-
bolje ocenjenega projekta navzdol, ter izplačana pro-
jektnim podjetjem na osnovi predloženega zahtevka v 
vrednosti izkazanih upravičenih stroškov.

Skladno z Uredbo o karti regionalne pomoči za ob-
dobje 2014-2020 (seznam občin v Prilogi VI) dodeljena 
spodbuda na območju »a« karte regionalne pomoči (tj. 
Vzhodna Slovenija) lahko znaša največ 25 % vrednosti 
upravičenih stroškov (intenzivnost regionalne pomoči) 
za velika podjetja, v primeru srednje velikih podjetij viši-
na dodeljene spodbude ne sme presegati 35 %, v prime-
ru malih podjetij pa 45 % vrednosti upravičenih stroškov 
posameznega projekta. Dodeljena spodbuda na območ-
ju »c« karte regionalne pomoči (tj. Zahodna Slovenija) 
lahko do 31. decembra 2017 znaša največ 15 %, v pri-
meru srednje velikih podjetij višina dodeljene spodbude 
ne sme presegati 25 %; v primeru malih podjetij pa 35 % 
upravičenih stroškov posameznega projekta.

Za določitev velikosti projektnega podjetja se 
uporabljajo merila, ki jih opredeljuje Priloga I k Uredbi 
651/2014/EU).

Če se po končanem ocenjevanju izkaže, da skupna 
vrednost pričakovanega sofinanciranja upravičenih stro-
škov investicijskih projektov, ki so dosegli prag sofinanci-
ranja, presega razpisana sredstva, se sredstva razdelijo 
glede na višino doseženih točk – tako, da imajo prednost 
pri dodelitvi projekti z višjim številom točk.

Če je več projektov z enako oceno, ima prednost 
projekt, ki predvideva večje število ustvarjenih novih zapo-
slitev; če bi ti projekti imeli enako število ustvarjenih novih 
zaposlitev, ima prednost projekt, ki prejme v fazi ocenje-
vanja pri merilu št. 5. Intenzivnost tehnologije v končnem 
izdelku/storitvi investicijskega projekta večje število točk.

Če vrednost predvidene dodeljene finančne spod-
bude, po oceni projekta, presega višino razpoložljivih 
sredstev, agencija s projektnim podjetjem in tujim inve-
stitorjem ne sklene pogodbe, razen če se tuji investitor 
strinja, da se projektnemu podjetju, ob nespremenjeni 
vsebini investicijskega projekta – dispoziciji iz obrazca 
8 (zaposlitveni, finančni, časovni in vsi ostali elementi 
investicijskega projekta) dodeli nižji znesek finančne 
spodbude, kot bi mu pripadala glede na oceno projekta.

14. Pogoj nujnosti: spodbudo je mogoče dodeliti 
samo, če je prijavitelj zanjo vložil prijavo za dodelitev 
spodbude pred začetkom izvajanja investicijskega pro-
jekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko 
se začno gradbena dela v okviru investicijskega projekta 
ali prva pravno zavezujoča zaveza za naročilo opreme 
ali vsaka druga zaveza, zaradi katere naložbe ni več 
mogoče preklicati, če ta nastopi pred začetkom omenje-
nih gradbenih del. Nakup zemljišča in pripravljalna dela, 
kot sta pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih 
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek del.

15. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Projektno podjetje mora izdati zahtevek za sofinan-

ciranje najkasneje do 23. 10. 2017. V zahtevku za sofi-
nanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, ki so nastali 
v obdobju od datuma oddaje vloge za dodelitev spod-
bude do datuma predložitve zahtevka za sofinanciranje 
in so bili tudi plačani do datuma predložitve zahtevka 
(predložiti račune in dokazila o plačilu le-teh), ter se upo-
števajo najvišje možne intenzivnosti regionalne pomoči 
(15 %, 25 %, 35 % oziroma 45 %). Vrednost zahtevka 
pa ne sme presegati v sklepu o dodelitvi navedenega 
zneska spodbude.

Projektno podjetje mora zahtevku priložiti tudi brez-
pogojno bančno garancijo prvovrstne banke s sedežem 
v EU (oziroma brezpogojno bančno garancijo prvovrstne 
banke s sedežem izven EU, če ima ta banka v EU odpr-

to svojo podružnico in je unovčitev te garancije izrecno 
omogočena tudi v tej podružnici) za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti, plačljivo na prvi pisni poziv agen-
cije, z veljavnostjo do datuma treh let in treh mesecev 
od datuma podpisa pogodbe, in sicer v višini celotnega 
zneska zahtevka, s katero banka garantira, da bo iz-
plačala ta znesek, če pogodbene obveznosti ne bodo 
dobro izvedene. Bančna garancija mora biti tekstovno 
identična vzorcu garancije na strani 92 in 93 razpisne 
dokumentacije.

Ker se pri izračunu odobrene višine finančne spod-
bude upošteva vrednost investicije, tj. višina vseh upra-
vičenih stroškov, ki bodo nastali v obdobju od datuma 
oddaje vloge do datuma zaključka investicije; tj. v treh 
letih po podpisu pogodbe, morajo projektna podjetja ob 
zaključku investicije predložiti tudi dokazila (račune in 
dokazila o plačilu le-teh), s katerimi izkazujejo celotno 
vrednost upravičenih stroškov prijavljene investicije.

16. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 27. 3. 2017 oziroma do po-

rabe predvidenih proračunskih sredstev. Prijava mora 
prispeti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub-
ljana, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – prijava 
na javni razpis – spodbujanje TNI 2016 in 2017 – Prvi 
kapitalski vstopi« ter s polnim naslovom tujega inve-
stitorja in naslovom pooblaščenca. Prijavitelji morajo 
izpolnjeno prijavo oddati v papirni obliki v originalu in v 
celoti v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku, skladno 
z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Posa-
meznim zahtevanim dokumentom, ki v originalu niso v 
slovenskem ali angleškem jeziku, morajo biti priloženi 
uradni prevodi v slovenski ali angleški jezik.

Vsi podatki iz prijav, ki jih ocenjevalna komisija 
odpre, so javni, razen tistih, ki jih tuji investitor posebej 
označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost 
lahko označi posamezen podatek oziroma del prijave. 
Kot poslovna skrivnost se ne morejo šteti podatki, ki 
so javnosti dostopni na podlagi prve alineje tretjega 
odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij jav-
nega značaja, kot so npr. podatki iz predloženih vlog, ki 
odražajo in dokazujejo izpolnjevanje pogojev in meril, 
podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev vloge glede na 
postavljena merila, itd.

Na javni razpis se ne more prijaviti prijavitelj s po-
novno prijavo za isti projekt, če o tej prijavi teče pritož-
beni postopek. Prijavitelj lahko prijavo za isti projekt vloži 
šele po pravnomočno končanem pritožbenem postopku.

17. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav zaradi pričakovanega velikega šte-

vila prijav ne bo javno. Odpiranje bo predvidoma pote-
kalo naslednji delovni dan po roku za prispetje prijav, s 
pričetkom ob 9. uri, v prostorih agencije.

Pri odpiranju prijav se bodo upoštevale prijave, ki 
bodo prispele v glavno pisarno agencije, Verovškova 
ulica 60, 1000 Ljubljana, ne glede na način dostave naj-
kasneje na dan, kot je določen rok za prispetje prijav, in 
sicer najkasneje do 12. ure.

Roka za prispetje prijav v letu 2016 sta:
– za prvo odpiranje: 22. avgust 2016, do 12. ure.
Roki za prispetje prijav v letu 2017 so:
– za drugo odpiranje: 30. januar 2017, do 12. ure,
– za tretje odpiranje: 27. marec 2017, do 12. ure,
Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za 

prijavo na razpis ali na kateri razpis se nanaša) komisija 
ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.

Vloge, ki bodo prispele po roku, kot je določen za 
prispetje vlog, bodo uvrščene v naslednje odpiranje. Vlo-
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ge, ki bodo prispele po zadnjem roku za prispetje vlog 
v letu 2017, se kot nepravočasne s sklepom zavržejo.

18. Sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi spodbude
Na podlagi ocene ocenjevalne komisije bodo tuji 

investitorji po njihovem pooblaščencu v Republiki Slo-
veniji s sklepom obveščeni o dodelitvi oziroma nedo-
delitvi spodbude najpozneje v roku 60 dni od odpiranja 
prijav. Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani 
agencije.

Zoper sklep je možna pritožba v 15 dneh od preje-
ma sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, 
zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pri tožbe ne mo-
rejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi 
odloča Ministr stvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Vložena pri tožba ne zadrži podpisa pogodb s tujimi in-
vestitoji in projektnimi podjetji, ki jim je dodeljena pravica 
do nepovratne finančne spodbude.

Javna agencija lahko v primeru, ko se po izdaji skle-
pa o sofinanciranju ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh 
pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in 
ni v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, po-
godbe ne podpiše, sklep pa razveljavi.

Tuji investitorji, ki bodo preko pooblaščenca prejeli 
sklep o dode litvi pravice do nepovratne finančne spod-
bude, bodo morala imeti v roku 15 dni od vročitve sklepa 
o dodelitvi spodbude pooblaščencu tujega investitorja, tj. 
pred podpisom pogodbe s SPIRIT Slovenija, registrirano 
projektno podjetje, ki bo prav tako nastopalo kot pogod-
bena stranka (tripartitna pogodba), in tuji investitor ter 
projektno podjetje bosta morala z agencijo podpisati po-
godbo, in sicer v 15 dneh po prejemu poziva k podpisu 
pogodbe s strani javne agencije, sicer se bo štelo, da sta 
odstopila od podpisa pogodbe za pridobitev nepovratne 
finančne spodbude.

Agencija lahko po izdaji sklepa o dodelitvi spodbu-
de za investicijske projekte zahteva izdelano ter s strani 
prijavitelja in projektnega podjetja potrjeno investicij-
sko dokumentacijo, v skladu z določili Uredbe o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske do-
kumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06 in 54/10).

19. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija v slovenskem in angle-

škem jeziku je na voljo v glavni pisarni Javne agencije 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 
ulica 60, Ljubljana vsak delovni dan med 9. in 10. uro ali 
na spletnih straneh: www.spiritslovenia.si in www.invest-
slovenia.si. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje 
tudi po elektronski pošti, na osnovi prošnje podjetja, na 
elektronski naslov: fdi@spiritslovenia.si. Za posredova-
nje dokumentacije po navadni ali elektronski pošti lahko 
zainteresirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 5 dni pred 
določenim rokom za prispetje prijav.

Pravno zavezujoča je različica javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije v slovenskem jeziku. Vsa ko-
munikacija in pisanja v zvezi z razpisom poteka v slo-
venskem jeziku.

20. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in po-

jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na ele-
ktronski naslov: fdi@spiritslovenia.si (s pripisom: javni 
razpis – spodbujanje TNI 2016 in 2017 – prvi kapitalski 
vstopi), in sicer najkasneje osem dni pred rokom, do-
ločenim za prispetje prijav. Vprašanja zainteresiranih 
prijaviteljev in odgovori izvajalca javnega razpisa bodo 
najkasneje šest dni pred rokom, določenim za prispetje 
prijav, objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslove-

nia.si. Odgovori in pojasnila izvajalca javnega razpisa so 
del razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije so na voljo po telefonu na 
številki +386 1 5309 806 pri kontaktni osebi dr. Zoranu 
Stamatovskemu. Morebitna vprašanja je mogoče po-
sredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: 
fdi@spiritslovenia.si.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije

Št. 1101-2/2016-3 Ob-2499/16

Na podlagi 3. člena Splošnih pogojev poslovanja 
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13; v 
nadaljevanju: SPP) in v skladu s Poslovnim in finančnim 
načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije za leto 2016, ki ga je Vlada Repub-
like Slovenije sprejela 19. 5. 2016 ter Direktivo Sveta 
2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so 
rezidenti za daljši čas (Uradni list L 016, 23. 1. 2004), 
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in šti-
pendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja

javni razpis
sofinanciranja podoktorskega raziskovalnega 
izobraževanja na European University Institute 

(EUI) za leto 2017 (211. JR)
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega razisko-
valnega izobraževanja na European University Institute 
(v nadaljevanju: EUI) enemu vlagatelju, ki bo na podok-
torsko raziskovalno izobraževanje sprejet in se bo nanj 
vpisal v študijskem letu 2017/2018.

2. Višina razpisanih sredstev in višina sofinanci-
ranja

Vrednost javnega razpisa je 35.000,00 EUR.
Izbran vlagatelj bo prejel sofinanciranje v (bruto) 

višini:
– 2.666,67 EUR (bruto) mesečno za življenjske 

stroške za 12 mesecev;
– do največ 1.600,00 EUR (bruto) enkratno za po-

tne stroške (vozovnica v obe smeri), glede na dejanske 
stroške, ki jih mora vlagatelj izkazati z ustrezno doku-
mentacijo (letalska vozovnica oziroma drug primerljiv 
dokument).

3. Pogoji javnega razpisa
Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki je:
– državljan Republike Slovenije,
– državljan države članice Evropske unije (v na-

daljevanju: EU), če izkaže vsaj petletno neprekinjeno 
prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred ro-
kom za prijavo na javni razpis, po katerem uveljavlja 
štipendijo,

– delavec migrant EU, ki je državljan druge države 
članice EU, če je zaposlen ali samozaposlen v Republiki 
Sloveniji, ali njihov vzdrževani družinski član,

– obmejni delavec, ki je državljan države članice 
EU in prebiva v drugi državi članici EU, če je zaposlen 
ali samozaposlen v Republiki Sloveniji, ali njihov vzdr-
ževani družinski član,

– državljan tretjih držav, ki je pridobil status reziden-
ta za daljši čas.

Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora posame-
zen vlagatelj izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– je v študijskem letu 2017/2018 sprejet na podok-
torsko raziskovalno izobraževanje na EUI in bo v tem 
študijskem letu program tudi obiskoval,

http://www.spiritslovenia.si
http://www.investslovenia.si
http://www.investslovenia.si
mailto:fdi@spiritslovenia.si
mailto:fdi@spiritslovenia.si
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– hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki 
ureja štipendiranje,

– v Republiki Sloveniji ne prejema štipendije ali 
drugih prejemkov za izobraževanje na podlagi drugih 
predpisov.

Pogoje iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj, ki mu 
bo sofinanciranje dodeljeno, izpolnjevati celoten čas po-
doktorskega raziskovalnega izobraževanja.

4. Dokumentacija
Vlagatelj mora oddati izpolnjeno in lastnoročno pod-

pisano prijavnico.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora vlagatelj pri-

ložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in iz-
birnih meril:

– dokazila o izpolnjevanju pogoja iz prvega od-
stavka 3. točke Pogoji tega javnega razpisa; če se za 
sofinanciranje prijavlja vzdrževani družinski član osebe 
iz teh kategorij, mora dokazati ustrezen status osebe, 
katere vzdrževani član je in status vzdrževanega dru-
žinskega člana. Državljanom Republike Slovenije tega 
ni potrebno dokazovati;

– potrdilo o sprejemu na podoktorsko raziskovalo 
izobraževanja na EUI v študijskem letu 2017/2018.

5. Razvrščanje vlog in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določba-

mi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, uradna 
oseba.

Če bo istočasno prispelo več popolnih vlog, ki iz-
polnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev oziroma 
mest, se bo za odločitev o izbiri vlagatelja uporabilo 
merilo višje povprečne ocene na zadnjem izobraževa-
nju, ki je bilo ocenjevano z ocenami, ki jih je posamezen 
vlagatelj prejel do 31. 12. 2016 na podlagi dokazil, kot 
so določena v naslednjih dveh odstavkih.

V primeru iz prejšnjega odstavka bo vlagatelj po-
zvan, da predloži original ali overjeni prepis uradnega 
potrdila izobraževalne institucije o vseh doseženih oce-
nah na 3 stopnji (doktorski študij), ki jih je pridobil do 
31. 12. 2016.

Če izobraževanje iz prejšnjega odstavka ni bilo oce-
njevano z ocenami, bo moral vlagatelj predložiti:

– uradno potrdilo izobraževalne institucije, da za-
dnje izobraževanje, na katerega je bil vlagatelj vpisan, 
ni bilo ocenjevano z ocenami;

– uradno potrdilo izobraževalne institucije o vseh 
doseženih ocenah zadnjega zaključenega izobraževa-
nja, ki je bilo ocenjevano z ocenami.

Če je vlagatelj ocene iz prejšnjih dveh odstavkov 
pridobil izven Republike Slovenije, mora predložiti urad-
no potrdilo izobraževalne institucije o načinu ocenjeva-
nja (ocenjevalna lestvica).

6. Pooblastilo: vlagatelj, ki v času trajanja razpi-
snega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 
30 dni ali več, mora pred odhodom pooblastiti osebo 
s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje v 
postopku dodelitve štipendije in za izvajanje pogodbe-
nega razmerja.

7. Rok in način oddaje vlog
Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok 

prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v 
Uradnem listu RS in traja do izbora prvega vlagatelja, 
vendar najkasneje do vključno 31. 3. 2017.

Vlagatelji morajo vlogo (v celoti izpolnjeno in pod-
pisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu 
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipen-
dije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 
211. javni razpis).

Vlogo je možno oddati po pošti ali osebno, in sicer 
v poslovnem času.

Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, 
preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje 
priporočeno po pošti, se za dan in čas, ko sklad prejme 
vlogo, šteje dan in čas oddaje na pošti.

Vloge, vložene po izboru enega vlagatelja oziroma 
poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel.

Vloga se šteje za popolno, če je oddana na pred-
pisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in 
podatke, ki jih določa ta javni razpis.

Vlagatelji, ki ne bodo oddali popolne vloge, bodo 
pozvani k dopolnitvi. V primeru, da vloge ne bodo do-
polnili v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi, bo sklad 
njihove vloge zavrgel.

Vloge, poslane po elektronski pošti, ki ne bodo 
podpisane z kvalificiranim digitalnim potrdilom, se ne 
bodo upoštevale.

Vloga je v skladu z določili 26. točke 28. člena 
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 
– UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16), 
takse prosta.

8. Odločanje in pogodbeno razmerje
Sklad vsem vlagateljem izda odločbe o izidu jav-

nega razpisa.
Po dokončnosti odločbe ter predložitvi potrdila o 

začetku podoktorskega raziskovalnega izobraževanja 
v študijskem letu 2017/2018, ki ga izda EUI, sklad z 
izbranim vlagateljem sklene pogodbo o sofinanciranju.

Nakazilo je mogoče izvršiti šele po sklenitvi pogod-
be s sofinanciranju, s katero bodo podrobneje urejene 
tudi druge obveznosti.

Nakazilo se praviloma izvede v dveh obrokih, in 
sicer:

– prvi obrok se izplača v koledarskem letu, v kate-
rem je bilo odobreno sofinanciranje, in sicer za obdobje 
od začetka upravičenosti do konca koledarskega leta, v 
katerem je bilo sofinanciranje odobreno,

– drugi obrok se izplača v naslednjem koledarskem 
letu, in sicer v 30 dneh od začetka koledarskega leta, za 
obdobje od začetka naslednjega koledarskega leta do 
zaključka obdobja upravičenosti.

Povračilo potnih stroškov iz druge alineje druge-
ga odstavka 2. točke tega javnega razpisa v višini kot 
so nastali (vozovnica v obe smeri), vendar največ do 
1.600,00 EUR bruto se izvede ob predložitvi dokazil 
vlagatelja ob nakazilu prvega in/ali drugega obroka, 
izjemoma tudi posebej, če upravičenec dokazil ne 
more predložiti ob nakazilu prvega oziroma drugega 
obroka.

Sklad ob nakazilih po potrebi odvede ustrezne dav-
ke in prispevke skladno z davčno zakonodajo.

9. Pogodbene obveznosti
Vlagatelj je dolžan zaključiti podoktorsko razisko-

valno izobraževanje v roku kot ga predpisuje EUI in po 
zaključku o tem skladu predložiti dokazilo o zaključku.

Podrobneje so druge obveznosti urejene s pogodbo 
o sofinanciranju in SPP.

10. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega 
razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo vlagatelji 
dobijo na spletni strani sklada, www.sklad‐kadri.si ali na 
sedežu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj 
kadrov in štipendije, Dunajska 22 (6. nadstropje), Ljub-
ljana, v poslovnem času.

11. Dodatne informacije: dodatne informacije so 
na voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si v razdelku 
Aktualni razpisi – 211. javni razpis ali pri Doris Sattler na 
e-poštnem naslovu: doris.sattler@sklad-kadri.si, oseb-
no ali telefonsko med uradnimi urami vsak delovni dan 
med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, na 
naslovu sklada oziroma na tel. 01/434‐58‐92.
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12. Obvestilo o pripojitvi sklada in prenosu razmerij: 
skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem 
skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G) (Uradni list RS, 
št. 39/16), ki se začne uporabljati 1. 1. 2017, se bo Javni 
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipen-
dije pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu 
in invalidskemu skladu Republike Slovenije, ki bo od 
pripojitve dalje uporabljal novo ime: Javni štipendijski, 
razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slo-
venije. Z dnem vpisa pripojitve v sodni register ta sklad 
prevzame med drugim tudi vse pravice in obveznosti, 
nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhivsko gradi-
vo ter se v pravnem prometu šteje kot njegov univerzalni 
pravni naslednik, kar vključuje tudi prenos vseh zadev 
in štipendijskih razmerij ter z njimi povezanih pravic in 
obveznosti po tem javnem razpisu.

Javni sklad Republike Slovenije  
za razvoj kadrov in štipendije

 Ob-2539/16

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije, Dunajska cesta 22, Ljubljana (v nadaljevanju: 
sklad) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja 

Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni 
industriji za obdobje 2016–2017

1. Naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: 
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in šti-
pendije, Dunajska cesta 22, Ljubljana.

2. Naročnik javnega razpisa: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direk-
torat za lesarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

3. Pravna podlaga:
– Proračun Republike Slovenije za leto 2016 

(DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2017 

(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-

venije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15);
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 

– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15);

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13);

– Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 (UL L 352/1, 
z dne 24. 12. 2013) z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis;

– Uredba o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in 
prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);

– Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči 
"Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-de mini-
mis " (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I), št.: 440-
1/2015/32, z dne 9. 5. 2016;

– Akt o preoblikovanju javne ustanove "Ad futura, 
znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slove-
nije, javni sklad" v Javni sklad Republike Slovenije za 
razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09);

– Poslovni in finančni načrt 2016 Javnega sklada 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga 

je Vlada RS sprejela dne 19. 5. 2016, sklep Vlade RS 
št. 47602-9/2016/3;

– Pogodba št. 2130-R460001 o vzpostavitvi in delo-
vanju kompetenčnega centra za razvoj kadrov na podro-
čju lesarstva za obdobje 2016 in 2017 z dne 22. 6. 2016.

4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpo-

stavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj 
kadrov v lesarstvu, ki bo zviševal usposobljenost ka-
dra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, 
podjetij in panoge.

Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti:
a) vodenje projekta;
b) priprava načrta usposabljanj in uvajanja po-

slovnih izboljšav (programa dela), v katerem bodo de-
finirani ključni cilji na ravni posameznega podjetja, 
po delovnih mestih ter poslovnih procesih v podjetjih 
partnerstva;

c) priprava in izvedba usposabljanj zaposlenih na 
podlagi načrta usposabljanja;

d) uvajanje poslovnih izboljšav v poslovanju v skla-
du s cilji projekta ter podjetij;

e) aktivno sodelovanje partnerjev na področju vode-
nja zaposlenih, razvoja kadrov, uvajanja dizajn manage-
menta ter drugih ustreznih vsebin.

5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlogo lahko odda panožno podjetje ali predstavni-

ško telo lesarske industrije, ki bo v primeru izbora kot 
upravičenec vodil konzorcij partnerjev in odgovarjal za 
izvedbo projekta v skladu s cilji in pravili.

Na javnem razpisu lahko kandidira partnerstvo, ki 
vključuje:

– najmanj 10 mikro, malih in/ali srednjih velikih 
panožnih podjetij, pri čemer se za določitev velikosti 
uporabljajo merila, ki jih določa 55. člen Zakona o go-
spodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US, 
32/12 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15);

– panožna podjetja v okviru partnerstva, ki so v 
skladu z računovodskimi izkazi v evidenci AJPES v letu 
2015 skupaj zaposlovala vsaj 1.000 oseb;

– le partnerje, ki izpolnjujejo vse pogoje za kandi-
diranje na javnem razpisu, imajo ustrezno poslovno in 
finančno sposobnost (vključno s sposobnostjo vnaprej-
šnjega financiranja projekta);

– le partnerje, ki so vključeni samo v eni vlogi ozi-
roma enem partnerstvu, ki kandidira na tem javnem 
razpisu.

Partnerji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) 
po tem javnem razpisu so lahko:

– panožna podjetja ali samostojni podjetniki, ki 
na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe 
lesa in:

– imajo skladno s SKD 20081 registrirano dejavnost 
C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov 
iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 
Proizvodnja pohištva, ali delujejo na področju izbrane 
panoge, ali

1 Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 je do-
stopna na: http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=5531 

– imajo izkazan skupen interes za razvoj v okviru 
panoge oziroma oblikovanje verige vrednosti, in

– so registrirana vsaj eno leto pred oddajo vloge 
na javni razpis za opravljanje dejavnosti v Republiki 
Sloveniji, kar je razvidno iz uradne evidence AJPES, in

– zaposlujejo vsaj eno osebo2;

2 V primeru, da podjetnik posameznik nima zaposlenih, 
mora opravljati dejavnost kot redno aktivnost.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013102&stevilka=3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013102&stevilka=3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=AKT_582&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=AKT_582&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=AKT_582&pogled=osnovni
http://pisrs.si/Predpis.aspx?id=AKT_582&pogled=osnovni
http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=5531


Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 47 / 1. 7. 2016 / Stran 1633 

– drugi partnerji, ki se ne upoštevajo kot panožna 
podjetja in so:

– pravne osebe zasebnega prava (npr. interesna 
združenja, zbornice, organizacije na trgu dela, zavodi, 
socialna podjetja ipd.);

– svetovalna oziroma izobraževalna podjetja (ozi-
roma druge pravne osebe), ki izvajajo storitev usposa-
bljanja ali svetovanja v skladu s vsebinskimi cilji projekta 
(predvsem s področja dizajn managementa, znamčenja, 
uvajanja poslovnih izboljšav, prodaje, trženja, komuni-
kacije ...);

– izobraževalne organizacije;
– administrativno-finančni partner (največ eden).
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– nimajo sedeža v Republiki Sloveniji;
– sodelujejo v več kot eni vlogi na ta razpis;
– imajo neporavnane obveznosti do države, pri 

čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države 
ni pogoj, da bi bila le-ta ugotovljena s pravnomočnim 
izvršilnim naslovom;

– imajo v razmerju do Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo in Javnega sklada za razvoj kadrov 
in štipendije podano prepoved poslovanja v obsegu, kot 
izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno 
besedilo);

– imajo dejanske lastnike družbe v skladu z 
19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in 
financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 
77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14) vpletene v postopke 
pranja denarja in financiranja terorizma;

– so dolgoročno plačilno nesposobna po tretjem 
odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – 
ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11-ZPUOOD in 23/12);

– bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, 
z dne 18. 12. 2013, pridobljena sredstva namenila za 
dejavnosti, ki dajejo domačim proizvodom pri uporabi 
prednost pred uvoženimi, zlasti se ne sme uporabljati 
za pomoč, s katero se financirata vzpostavitev in delo-
vanje distribucijske mreže v drugih državah članicah ali 
tretjih državah (Pomoč za kritje stroškov sodelovanja 
na sejmih, študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za 
uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem 
trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se običajno ne 
šteje za izvozno pomoč;

– pridobivajo pomoč po posebnem programu za 
reševanje in prestrukturiranje;

– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, 
z dne 18. 12. 2013, opravljajo dejavnost na naslednjih 
področij:

– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000, z dne 17. 12. 1999;

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v 

primerih:
– 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;

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno 
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

– ladjedelništva;
– proizvodnje in distribucije energije ter energet-

ske infrastrukture.
V primeru, da se prijavi neupravičen partner, se le-

-ta izloči, partnerstvo se ne zavrne. Izpolnjevanje pogo-
jev mora izhajati iz celotne vloge.

6. Merila za izbor
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev 
na osnovi naslednjih meril:

Merilo Št. točk
1. Kakovost vsebine in sodelovanje partnerjev 40
2. Sestava partnerstva 25
3. Ciljne skupine 25
4. Finančni vidik 10

Skupaj 100

Podrobnejša opredelitev meril je v 16. točki razpi-
sne dokumentacije.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Vir financiranja je Proračun Republike Slovenije – 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – PP 
160046 Spodbujanje lesne industrije. Razpoložljiv zne-
sek sredstev je do 560.000 EUR, s predvideno porabo 
do 285.000 EUR v letu 2016 in do 275.000 v letu 2017. 
Za partnerstva podjetij, ki bodo izbrana na osnovi tega 
javnega razpisa, bodo sredstva za upravičene stroške 
predstavljala pomoč po pravilu »de minimis«, kar je na-
tančneje opredeljeno v točki 10 razpisne dokumentacije.

Z izbranim vlagateljem bo sklenjena pogodba o so-
financiranju. Le-ta prevzame vlogo vodenja konzorcija 
in komunikacijo s skladom. Stroški se povrnejo vlagate-
lju na podlagi odobrenega zahtevka za sofinanciranje. 
Vlagatelj zagotovi povračilo sredstev vsem partnerjem.

Upravičenec mora nastale stroške na projektu do-
kazati s predložitvijo kopij originalnih računov, pogodb ali 
drugih računovodskih listin, ki so skladne z nacionalno 
zakonodajo, računovodskimi standardi in imajo enako 
dokazno vrednost in dokazili o plačilu, ki se neposredno 
nanašajo na izvedeno aktivnost ter dokazili v postopkih 
izbire zunanjih izvajalcev v skladu z načeli javnega naro-
čanja in veljavnim zakonom o javnem naročanju.

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana 
sredstva, so proračunska leta 2016 in 2017. Obdobje 
upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna RS) 
je od podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2017.

Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravi-
čeni stroški, ki bodo pri vlagatelju oziroma vključenemu 
partnerju nastali od datuma objave razpisa v Uradnem 
listu RS do konca izvajanja projektnih aktivnosti (najkas-
neje do 31. 10. 2017) in jih bo vlagatelj oziroma projektni 
partner plačal do 31. 10. 2017 in jih z ustreznimi dokazili 
predložil do 3. 11. 2017. Odobreno obdobje izvajanja 
projekta se v izjemnih primerih lahko podaljša, vendar 
le na podlagi soglasja sklada in ministrstva.

9. Rok in način oddaje vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 25. 7. 2016. Če 

je vloga poslana priporočeno po pošti, se kot pravoča-
sna upošteva oddaja do vključno 23:59 ure na dan roka. 
Če vloga ni poslana priporočeno, se kot datum oddaje 
vloge šteje dan prejema vloge na sklad. Vloge, ki bodo 
prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo s 
sklepom zavržene. Vloge se lahko vložijo tudi osebno v 
glavni pisarni sklada vsak delovni dan, v času uradnih ur 
(ponedeljek, petek od 9. do 12. ure, sreda, od 9. do 12. 
in od 14. do 16. ure), najkasneje do roka za oddajo vloge.

Vloge morajo biti oddane v zaprtem ovitku z vidno 
oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR KOC za lesarstvo«. 
Vloge naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom 
vlagatelja.
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Dopolnitev vloge naj bo oddana v zaprtem ovitku 
z vidno oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge na JR 
KOC za lesarstvo«. Dopolnitve vlog naj bodo označene 
s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.

10. Postopek izbora
Postopek izbora (odpiranje, pregled formalne po-

polnosti, izpolnjevanja pogojev in ocenjevanje vlog ter 
pregled finančnega načrta) bo vodila komisija imenova-
na s strani predstojnika sklada.

a. Pregled formalne popolnosti
Komisija bo ocenjevala le vloge, ki bodo prispele 

pravočasno v pravilno označeni ovojnici in:
– bodo predložene na predpisanih obrazcih iz raz-

pisne dokumentacije;
– bodo skladne s pogoji, določenimi v 5. točki jav-

nega razpisa in jih
– bodo predložili upravičeni vlagatelji.
Nepravilno označene oziroma prepozno dostavlje-

ne vloge bodo s sklepom zavržene.
b. Pregled izpolnjevanja pogojev
Pregled izpolnjevanja pogojev se bo izvajal za vsa-

kega od vključenih partnerjev. Izjavo o izpolnjevanju 
pogojev mora podpisano in pravilno izpolnjeno oddati 
vsak partner vključen v partnerstvo.

V primeru dvoma glede upravičenosti katerega koli 
vlagatelja oziroma partnerja lahko sklad zahteva do-
datna pojasnila ali dokazila. V primeru, da posamezni 
partner ne izpolnjuje pogojev, se partner izključi iz obrav-
nave vloge.

Če se oceni, da vloga ni skladna s predmetom, na-
menom in cilji javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh 
pogojev javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne 
izvede, vloga pa se zavrne.

c. Ocenjevanje vlog
Komisija bo ocenila vloge glede na merila, določe-

na v 6. točki javnega razpisa in natančneje opisane v 
16. točki razpisne dokumentacije.

Prag števila točk, nad katerim je lahko odobreno 
sofinanciranje je 60 točk ali več. V nobenem primeru 
vloga vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more 
pridobiti sofinanciranja.

Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov oce-
njevanja po merilih na ravni javnega razpisa oblikovala 
predlog prejemnika sredstev. Izbrana bo največ ena 
vloga, ki bo po merilih za točkovanje vlog ocenjena z 
največ točkami.

d. Pregled finančnega načrta
V primeru, da bo vlagatelj v vlogi navedel tudi stro-

ške, ki niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem 
razpisu, bo komisija ustrezno znižala višino sofinanci-
ranja ter vlagatelju predlagala nižji znesek sofinanci-
ranja od zaprošenega. Če se vlagatelj s predlaganim 
znižanjem ne bo strinjal, se šteje, da odstopa od vloge. 
Komisija lahko pozove vlagatelje k ponovnem pregledu 
upravičenih stroškov oziroma k redukciji stroškov, ki so 
po mnenju ocenjevalcev previsoko ali nerealno ocenjeni.

e. Dodelitev sredstev
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog 

komisije s sklepom o izbiri odločil predstojnik sklada. 
Hkrati bo prejemnik sredstev pozvan k podpisu pogod-
be. Kolikor se v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu 
pogodbe, nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev.

11. Datum odpiranja vlog in obveščanja o izidu 
javnega razpisa: odpiranje vlog bo potekalo na sede-
žu sklada, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v roku petih 
delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Za odpira-
nje ponudb bo imenovana strokovna komisija, ki jo bo 
imenoval predstojnik sklada. Vsi vlagatelji bodo o izidu 

javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh po za-
ključku odpiranja vlog.

12. Dostop do razpisne dokumentacije in informacij
Celotno razpisno dokumentacijo in informacije v zve-

zi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani vla-
gatelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada: 
www.sklad-kadri.si, na e-naslovu: kocles@sklad-kadri.si 
ali preko tel. 01/434-10-81, v času uradnih ur.

Celotna razpisna dokumentacija vsebuje:
– Javni razpis,
– Razpisno dokumentacijo,
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec (.doc),
– Obrazec št. 2: Finančni načrt (.xls),
– Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in 

sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu 
(.doc),

– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju 
projekta (.doc),

– Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma 
(.doc).
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in 

štipendije

Št. 014-11/2014-59 Ob-2500/16

Na podlagi tretjega odstavka 53. člena Zakona 
o javnih skladih-ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08) in 
sklepov občin ustanoviteljic: sklep Mestnega sveta Me-
stne občine Nova Gorica, št. 414-10/2003, z dne 18. 6. 
2009, sklep Občinskega sveta Občine Brda, št. 0145-
0004/2009-3, z dne 15. 7. 2009, sklep Občinskega sveta 
Občine Kanal ob Soči, št. 01302-05/09-20, z dne 4. 6. 
2009, sklep Občinskega sveta Občine Miren - Kosta-
njevica, št. 014-0055/2009-3, sklep Občinskega sveta 
Občine Renče - Vogrsko, št. 00701-20/2009/1, sklep 
Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba, št. 01101-
5/2009-22, Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške (Oko, Uradne objave, št. 14/2003, 
Uradni list RS, št. 21/2016), Splošnih pogojev poslova-
nja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za 
kmetijstvo v programskem obdobju 2016-2020 (Uradni 
list RS, št. 98/15, 4/16), mnenja o skladnosti sheme 
državne pomoči, št. K-BE126-5628849-2015, mnenja 
o skladnosti sheme pomoči “de minimis”, št. priglasitve: 
M001-5628849-2015, objavlja Javni sklad malega go-
spodarstva Goriške

javni razpis
neposrednih posojil v letu 2016 za pospeševanje 
razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica, 

Občini Brda, Občini Kanal, Občini Miren - 
Kostanjevica, Občini Renče - Vogrsko  

in Občini Šempeter - Vrtojba
I. Predmet razpisa: dodelitev dolgoročnih posojil za 

naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost, predelavo in 
trženje kmetijskih proizvodov in nekmetijske dejavnosti 
na kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

II. Namen razpisa: povečanje konkurenčnosti in 
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospo-
darstev ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta 
na kmetiji.

III. Višina razpisanih sredstev: 200.000 EUR.
IV. Splošni pogoji: na razpis se lahko prijavijo mi-

kro kmetijska gospodarstva-fizične osebe, ki opravlja-
jo osnovno kmetijsko dejavnost in/ali drugo dopolnilno 
dejavnost na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih 
proizvodov in druge nekmetijske dejavnosti na kmetiji). 
Prijavitelj mora imeti sedež kmetije oziroma stalno biva-
lišče na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine 

http://www.sklad-kadri.si
mailto:ime.priimek@sklad-kadri.si
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Brda, Občine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Ob-
čine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba (v 
nadaljevanju občine ustanoviteljice), naložba pa mora 
biti realizirana na območju občin ustanoviteljic sklada.

V. Upravičenci
1. Osnovna kmetijska dejavnost
Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijavi-

teljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prijavitelj-kmetijsko gospodarstvo mora imeti se-

dež kmetije; prijavitelj-čebelar pa stalno bivališče na 
območju Mestne občine Nova Gorica ali Občine Brda, 
Občine Kanal, Občine Miren - Kostanjevica, Občine 
Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba;

– investicija mora biti izvedena na območju Mestne 
občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Ob-
čine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali 
Občine Šempeter - Vrtojba;

– prijavitelj (kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpisan 
v register kmetijskih gospodarstev; prijavitelj(čebelar) 
mora biti član čebelarskega društva;

– prijavitelj na razpis je nosilec kmetijskega gospo-
darstva, na katerega se morajo glasiti tudi dokazila o 
namenski porabi posojila;

– kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj 3 
ha primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK), za 
prijavitelja-čebelarja predhodna določba ne velja, ven-
dar pa mora le-ta po zaključku investicije imeti najmanj 
20 panjev;

– naložba prijavitelja mora prispevati k izboljšanju 
splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva in izpol-
njevati vsaj enega izmed naslednjih ciljev: zmanjšanje 
proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proi-
zvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje 
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali 
standardov za dobro počutje živali.

2. Dopolnilne dejavnosti na kmetiji – predelava in 
trženje kmetijskih proizvodov, nekmetijske dejavnosti na 
kmetiji (turizem, obrt …)

Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijavi-
teljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– prijavitelj-kmetijsko gospodarstvo mora imeti se-
dež kmetije na območju Mestne občine Nova Gorica 
ali Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren - Kosta-
njevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter 
- Vrtojba;

– investicija mora biti izvedena na območju Mestne 
občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Ob-
čine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali 
Občine Šempeter - Vrtojba;

– prijavitelj (kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpi-
san v register kmetijskih gospodarstev;

– prijavitelj na razpis je nosilec kmetijskega gospo-
darstva, na katerega se morajo glasiti tudi dokazila o 
namenski porabi posojila;

– kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj 3 ha 
primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK).

Do pridobitve sredstev niso upravičena kmetijska 
gospodarstva:

1. za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje drža-
ve ali države članice in sicer, če je pomoč neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delo-
vanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo,

2. za pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe 
domačega blaga, pred uporabo uvoženega blaga,

3. za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz 
seznama v prilogi I k pogodbi o delovanju EU, v kolikor 
je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine 
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali 

jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogoje-
na s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne 
proizvajalce,

4. ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči,

5. ki ne plačujejo redno plač/socialnih prispevkov,
6. ki so v težavah,
7. ki nimajo poravnanih vseh obveznosti zaradi 

sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom,

8. so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so 
kapitalsko neustrezna,

9. za nakupe med povezanimi osebami (več kot 
50 % lastniški delež ali sorodstveno razmerje), za vlaga-
nja v drugo pravno oziroma fizično osebo pod netržnimi 
pogoji,

10. ki imajo neporavnane obveznosti do FURS-a,
11. ki nimajo v celoti izpolnjenih vseh finančnih ob-

veznosti do sklada,
12. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva in 

niso izpolnjevali finančnih obveznosti,
13. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva 

za isto investicijo.
Za potrebe tega razpisa se za 1 ha primerljive kme-

tijske površine šteje: 1 ha njiv ali vrtov ali 2 ha travnikov 
oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali 0,25 ha 
plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, 
pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelavi gob ali 8 ha 
gozdov.

Prosilec se lahko prijavi na razpis z največ eno vlo-
go za financiranje investicije na področju osnovne kme-
tijske dejavnosti in z največ eno vlogo za financiranje 
investicije na področju dopolnilne dejavnosti na kmetiji- 
predelava in trženje, nekmetijske dejavnosti na kmetiji!

VI. Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo po-
sojila

Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški naložb 
v kmetijska gospodarstva, ki se nanašajo na proizvodnjo 
in/ali predelavo kmetijskih proizvodov in/ali trženje in/ali 
opravljanje drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Upravičeni stroški so:
– stroški gradnje ali adaptacije nepremičnin za 

opravljanje osnovne kmetijske dejavnosti (gospodarska 
poslopja in drugi pomožni objekti na kmetiji, ureditev iz-
pustov …) ali opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
(objekti za turizem, vinska klet, degustacijski prostor …) 
Posojila se za investicije v nočitvene kapacitete turistič-
nih kmetij dodelijo ob pogoju, da turistična kmetija za-
gotavlja, skupaj z investicijo, najmanj tri ločene oziroma 
samostojne prenočitvene enote;

– stroški nakupa poslovne opreme (osnovna sred-
stva) – oprema za osnovno kmetijsko proizvodnjo (kme-
tijski stroji; oprema gospodarskih poslopij in hlevov; ra-
stlinjaki, protitočne mreže …) in oprema za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (vinske posode, oprema 
za turistične objekte …);

– stroški za vzpostavitev in obnovo trajnih nasadov 
(nakup sadik, stroški urejanja zemljišča).

Stroški nakupa prevoznih in obratnih sredstev niso 
upravičen strošek.

VII. Intenzivnost pomoči:
a) Posojila sklada na področju osnovne kmetijske 

dejavnosti predstavljajo državno pomoč, ki se dode-
ljuje na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 702/2014 z 
dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za 
združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije(UL L št.193 
z dne 1. 7. 2014).
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Intenzivnost pomoči: Posojila sklada se dodelijo 
za upravičene stroške naložbe, za katero prosilec ni 
prejel državne pomoči iz mednarodnih ali državnih 
virov in ni v postopku pridobivanja pomoči iz državnih 
ali mednarodnih virov. Za posamezno naložbo lahko 
upravičenec združuje sredstva pomoči samo iz ob-
činskih virov in virov sklada, pri čemer višina pomoči 
za isto naložbo ne sme presegati 50 % upravičenih 
stroškov.

b) Posojila sklada na področju dopolnilnih dejav-
nosti na kmetiji-predelava in trženje kmetijskih pro-
izvodov, nekmetijske dejavnosti na kmetiji predsta-
vljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje v skladu z 
uredbo komisije(EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU 
L 352, z dne 24. 12. 2013)

Intenzivnost pomoči: skupna višina pomoči dode-
ljena enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € 
v obdobju treh proračunskih let od zadnjega prejema 
takšne pomoči, ne glede na to iz katerih javnih virov 
(občina, država ali mednarodni viri) je dodeljena.

Za posamezno naložbo, ki je predmet prijave na 
ta razpis lahko upravičenec združuje sredstva pomoči 
samo iz občinskih virov in virov sklada.

VIII. Obdobje porabe sredstev in rok za predlo-
žitev dokazil

Za področje osnovne kmetijske dejavnosti se kot 
upravičeni stroški upoštevajo le tisti stroški naložbe 
(računi, pogodbe in plačila), ki nastanejo po dnevu 
izdaje odločbe javnega sklada, s katero se posojilo 
odobri. Povračilo davka je upravičen strošek, kolikor 
upravičenec ni zavezanec za DDV. V primeru, da je 
upravičenec zavezanec za DDV pa povračilo davka 
ni upravičen strošek. Rok za predložitev dokazil o 
namenski porabi se določi v posojilni pogodbi, vendar 
znaša praviloma največ 6 mesecev, od dneva skleni-
tve posojilne pogodbe.

Za področje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji-
-predelava in trženje, nekmetijske dejavnosti se kot 
upravičeni stroški upoštevajo stroški nastali od 1. 4. 
2016 do dneva določenega v posojilni pogodbi. Povra-
čilo davka je upravičen strošek, kolikor upravičenec 
ni zavezanec za DDV. V primeru, da je upravičenec 
zavezanec za DDV pa povračilo davka ni upravičen 
strošek. Rok za predložitev dokazil o namenski porabi 
se določi v posojilni pogodbi, vendar znaša pravilo-
ma največ 6 mesecev, od dneva sklenitve posojilne 
pogodbe.

IX. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi 
pogoji:

1. višina odobrenega posojila: najmanj 2.000 
EUR in največ 40.000 EUR.

– doba vračanja posojila: 5 let +1leto moratorija 
na odplačilo glavnice;

2. letna obrestna mera je 0 %;
3. prijavitelji morajo imeti med viri financiranja 

najmanj 20 % lastnih sredstev;
4. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vode-

nja ali predčasnega odplačila posojila;
5. prijavitelj mora biti posojilno sposoben;
6. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že 

odobrenih dolgoročnih bančnih kreditov;
7. pred koriščenjem posojila bo prijavitelj posojilo 

ustrezno zavaroval.
Zavarovanje je praviloma možno pri zavarovalni-

ci, z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine. Vred-
nost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja od 2x 

vrednosti odobrenega posojila. Stroški zavarovanja 
bremenijo prijavitelja po tržni ceni.

X. Merila za ocenjevanje
Javni sklad bo pri ocenjevanju upošteval merila, 

ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vse formalno popolne vloge bo ocenila komisija 

za dodelitev sredstev.
XI. Vlogi se priloži dokumentacija, ki jo prosilec 

uredi po zaporedju od št. 1. do št. 4.:
1. prijavni obrazec za investicije do 50.000 EUR 

ali
2. prijavni obrazec za investicije nad 50.000 EUR, 

ki mu morate priložiti poslovni načrt oziroma investi-
cijski program;

3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju:
1. dokazilo o vpisu kmetije v register kmetijskih 

gospodarstev (Upravna enota),
2. dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti 

na kmetiji (predelava in trženje, turizem,obrt …) ozi-
roma dokazilo o vpisu v drug ustrezni register, glede 
na veljavne predpise (oddajo samo prosilci, ki prija-
vljajo investicijo, katera se navezuje na dejavnost iz 
te točke),

3. strokovno mnenje Kmetijske- svetovalne 
službe o ekonomski upravičenosti investicije,

4. potrdilo FURS-a o plačanih davkih,
5. odločba o prejetih subvencijah iz ukrepov 

kmetijske politike, v preteklem letu,
6. izpis prometa na TRR iz dejavnosti po me-

secih, za zadnjih 12 mesecev,
7. potrdilo o stanju zadolženosti in rednem po-

ravnavanju obveznosti s strani banke oziroma druge 
finančne institucije;

4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov 

gradbeno dovoljenje, če je s predpisi s področja grad-
nje objektov to potrebno. Kolikor to ni potrebno se 
predloži lokacijska informacija ter načrti/ skica s po-
pisom del ter (pred)račun investicije oziroma (pred)
pogodba z izvajalcem gradbenih del,

– pri nakupu opreme -(pred)račun ali (pred)po-
godba,

– stroški za vzpostavitev in obnovo trajnih nasa-
dov-(pred)račun ali (pred)pogodba.

Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno 
dokumentacijo in dodatna pojasnila ter opravi ogled 
investicije na “terenu” oziroma v prostorih prijavitelja.

XII. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt, od dneva objave razpisa 

do dneva skupne odobritve sredstev, v razpisanem 
obsegu oziroma najkasneje do vključno 28. 10. 2016. 
V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 28. 10. 
2016 bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji 
spletni strani. Kolikor sredstva ne bodo porabljena se 
lahko prerazporedijo na druge razpise sklada. Vloge, 
ki bodo prispele po 28. 10. 2016 ali po objavi zaprtja 
razpisa se kot prepozne zavržejo.

Rok za prijavo: 31. 8. 2016 in 28. 10. 2016.
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku 5 delovnih 

dni, od navedenega datuma za prijavo.
Vloga je oddana pravočasno, če je na ovojnici 

pošiljke odtisnjen žig prejema pošiljke najkasneje na 
dan roka določenega za prijavo.

Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne 
vloge in podala predlog direktorju v odločanje. Direk-
tor bo sprejel odločitev najkasneje v 60 dneh, od pre-
jema popolne vloge. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo 
popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo 
v roku dopolnjene (največ 5 dni), se zavržejo.
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Rezultati razpisa so informacija javnega značaja 
in bodo objavljeni na spletnem naslovu.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na skladu in 
spletnem naslovu: www.jsmg-goriska.com, pod rubriko 
razpisi.

Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci 
na sedežu sklada ali po tel. 05/33-50-173, 05/33-50-158, 
05/33-50-356.

Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni 
sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavno pisarno, 
št. 36/I. nadstr., s pripisom: Ne odpiraj – Razpis nepo-
srednih posojil 2016 – kmetijstvo.

Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Št. 1-179/16 Ob-2501/16

Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ), 
Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica na podlagi 
12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 112/07, 9/11 in 57/12 – 
ZPOP-1A) ter na podlagi 102. člena Pravilnika o postop-
kih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 45/12, 
96/13, 100/13 – popr. in 92/14) objavlja

javni razpis
za kandidata za mladega raziskovalca za leto 2016

Izbran bo kandidat, ki se bo usposabljal na razi-
skovalnem področju Sociologija pri mentorju prof. dr. 
Matevžu Tomšiču.

Pogoji: Kandidat za mladega raziskovalca mora 
do 10. avgusta 2016 izpolnjevati pogoje skladno s 
Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjeva-
nja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 4/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. 
in 92/14).

Kandidati bodo ocenjeni na podlagi meril iz 
104. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, oce-
njevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
ter vrednotenja meril, ki jih sprejme fakulteta.

Čas usposabljanja (in financiranja) je največ 3 leta 
in šest mesecev, predvidoma od 1. oktobra 2016 dalje. V 
tem obdobju mora mladi raziskovalec uspešno zaključiti 
doktorski študij Sociologija na FUDŠ.

Prijavo, ki mora vsebovati:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec ter izjavi 

št. 1 in št. 2,
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za mladega raz-

iskovalca,
– esej, v katerem kandidat utemelji, kako si pred-

stavlja svoje delo kot mladi raziskovalec na zahtevanem 
področju ter zakaj meni, da bi se pri tem lahko izkazal 
(do 500 besed),

pošljejo kandidati na elektronski naslov: zaposli-
tev@fuds.si, najkasneje do 15. julija 2016.

Prijavni obrazec z izjavo št. 1 in izjavo št. 2 ter do-
datne informacije in pogoji, so objavljeni na spletni strani 
fakultete http://www.fuds.si.

Fakulteta za uporabne družbene študije  
Nova Gorica

Št. 0142-0001/2016 Ob-2527/16

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o 
zdravstveni dejavnosti (ZZDej; Uradni list RS, št. 23/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) 

in 6. ter 84. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list 
RS, št. 28/08) Občina Dobrepolje objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne 

zdravstvene službe na področju fizioterapije na 
območju Občine Dobrepolje

1. Naročnik–koncedent: naročnik javnega razpisa je 
Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije 

za opravljanje javne zdravstvene službe na področju 
osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Dobrepolje:

– 0,50 koncesije na področju fizioterapije.
3. Lokacija izvajanja dejavnosti: koncesionar za 

opravljanje javne zdravstvene službe na področju fizi-
oterapije bo imel sedež ambulante v naselju Videm v 
Občini Dobrepolje.

4. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesijsko razmerje se sklene za določen čas, 

in sicer za dobo 10 let od dneva sklenitve koncesijske 
pogodbe.

Koncesija se lahko podaljša na predlog koncesio-
narja, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenje-
na koncesijska pogodba.

Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkraj-
šem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev od 
dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v naspro-
tnem primeru se koncesija odvzame z odločbo.

5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: 
na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 
41. členu ZZDej.

6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, mo-

rajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa 35. člen 
ZZDej in pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

Kandidati morajo ob prijavi na razpis priložiti ustre-
zna dokazila, kot je razvidno iz točke 4. Pogoji, ki jih 
mora koncesionar izpolnjevati in dokazila, ki jih je po-
trebno priložiti, poglavja B) Navodila za izdelavo prijav 
razpisne dokumentacije.

7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z nasle-

dnjimi kriteriji in merili:

delovna doba pri opravlja-
nju razpisane dejavnosti

maksimalno število točk: 20

program storitev s področja 
fizioterapije

maksimalno število točk: 10

izvajanje preventivnih pro-
gramov

maksimalno število točk: 10

8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih 
kandidatov na podlagi postavljenih meril enako število 
točk, se izvede žreb, s katerim se določi kandidata, ki se 
mu podeli koncesija.

9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo 

od dneva objave javnega razpisa v tajništvu občinske 
uprave Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Do-
brepolje, ali na spletni strani: http://www.dobrepolje.si/.

Dodatna pojasnila lahko kandidati zahtevajo do naj-
več tri dni pred potekom roka za oddajo kandidature. 
Kandidati lahko dobijo dodatne informacije pri Andreji 
Babič po elektronski pošti: andreja.babic@dobrepolje.si.

10. Prijava na javni razpis: kandidati lahko prijavo 
na javni razpis oddajo samo na originalni razpisni do-
kumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0778
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0372
http://www.dobrepolje.si/
mailto:andreja.babic@dobrepolje.si
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Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti 
in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kan-
didati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna 
označba »Ne odpiraj – Koncesija za fizioterapevta«, 
naslov naročnika in na hrbtni strani naslov kandidata.

11. Rok za prijavo na javni razpis oziroma oddajo 
prijav: prijave je potrebno dostaviti na naslov Občina 
Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje, naj-
kasneje do dne 13. 7. 2016 do 8.30, ne glede na vrsto 
prispetja.

12. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo javno. Od-
piranje prijav bo dne 13. 7. 2016 ob 11. uri, na naslovu 
Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje.

13. Obravnava prijav
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Občine Do-

brepolje, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popol-
ne prijave. Razpisna komisija bo posredovala predlog o 
izbiri pristojnemu občinskemu upravnemu organu. Po 
pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, 
bo koncesija podeljena z upravno odločbo.

Koncedent bo po pravnomočnosti odločbe o po-
delitvi koncesije pozval izbranega kandidata k sklenitvi 
koncesijske pogodbe.

Prepozne, nepravilne in nepopolne prijave ter tudi 
prijave kandidatov, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ 
zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posredoval vsem 
kandidatom.

V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče 
od kandidatov ni primeren za podelitev koncesije ali 
da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se 
koncesija ne podeli.

Koncedent si pridržuje pravico, da na javnem raz-
pisu ne izbere nobenega prijavitelja.

14. Izid javnega razpisa
O izidu javnega razpisa za podelitev koncesije bo 

odločeno z upravno odločbo, in sicer v skladu z ZZDej 
oziroma po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, strokovnega združenja in ob 
soglasju h koncesiji Ministrstva za zdravje.

Koncedent bo po pravnomočnosti upravne odločbe 
s koncesionarjem sklenil pogodbo o koncesiji. Če kandi-
dat ne bo podpisal koncesijske pogodbe, bo pomenilo, 
da odstopa od kandidature.

Občina Dobrepolje

 Ob-2536/16

Na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika 
Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije 
ter njegovih sprememb in dopolnitev, Sklepa Komisije 
za nadzor nad državnimi pomočmi (številka priglasitve 
0008-5715334-2000/VI z dne 20. 4. 2004) ter na podlagi 
zakonsko zagotovljenih proračunskih sredstev RTH, Ru-
dnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o. Trbovlje, objavlja

javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova 

prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih 
delavcev RTH

Naročnik javnega razpisa: RTH, Rudnik Trbovlje - 
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so sredstva državnih po-

moči v obliki premij, ki predstavljajo finančno spodbudo 
za samozaposlovanje in prezaposlovanje presežnih de-
lavcev RTH.

Z izbranim prijaviteljem bo družba RTH d.o.o. skle-
nila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi 
presežnega delavca, v kateri se določijo: višina premi-

je, obveznosti prejemnika sredstev, roki za predložitev 
dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zava-
rovanja, s katerimi prejemnik sredstev jamči izpolnitev 
obveznosti, rok in pogoji za izplačilo premije.

Osnovni pogoji za prijavo na razpis
Prijavitelji morajo predložiti vse dokumente, nave-

dene v razpisni dokumentaciji.
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ali 

zadruge ali zavodi (op.: slednji za tisti del dejavnosti, 
ki ni financiran iz proračuna), če izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah 
(ZGD-1) ali drugem ustreznem zakonu,

– so kapitalsko ustrezni in nad njimi ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,

– eno leto pred prijavo na razpis niso odpustili no-
benega zaposlenega kot trajno presežnega delavca,

– za isti namen niso prejeli sredstev iz drugih jav-
nih virov,

– imajo do RTH poravnane vse zapadle obvezno-
sti in

– imajo pisno soglasje presežnega delavca RTH, 
ki v letu 2016 oziroma v letu, ko naj bi se prezaposlitev 
izvedla: a) ne izpolnjuje pogojev za starostno upokojitev 
ali poklicno upokojitev po pogojih Zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ali b) delavcu 
ni zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz na-
slova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve 
pogojev za starostno pokojnino,

2. presežni delavec družbe RTH d.o.o. Trbovlje, ki 
se želi samozaposliti kot samostojni podjetnik, če izpol-
njuje naslednje pogoje:

– če ima pri AJPES registrirano dejavnost, s katero 
se namerava ukvarjati, ali če v pisni obliki poda zave-
zujočo izjavo, da bo dejavnost, s katero se namerava 
ukvarjati, registriral najkasneje deset dni pred potekom 
odpovednega roka,

– če v letu 2016 oziroma v letu, ko naj bi se samo-
zaposlitev izvedla: a) ne izpolnjuje pogojev za starostno 
upokojitev ali poklicno upokojitev po pogojih Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ali b) 
delavcu ni zagotovljena pravica do denarnega nadome-
stila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do 
izpolnitve pogojev za starostno pokojnino.

Orientacijska vrednost sredstev razpisa
Višina premije za prezaposlitev ali samozaposlitev 

delavca znaša 22.952,00 EUR.
Razpisanih je 9 premij za prezaposlitev ali samo-

zaposlitev presežnih delavcev RTH v skupni vrednosti 
206.568 EUR

Način oddaje vloge na razpis
Vloge na razpis se v skladu s prejetimi navodili iz 

razpisne dokumentacije pošljejo priporočeno na naslov 
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 
12, 1420 Trbovlje, ali osebno oddajo v tajništvu družbe 
RTH d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, v zaprti ovojnici 
z navedbo »Ne odpiraj – vloga za dodelitev premije« in 
s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani. Vloge, ki 
ne bodo pravilno označene, komisija ne bo obravnavala 
in bodo vrnjene pošiljatelju.

Rok za oddajo na razpis in informacija o datumu 
odpiranja vlog

Zainteresirane prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje za 
prijavo na razpis, pozivamo, da čim prej oddajo svoje 
vloge. Odpiranje vlog bo izvedeno najmanj enkrat me-
sečno do porabe sredstev. Odpiranje vlog ne bo javno, 
izvajala ga bo strokovna komisija, ki jo je imenoval direk-
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tor družbe RTH. Tisti, ki bodo oddali nepopolno vlogo, 
bodo pozvani, da vlogo dopolnijo.

Pri dodeljevanju premij bodo imeli prednost prese-
žni delavci, ki do konca leta 2018 ne izpolnjujejo pogojev 
za poklicno upokojitev.

Obveščanje o izboru
Izbrani prijavitelji bodo po opravljenih formalnostih 

na svoj naslov prejeli sklep o dodelitvi premije in poziv 
k podpisu pogodbe o prezaposlitvi oziroma samozapo-
slitvi.

Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija 
je dostopna na internetu (www.rth.si) in v tajništvu sede-
ža družbe RTH, Trg revolucije 12, Trbovlje. Za dodatne 
informacije smo na voljo na e-mail: info@rth.si, kjer so 
na razpolago tudi vsa dodatna pojasnila in informacije.

Z dnem objave tega razpisa se smatra Javni razpis 
za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prezapo-
slovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev RTH, 
ki je bil objavljen dne 18. 3. 2016, za preklicanega.

Razpis velja do porabe sredstev oziroma do pre-
klica.

RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.

 Ob-2542/16

Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja 
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Uradni 
list št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), Uredbe (EU) 
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj in o posebnih določbah glede cilja ''naložbe za 
rast in delovna mesta'' ter o razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 (Uradni list št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 
289), Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z 
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezij-
ske politike v obdobju 2014–2020 z dne 11. decembra 
2014, Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, 
št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 
2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o spodbujanju 
tujih neposrednih investicij in internacionalizacije pod-
jetij (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 11/11, 57/12, 
17/15), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 za cilj ''naložbe za rast 
in delovna mesta'' (Uradni list RS, št. 29/15), Odloka o 
izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15 in št. 58/15, 76/15 
in 1/16); Odloka o spremembah Odloka o izvedbenem 
načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
z dne 12. 5. 2016 (Uradni list RS, št. 35/16); Uredbe o 
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Repu-
bliki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za 
cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, 
št. 29/15 in 36/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 

114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), 
Programa spodbujanja internacionalizacije 2015– 2020, 
Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, ki ga je 
sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo dne 22. 4. 2015, Sheme državne pomoči z nazivom 
»Program izvajanja finančnih spodbud MSP« (št. pri-
glasitve BE03-2399245-2015), Programa dela SPIRIT, 
ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 20. redni seji dne 
9. 2. 2016 in h kateremu je Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 23. 2. 2016, 
Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega or-
gana med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospo-
darski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 2016, Pogodbe: 
SPIRIT-2016-2017/TR o izvajanju in financiranju javne-
ga razpisa za financiranje tržnih raziskav na tujih trgih 
v letih 2016 in 2017 med Ministrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija z dne 15. 6. 2016 
ter odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravlja-
nja, o podpori javnemu razpisu za sofinanciranje tržnih 
raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017, št. 3-2/1/
MGRT/0 z dne 1. 7. 2016, SPIRIT Slovenija, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih 

v letih 2016 in 2017
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega orga-

na, ki dodeljuje sredstva ter izvajalskega organa
Posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo 

za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 
Ljubljana, (v nadaljevanju: ministrstvo);

Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slove-
nije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 
tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 
Ljubljana, (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdela-

ve tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, 
s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin 
izdelkov/storitev (v nadaljevanju: izdelkov) na nov tuj 
trg in prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na 
nov tuj trg.

Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran pri-
kaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, prido-
bljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem:

– identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih prilo-
žnosti prijavitelja,

– ocene ustreznosti izdelkov prijavitelja za potrebe 
tujega trga,

– priprave načrta za prilagoditev izdelkov prijavitelja 
potrebam tujega trga,

– identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavi-
telja na tujem trgu.

Tuj trg v skladu s tem razpisom je mednarodno 
priznana država1 in Republika Kosovo ali ožje področje 
oziroma regija znotraj države. Republika Slovenija v 
skladu s tem razpisom ni tuj trg.

1 Seznam mednarodno priznanih držav je dostopen na 
naslovu: http://www.intracen.org/exporters/statistics-export-
-country-product/

Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki po-
godbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializi-
ranim za izvedbo tržnih raziskav. Pri izbiri izvajalca mora 
upoštevati temeljna načela javnega naročanja (načelo 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavlja-
nja konkurence med ponudniki, transparentnosti, ena-
kopravne obravnave ponudnikov in sorazmernost), kot 

http://www.rth.si
mailto:info@rth.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3771
https://www.uradni-list.si/1/content?id=122814#!/Odlok-o-spremembah-Odloka-o-izvedbenem-nacrtu-Operativnega-programa-za-izvajanje-evropske-kohezijske-politike-za-programsko-obdobje-2014-2020
https://www.uradni-list.si/1/content?id=122814#!/Odlok-o-spremembah-Odloka-o-izvedbenem-nacrtu-Operativnega-programa-za-izvajanje-evropske-kohezijske-politike-za-programsko-obdobje-2014-2020
https://www.uradni-list.si/1/content?id=122814#!/Odlok-o-spremembah-Odloka-o-izvedbenem-nacrtu-Operativnega-programa-za-izvajanje-evropske-kohezijske-politike-za-programsko-obdobje-2014-2020
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1589
http://www.intracen.org/exporters/statistics-export-country-product/
http://www.intracen.org/exporters/statistics-export-country-product/
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jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Upoštevanje 
načel javnega naročanja se preverja na osnovi obrazlo-
žitve postopka izbora zunanjega izvajalca, ki ga predloži 
prijavitelj.

3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem 

tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vsto-
pajo na nov tuj trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje 
poslovanje na tujih trgih, olajšajo odločitve pri vstopu 
oziroma načinu vstopa na izbran tuj trg ter znižuje vsto-
pne stroške.

S tem namenom se zasleduje specifični cilj Opera-
tivnega programa za izvajanje evropske kohezijske po-
litike v obdobju 2014–2020 »Povečevanje mednarodne 
konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Ra-
zvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti 
v zvezi z internacionalizacijo«. V okviru te naložbe pa 
se zasledujeta tudi rezultata večja izvozna intenzivnost 
podjetij in večji izvoz iz naslova storitev, kar naslavlja 
tudi predlagani ukrep. Tržna raziskava ciljnega trga je 
namreč podlaga za odločitev ali je vstop na izbrani tuji 
trg smotrn, kakšne rizike to pomeni za podjetje glede 
na izbrani proizvod/storitev s katerim želi na trg vstopiti, 
zasičenost trga ipd. Ukrep je del prednostne naložbe, v 
okviru katere je predvidena podpora tržnim raziskavam. 
Ukrep tudi podpira doseganje kazalnika večanje čistih 
prihodkov MPS od prodaje na tujih trgih, saj podjetje z 
odločitvijo vstopa na tuji trg direktno vpliva na ta kazal-
nik. Posredno pa ukrep pripomore tudi k spodbujanju 
makroekonomskega kazalnika spodbujanje izvoza na 
ravni države.

Cilj razpisa je podpreti do 111 podjetij pri izdelavi 
tržnih raziskav na tujih trgih in jim s tem:

– znižati tveganje vstopa na izbran nov tuj trg ozi-
roma

– znižati tveganje vstopa na obstoječi tuj trg z novim 
proizvodom.

4. Regija izvajanja
Javni razpis se izvaja v programskem območju 

Vzhodna Slovenija in programskem območju Zahodna 
Slovenija.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa: Prijavitelj se 
glede na sedež, prijavi na enega izmed sklopov:

Sklop A – Vzhodna kohezijska regija (cilj je podpreti 
76 podjetij)

Sklop B – Zahodna kohezijska regija (cilj je podpreti 
35 podjetij)

Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na 
javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno 
opredeljeno, v kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni 
kohezijski regiji) ima sedež.

5. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljne skupine so: Mala in srednja podjetja, poseb-

no tista, ki šele želijo začeti mednarodno poslovati in 
tista, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na nove 
proizvode in /ali nove tuje trge oziroma širiti obstoječe 
dejavnosti na tujih trgih.

6. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega razpisa. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, 
se zavrne2. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev 
ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba 
o sofinanciranju operacije (v nadaljevanju pogodba) ne 
bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi. 
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po 
podpisu pogodbe, pa bo SPIRIT Slovenija odstopila 

od pogodbe, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa 
že prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
od dneva prejema sredstev na transakcijski račun št. 
01100-6000041927, odprt pri Ministrstvu za finance, 
Uprava RS za javna plačila, Urad UJP Ljubljana (v na-
daljevanju: »TRR«) do dneva vračila v državni proračun 
Republike Slovenije.

2 V primeru zavrnitve ali zavrženja vloge s sklepom je 
zoper sklep dopustna pritožba.

Dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev 
so navedena v razpisni dokumentaciji.

6.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in sre-

dnje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko 
dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki 
se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki 
Sloveniji (v nadaljevanju: podjetja).

Upravičeno je tudi podjetje, s sedežem v katerikoli 
drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje 
ob podpisu pogodbe poslovni naslov podružnice v Re-
publiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v sodni 
register skladno z Zakonom o sodnem registru (Uradni 
list RS, št. 54/07 – UPB, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H 
in 17/15). Tak prijavitelj mora vlogi priložiti izjavo o tem, 
da bo do podpisa pogodbe izvedel zahtevan vpis, ter 
o tem, v kateri regiji bo imel sedež podružnice, v kateri 
se bo v celoti izvajala aktivnost operacije. V primeru, 
da prijavitelj do podpisa pogodbe vpisa ne izvede, bo 
izvajalec javnega razpisa razveljavil sklep.

Podjetja, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža v 
Republiki Sloveniji, morajo smiselno priložiti k vlogi 
ustrezna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje 
pogojev za kandidiranje.

Za opredelitev velikosti podjetja se upošteva-
jo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 
651/2014 z dne 17. 6. 2014. Opozarjamo na drugi 
odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 
651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima 
partnerska podjetja ali povezana podjetja, podatki, 
tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi raču-
novodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na 
podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v 
katerega je podjetje vključeno za namene konsolida-
cije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za 
vsako partnersko podjetje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
a) opravljajo naslednje dejavnosti:
a. v sektorju ribištva in akvakulture, kakor jih zaje-

ma Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamen-
ta 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) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 104/2000 (1),

b. ladjedelništvo,
c. proizvodnja in distribucija energije ter energet-

ska infrastruktura,
d. premogovništvo po opredelitvi v Sklepu Sveta 

št. 2010/787/EU z dne 10. 12. 2010 o državnih pomo-
čeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov 
(UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24),

e. primarni sektor kmetijske proizvodnje, oprede-
ljen v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,

f. sektor predelave in trženja kmetijskih proizvo-
dov, kadar je:

i. znesek pomoči določen na podlagi cene ozi-
roma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje ali

ii. je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v 
celoti prenese na primarne proizvajalce.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2815
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2429
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0625


Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 47 / 1. 7. 2016 / Stran 1641 

b) so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji 
oziroma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 
2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Urad-
ni list RS, št. 44/07- UPB, 51/11,39/13 in 56/13).

Družba je v težavah, kadar ni zmožna z lastni-
mi sredstvi ali sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih 
družbenikov, delničarjev ali upnikov, ustaviti negativ-
nih gibanj poslovanja, ki bi brez posredovanja države 
ogrozila obstoj družbe.

Predpostavlja se, da je družba v težavah:
– kadar tekoča izguba kapitalske družbe, skupaj 

s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico 
osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 12 
mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, 
pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega 
dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;

– kadar tekoča izguba osebne družbe, skupaj s 
prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico 
kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, in je 
tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino če-
trtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, 
pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega 
dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;

– če je družba iz prejšnjih alinej že postala pla-
čilno nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo 
postopkov v zvezi z insolventnostjo.

V primeru, da družba v težavah ne izkazuje iz-
gube kapitala v smislu prejšnjega odstavka, lahko 
težave dokazuje z naraščajočimi izgubami, povečani-
mi terjatvami, zmanjševanjem prodaje, povečevanjem 
zalog, zmanjšanjem izkoriščenosti proizvodnih sred-
stev, padanjem denarnih tokov, naraščajočimi dolgo-
vi, naraščajočimi stroški obresti ali zmanjševanjem 
vrednosti premoženja.

– MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, 
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smer-
nic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo 
merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo 
finančno poslovanje podjetij,

c) imajo neporavnane obveznosti do države, pri 
čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni 
pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim 
izvršilnim naslovom,

d) so za iste stroške in izdatke pridobila ali so v 
postopku pridobivanju sofinanciranja iz drugih držav-
nih ali lokalnih proračunskih virov,

e) so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisi-
je, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezako-
nito in nezdružljivo z enotnim trgom skupnosti,

f) dejanski lastnik družbe v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 60/2007, 47/2009 Skl.
US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.) 19/2010, 77/2011, 
108/2012-ZIS-E, 19/2014) je/so vpleten(i) v postopke 
pranja denarja in financiranja terorizma.

6.2. Posebni pogoji za kandidiranje in ugotavlja-
nje upravičenosti

Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki 
poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo 
tudi naslednje posebne pogoje za kandidiranje:

a. podjetje je na dan 31. 12. 2015 zaposlovala naj-
manj 5 oseb za polni delovni čas, pri čemer podjetje k 
vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na zadnji dan 
navedenega leta3,

3 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka 
dejavnosti in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni 
čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas). 
V primeru enoosebnih družb se kot zaposlena oseba šteje 
tudi oseba, ki je edini družbenik in direktor te družbe, in je 
iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz obrazca 
M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas).

b. podjetje je na osnovi finančne in dinamične bo-
nitetne ocene pridobilo vsaj dve točki ter ima dinamično 
oceno višjo od --,4

4 Skupna bonitetna ocena je za potrebe tega javne-
ga razpisa dosegljiva in preverljiva brezplačno vsakemu 
podjetju s sedežem v Sloveniji za svoje lastno podjetje na 
produktu: www.bonitete.si. Za pridobitev dostopa je po-
trebno poslati e-mail na naslov: support.si@bisnode.com z 
navedbo naziva podjetja, davčne številke, imena in priim-
ka, telefona ter elektronskega naslova. Na tej osnovi boste 
prejeli uporabniško ime ter geslo za dostop do  brezplačnih 
podatkov za vaše podjetje. Izpis bonitetne ocene, ki na dan 
oddaje vloge ni starejši od 30 dni, je obvezna priloga obraz-
ca Prijava. Točkovanje je podrobno opredeljeno v okviru 
razpisne dokumentacije.

c. podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje5 
finančne konstrukcije izdelave tržne raziskave na tujem 
trgu, ki jo navaja v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se 
poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sred-
stva iz naslova tega razpisa,

5 Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da podjetje v 
celoti zagotavlja sredstva za pokrivanje vseh upravičenih 
stroškov. Vir sredstev za pokrivanje upravičenih stroškov 
bodo sredstva prejeta iz naslova javnega razpisa in sred-
stva, ki jih podjetje zagotovi iz lastnih sredstev. Primer: 
višina upravičenih stroškov je 9.000 EUR. Podjetje v vlogi 
navede, da pričakuje subvencijo v višini 4.500 EUR, ostalih 
4.500 EUR bo moralo podjetje zagotoviti iz lastnih sredstev, 
če želi zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. V kolikor 
podjetje zagotovi manj kot 4.500 EUR lastnih sredstev, to 
pomeni odprto finančno konstrukcijo.

č. v finančnem načrtu operacije je upoštevana ma-
ksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov 
operacije, ki znaša 50% upravičenih stroškov oziroma 
največ 4.500,00 EUR,

d. podjetje in izvajalec tržne raziskave na tujem 
trgu ne smeta biti medsebojno povezani družbi v smislu 
3. člena Priloge 1 Uredbe Komisije št. 651/2014. Poleg 
tega podjetje ne sme imeti nikakršnega deleža v podje-
tju izvajalca tržne raziskave hkrati pa tudi izvajalec tržne 
raziskave ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju,

e. podjetje je prisotno na tujih trgih, pri čemer se kot 
podjetje, ki je prisotno na tujih trgih, šteje podjetje, ki je 
realiziralo vsaj 3% prodaje na tujih trgih v letu 2015 in/
ali ima kapitalske deleže v podjetjih na tujih trgih na dan 
oddaje vloge6,

6 Podatek se preverja na osnovi poslovnega izida za 
leto 2015. Podatek se izračuna na sledeč način: Čisti pri-
hodki od prodaje na tujih trgih v EUR (na trgih EU in trgih 
zunaj EU) / Čisti prihodki od prodaje v EUR *100. Podjetje, 
ki ne more izkazati / dokazati prodaje na tujih trgih, ni upra-
vičeno do sredstev iz tega razpisa.

f. podjetje se lahko v posameznem koledarskem 
letu v okviru tega javnega razpisa prijavi samo z eno 
vlogo7, kjer ena vloga pomeni en prijavljen projekt/ope-
racija (izvedba ene tržne raziskave na enem tujem trgu, 
ki jo izvaja en zunanji izvajalec),

7 Podjetje ima lahko iz naslova tega javnega razpisa s 
SPIRIT Slovenija v istem obdobju sklenjeno le eno veljavno 
pogodbo za sofinanciranje upravičenih stroškov.

file://noe/url/1url2016/1url047/1raz/../../../../../../../../../Users/SonjaDemsar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/2CMR045O/www.bonitete.si
mailto:support.si@bisnode.com
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g. operacija mora izkazovati spodbujevalni učinek,
h. operacija mora prispevati k ciljem Operativnega 

programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014–2020.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena pod-
jetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, ki so 
navedeni v tem razpisu.

7. Merila za izbor in način dodeljevanja sredstev
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna ko-

misija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadalje-
vanju: strokovna komisija). Strokovno komisijo s skle-
pom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija.

Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo 
izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne 
s predmetom in namenom tega javnega razpisa in ne 

bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so nave-
dene v javnem razpisu, bodo ocenjene s strani komisije.

Za formalno popolno vlogo se šteje:
a. vloga, ki prispe pravočasno na naslov SPIRIT 

Slovenija, javna agencija, v zaprti in pravilno opremljeni 
ovojnici (glej 12. poglavje tega javnega razpisa),

b. vloga, ki vsebuje vse obrazce in njihove morebi-
tne priloge, navedene v razpisni dokumentaciji, obrazci 
morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega 
razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so nave-
dena na obrazcih.

Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih 
meril, ki jih je sprejel Odbor za spremljanje Operativne-
ga programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020.

Zap. št. Merilo Največje št. točk

1 Kakovost projekta 6

2 Finančna sposobnost 6

3 Tržni potencial podjetja 6

4 Reference zunanjega izvajalca (kakovost projekta) 5

5 Zaščita industrijske lastnine8 3

Skupaj 26

8  Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa 
prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru oddaje vlog 
na pošti se upošteva čas prispetja vlog na SPIRIT Sloveni-
ja. V primeru, da bo več vlog prispelo na SPIRIT Slovenija 
po pošti na isti dan, se upošteva datum in čas oddaje vloge 
na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, 
da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in 
ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24:00 uri. V 
primeru osebne oddaje vloge v vložišču SPIRIT Slovenija 
se upošteva datum, ura  in minuta osebne oddaje vloge.

Način uporabe in pomen posameznih meril sta 
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Projekti se razvrščajo v okviru razpoložljivih sred-
stev za posamezen sklop.

Maksimalno število točk je 26. Možnost sofinanci-
ranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja 
dosegle prag 13 ali več točk.

Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, 
ki so dosegle 13 točk, presega razpoložljiva razpisana 
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na 
število doseženih točk, pri čemer bodo imele v okviru po-
sameznega sklopa prednost vloge z višjim številom točk.

V primeru, da bo v okviru posameznega sklopa več 
vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge 
po merilu 1 »Kakovost projekta«, nadalje bodo imele 
prednost vloge po merilu 2 »Finančna sposobnost«, vlo-
ge po merilu 3 »Tržni potencial podjetja«, vloge po me-
rilu 4 »Reference zunanjega izvajalca (kakovost projek-
ta)« in vloge po merilu 5 »Zaščita industrijske lastnine«.

V primeru, da bo imelo več vlog v okviru posa-
meznega sklopa tudi po navedenih merilih enako šte-
vilo točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadosto-
vala za vse, jim bodo razpisana sredstva razdeljena 
glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo imele 

prednost tiste vloge, ki bodo na SPIRIT Slovenija 
prispele prej9.

9 Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi 
časa prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru odda-
je vlog na pošti se upošteva čas prispetja vlog na SPIRIT 
Slovenija. V primeru, da bo več vlog prispelo na SPIRIT 
Slovenija po pošti na isti dan, se upošteva datum in čas 
oddaje vloge na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). 
V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvid-
ni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja 
ob 24:00 uri. V primeru osebne oddaje vloge v vložišču 
SPIRIT Slovenija se upošteva datum, ura  in minuta 
osebne oddaje vloge.

V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe 
ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šte-
je, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga 
v okviru posameznega sklopa (ki je dosegla minimalno 
13 točk), glede na doseženo število točk.

V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzro-
čila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustre-
zno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla 
prag števila točk za sofinanciranje. Za odprto finančno 
konstrukcijo se šteje tudi kadar je v vlogi presežena 
najvišja možna stopnja sofinanciranja predvidena s tem 
javnim razpisom.

Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen, 
kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne 
načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v 
finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena 
do sofinanciranja.

8. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za javni 
razpis

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na 
razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, 
je 500.000,00 EUR, in sicer:



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 47 / 1. 7. 2016 / Stran 1643 

Sredstva/Leto 2016 2017
Sklop A – Vzhodna kohezijska regija 170.000,00 EUR 170.000,00 EUR
Sklop B – Zahodna kohezijska regija 80.000,00 EUR 80.000,00 EUR

Skupaj 250.000,00 EUR 250.000,00 EUR

Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva:
– PP 160067- PN3.2-Razvoj internacionalizacije-14-

-20-V-EU: 340.000,00 EUR (tristo štirideset tisoč evrov)
– PP 160069 – PN3.2-Razvoj internacionalizaci-

je-14-20-Z-EU: 160.000,00 EUR (sto šestdeset tisoč 
evrov)

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2016 in 
2017. Predvideno sofinanciranje v letu 2016 ne bo viš-
je od 250.000,00 EUR in v letu 2017 ne bo višje od 
250.000,00 EUR.

V primeru, da bo med izvajanjem razpisa prišlo do 
sprememb, ki bodo omogočile izplačilo predplačil, se 
bodo le ta izplačevala v skladu s predpisi.

Razmerje med sredstvi EU za kohezijsko politiko in 
slovensko udeležbo za sofinanciranje operacij:

– Sklop A – Vzhodna kohezijska regija v razmerju 
75% / 25%

– Sklop B – Zahodna kohezijska regija v razmerju 
70% / 30%

Sredstva slovenske udeležbe za financiranje opera-
cije se bodo zagotavljala s strani upravičencev.

Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti 
podjetje samo.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v 
primeru premajhnega števila ustreznih vlog.

SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni 
razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev 
prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.

9. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili ko-
hezijske politike

Prejeta sredstva predstavljajo državno pomoč.
V skladu s shemo državne pomoči »Program izvaja-

nja finančnih spodbud MSP«, (št. sheme: BE03-2399245-
2015) znaša intenzivnost pomoči do 50% upravičenih 
stroškov na posamezno operacijo.

Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena in sicer ne 
more preseči 4.500,00 EUR na posamezno operacijo.

Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih 
javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dode-
ljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. 
Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen. Pomoč 
za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s 
tako kumulacijo ne preseže največje intenzivnosti pomoči 
ali zneska pomoči, ki se uporablja za to pomoč.

Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno 
po pravilu »de minimis« glede na enake upravičene stro-
ške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenziv-
nosti državnih pomoči.

Podjetje – upravičenec pomoči poda pisno izjavo o 
drugih že prejetih državnih pomočeh za iste upravičene 
stroške10 in seznam vseh podjetij, s katerimi je upraviče-
nec povezan (matične številke, imena). Podrobnosti so 
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

10 Znesek že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« po-
moči in drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomoči za 
iste upravičene stroške se bo preverjal v centralni evidenci »de 
minimis« pomoči Ministrstva RS za finance. Načela, ki veljajo 
na področju državnih pomoči po shemi »de minimis« ureja 
Uredba Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis«. 
Dokument je dostopen na strani: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_379/l_37920061228sl00050010.
pdf). Več informacij o državnih pomočeh je na voljo na: http://
www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/.

10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
– strošek/izdatek svetovalnih storitev, vezanih na iz-

delavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec 
z ustreznimi referencami.

Stroški in izdatki svetovalnih storitev so upravičeni, 
če:

– se izvajajo v okviru projekta/operacije podjetja 
za vstop/ diverzifikacijo poslovanja na trgu, so z njim 
neposredno povezani, potrebni in skladni s cilji podjetja;

– so dejansko nastali: za dejansko izvedene sveto-
valne storitve, vezane na izdelavo tržne raziskave;

– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega 
gospodarja;

– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti 

in nacionalnimi predpisi.
Stroški/izdatki in dokazila glede opravljene storitve 

zunanjih izvajalcev so podrobneje opredeljeni v Navo-
dilih OU o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in Razpisni 
dokumentaciji.

Stroški in izdatki, ki niso opredeljeni kot upravičeni, 
so neupravičeni stroški in izdatki za financiranje s sred-
stvi kohezijske politike in jih zagotavlja upravičenec.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen 
strošek in ga zagotavlja upravičenec iz lastnih sredstev.

Upravičeni strošek niso svetovalne storitve, ki se 
nanašajo na trajne in občasne dejavnosti, niti se ne na-
našajo na običajne stroške in izdatke poslovanja podje-
tja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne 
pravne storitve ali oglaševanje.

11. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva

Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih operacij, ki 
bodo dejansko izvedene.

Upoštevani bodo operacije izdelave tržnih raziskav 
na tujih trgih, ki bodo izvedene in plačane znotraj ob-
dobja upravičenosti, določenega s pogodbo o sofinan-
ciranju.

Obdobje upravičenosti stroškov se prične z datu-
mom oddaje vloge in traja do izstavitve zahtevka za 
izplačilo, ki je tudi datum zaključka operacije. Zadnji 
datum za zaključek operacije je:

– 11. 11. 2016 za odpiranje v letu 2016 in
– 10. 11. 2017 za odpiranja v letu 2017.
Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem jav-

nem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija, javna agencija 
odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo v 
elektronski in papirni obliki, vključno z vsemi pripada-
jočimi prilogami, mora biti predložen SPIRIT Slovenija, 
javna agencija najkasneje 30 dni po nastanku zadnje-
ga upravičenega stroška/ izdatka v okviru prijavljene 
operacije oziroma najkasneje do vključno 11. 11. 2016 
za odpiranje v letu 2016 in 10. 11. 2017 za odpiranja v 
letu 2017.

Stroški/izdatki, ki bodo nastali po zadnjem roku za 
oddajo Zahtevka za izplačilo, se ne morejo uveljavljati 
in ne bodo priznani.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s 
pogodbo o sofinanciranju med SPIRIT Slovenija in iz-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_379/l_37920061228sl00050010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_379/l_37920061228sl00050010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_379/l_37920061228sl00050010.pdf
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/
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branim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od 
finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložlji-
vosti proračunskih sredstev.

Izplačila SPIRIT Slovenija so odvisna od razpoložlji-
vosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za 
ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pra-
vice porabe na proračunskih postavkah, lahko SPIRIT 
Slovenija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o do-
delitvi sredstev, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju 
določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. 
Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom SPI-
RIT Slovenija se šteje, da odstopa od vloge oziroma od 
pogodbe o sofinanciranju.

Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z obja-
vo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v 
Uradnem listu RS do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev.

12. Način prijave
Roki za oddajo vlog so:
– za prvo odpiranje 18. 8. 2016 do 13. ure,
– za drugo odpiranje 27. 1. 2017 do 13. ure,
– za tretje odpiranje 2. 6. 2017 do 13. ure.
Tretje odpiranje bo izvedeno samo v primeru, koli-

kor sredstva v okviru drugega odpiranja ne bodo pora-
bljena v celoti.

Za porabo celotnih sredstev po tem razpisu se šte-
je, da je v okviru posameznega sklopa ostalo na razpo-
lago manj kot 4.500,00 EUR.

Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, 
ko je SPIRIT Slovenija prejel vlogo, šteje dan oddaje na 
pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko 
se za dan, ko je SPIRIT Slovenija prejel vlogo, šteje de-
janski dan prejema in ura prejema vloge. Vloge so lahko 
oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT Slovenija na 
lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, (v času uradnih 
ur med 9. in 13. uro) do navedenega datuma in ure za 
oddajo vlog.

Predlagatelji morajo oddati vlogo v enem izvodu.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Vloge, 

ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene 
predlagateljem.

Za nepravočasne vloge, se štejejo vloge, ki bodo 
oddane v 10 dneh po izteku prvega oziroma drugega 
roka za oddajo vlog ali po tretjem roku za oddajo vlog. 
Vloge, ki bodo oddane 11-ti ali kasnejši dan po prvem 
oziroma drugem roku za oddajo vlog se bodo štele za 
pravočasne, in bodo odprte v okviru naslednjega odpi-
ranja.

Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z 
obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«.

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in 
skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne doku-
mentacije in navodili na obrazcih.

13. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. 
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja ter morebitno dopolnilno financiranje.

Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. 
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno z 
Navodili organa upravljanja na področju komunicira-
nja vsebin evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014-2020 (http://www.eu-skladi.si/dokumenti/
navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vse-
bin-ekp-2014-2020.pdf), bodo opredeljene v pogodbi o 
sofinanciranju. 

Dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, sklad-
no z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.

14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacij 

Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zago-
tavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
zakonodajo Republike Slovenije. 

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh doku-
mentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer 
od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski 
komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. 
O natančnem začetnem datumu za hrambo dokumen-
tacije, bo upravičenec po končani operaciji, pisno obve-
ščen s strani izvajalca javnega razpisa.

V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU 
mora izbrani prijavitelj voditi in spremljati porabo sred-
stev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi 
za vse transkacije v zvezi s operacijo, tako da je v vsa-
kem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike 
Slovenije.

15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o 
operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi 
predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani 
izvajalca, posredniškega organa, organa upravljanja, 
organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih 
slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov 
(v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, izvajalec javnega 
razpisa pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na 
kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s 
priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno 
obveščati izvajalca javnega razpisa o izvedenih ukrepih.

16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z 
vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja razen osebnih podatkov 
in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer po-
slovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, 
št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem 
besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne 

http://www.eu-skladi.si/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
http://www.eu-skladi.si/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014-2020.pdf
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smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na 
del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Pri-
javitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne 
sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega zna-
čaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov 
v vlogi, bo izvajalec razpisa lahko domneval, da vloga 
po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in 
drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v 
skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje 
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Ured-
be 1301/2013/EU dolžan spremljati in izvajalcu razpisa 
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov 
operacije.

Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo 
potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja 
operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete do-
kumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih 
rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o 
sofinanciranju.

V primeru, da med izvajanjem operacije pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko 
izvajalec razpisa odstopi od pogodbe ter zahteva vrni-
tev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva 
vračila v državni proračun Republike Slovenije.

V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije 
ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev v celoti, 
lahko izvajalec razpisa zahteva vračilo že izplačanih 
sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za ne-
realizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva 
vračila v državni proračun Republike Slovenije.

Prijavitelj je po zaključeni operaciji dolžan sodelova-
ti v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse 
potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval izvajalec 
razpisa, posredniški organ, organ upravljanja, organ za 
potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evrop-
ski nadzorni in revizijski organi. V primeru, da prijavitelj 
takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, 
lahko izvajalec razpisa zahteva vračilo deleža ali celote 
prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila 
v državni proračun Republike Slovenije.

19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 
71. členom Uredbe 1303/2013/EU: pri izvajanju opera-
cije je potrebno smiselno upoštevati določila 71. člena 
Uredbe 1303/2013/EU.

20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja operacije ali izvrševanja operacije prišlo do re-
snih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

Kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja 
operacije ali izvrševanja operacije prišlo do resnih na-
pak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravi-
čenec izvajalca razpisa ni seznanil z vsemi dejstvi in 
podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani 
oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne po-
datke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih 

bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi 
lahko vplivali na odločitev izvajalca razpisa o dodelitvi 
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem 
javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponareje-
ne listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan 
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Repub-
like Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija.

21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije 

Kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaci-
ji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 
št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije, bo izvajalec razpisa odstopil od po-
godbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno 
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca 
do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.

22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že 
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovolje-
no. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov 
in izdatkov ali, da je višina sofinanciranja operacije 
presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko izva-
jalec operacije pogodbo odpove in zahteva vračilo 
že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz 
proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun 
upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Re-
publike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov 
in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. 
Upravičencu se bo vrednost sofinanciranja po pogod-
bi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova 
dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov oziroma 
iz naslova preseganja maksimalne dovoljene stopnje 
sofinanciranja operacije.

V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja 
operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se 
zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z za-
konskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sred-
stev na TRR do dneva vračila v državni proračun Re-
publike Slovenije.

23. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora 
operacij

Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma tretji delov-
ni dan po roku za oddajo vlog s pričetkom ob 9.00 uri na 
SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo 
le pravočasne vloge, prispele v zaprti in pravilno opre-
mljeni ovojnici.

V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, 
bo razpisna komisija pozvala prijavitelja k dopolnitvi vlo-
ge. Rok za dopolnitev nepopolnih vlog je 7 delovnih dni 
od prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v 
prej določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom 
zavržene.

Prijavitelj sme ob pisnem soglasju SPIRIT Slovenija 
popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pre-
gledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaproše-
nih sredstev ne sme vsebinsko spreminjati.

Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati: 
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na specifikacije 

predmeta vloge oziroma vsebino projekta, 
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3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku do-
delitve sredstev.

Če se oceni, da vloga ni skladna s predmetom, 
namenom in ciljem javnega razpisa ali da ne izpolnjuje 
vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnje ocenjevanje 
po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.

Izvajalec razpisa lahko kadarkoli zahteva od prija-
vitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, 
ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor prijavitelj tega ne 
stori v določenem roku, bo izvajalec razpisa odločil na 
podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, 
bodo s sklepom zavrnjene.

Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge 
in se bo preverjalo tekom celotnega izvajanja projekta.

24. Obveščanje o izboru
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter 

jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena 
v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komi-
sija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih 
vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog 
(seznam) upravičencev do sredstev, ki ga podpišejo 
predsednik in člani komisije.

Predlog (seznam) upravičencev do sredstev se 
predloži predstojniku ali osebi, ki je od njega poobla-
ščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

Predstojnik ali oseba, ki jo je ta pooblastil za spreje-
tje odločitve o dodelitvi sredstev, izda posamične sklepe 
o dodelitvi sredstev na podlagi predloga iz prejšnjega 
člena. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo od-
ločitev.

Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni s 
sklepom predvidoma v roku šestdeset dni od datuma 
odpiranja vlog. Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o 
dodelitvi sredstev pozvani k podpisu pogodbe. Če se 
prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis 
pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknilo 
vlogo za pridobitev sredstev.

Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neu-
pravičeno niso bila dodeljena, lahko morebitne pritožbe 
zoper sklep vložijo na SPIRIT Slovenija, javna agencija, 
v roku osmih dni od prejema sklepa. Za obravnavo pri-
tožbe po splošnem upravnem postopku je po Zakonu o 
upravnih taksah potrebno plačati upravno takso po ta-
ksni tarifi 2, in sicer v višini 18,10 EUR. Za odločanje o 

pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z izbranimi podjetji. Prijavitelj, ki se pritoži, mora natanč-
no opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.

Predmet pritožbe ne more biti postavljeno merilo za 
izbor upravičencev.

Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT 
Slovenija, javna agencija. Upravičenci s sprejemom sofi-
nanciranja sprejmejo tudi vključitev na seznam operacij, 
ki je objavljen na spletni strani, www.eu-skladi.si.

25. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ne osebe dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija vsebuje navodila, vzorec 
prijave s prilogami in seznamom zahtevanih obveznih 
prilog, merila za izbor upravičencev s točkovnikom, vzo-
rec pogodbe o izplačilu, zahtevek za izplačilo z dokazili 
(obrazec za izpolnitev) in seznamom zahtevanih obve-
znih prilog.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem 
naslovu www.spiritslovenia.si ali na naslovu SPIRIT Slo-
venija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub-
ljana, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna do-
kumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, 
na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov: razi-
skave@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje 
tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017«. SPIRIT 
Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati razpi-
sne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega 
sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

26. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo iz-

ključno v elektronski obliki na naslov: raziskave@spirit-
slovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav 
na tujih trgih v letih 2016 in 2017 – vprašanje«.

Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov pri-
speti najpozneje deset delovnih dni pred iztekom za-
dnjega roka za prispetje vloge. SPIRIT Slovenija, javna 
agencija, ni dolžna posredovati odgovora, če v samem 
naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvi-
dnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija, javna 
agencija, bo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.
si objavila odgovore na vprašanja najkasneje v roku de-
setih delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, 
da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori 
na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije.

SPIRIT Slovenija, javna agencija

mailto:raziskave@spiritslovenia.si
mailto:raziskave@spiritslovenia.si
mailto:raziskave@spiritslovenia.si
mailto:raziskave@spiritslovenia.si
http://www.spiritslovenia.si
http://www.spiritslovenia.si
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Javne dražbe

 Ob-2520/16

V imenu in po pooblastilu Špele Selan, kot direkto-
rice Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni zavod, 
Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje, kot uporabnika in 
upravljavca stvarnega premoženja Republike Slovenije, 
na podlagi prvega odstavka 14. člena v povezavi s pr-
vim odstavkom 9. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavljam

razpis javne dražbe

za odkup nepremičnine – stanovanja za posebne 
namene v 4. etaži na naslovu Videm 33a, Videm Dobre-
polje, v skupni izmeri 591,19 m2, s pripadajočim delom 
stavbnega zemljišča in pripadajočim delom skupnih de-
lov in naprav stavbe, z ID znakom 1799-450-2.

Predmetni poslovni prostori so bili s ponovnim ce-
nitvenim poročilom z dne 15. 6. 2016 cenilca stvarnega 
premoženja oziroma sodnega cenilca za gradbeno stro-
ko Alojzija Boha ocenjeni na tržno vrednost 585.600,00 
EUR.

S to objavo sporočam, da Prizma Ponikve, poseb-
ni socialno varstveni zavod, Ponikve 76, 1312 Videm 
Dobrepolje, kot uporabnik in upravljavec premoženja 
Republike Slovenije v imenu in za račun Republike Slo-
venije pristopa k prodaji predmetnih poslovnih prostorov 
z razpisom javne dražbe. Izklicna cena znaša ocenjenih 
585.600,00 EUR.

1. Javno dražbo bo, po pooblastilu upravljavca pre-
moženja Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni 
zavod, Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje, organiziral 
Odvetnik Anton Pregelj, Beethovnova ulica 5, Ljubljana.

2. Na javni dražbi se bo prodajala kot posamezni 
del stavbe v etažni lastnini nepremičnina – stanovanje 
za posebne namene v 4. etaži na naslovu Videm 33a, 
Videm Dobrepolje, v skupni izmeri 591,19 m2 (mansarda 
z uporabno površino 445,5 m2), s pripadajočim delom 
stavbnega zemljišča in pripadajočim delom skupnih de-
lov in naprav stavbe, z ID znakom 1799-450-2.

3. Izklicna cena znaša 585.600,00 EUR, najnižji 
znesek višanja na javni dražbi pa znaša 5.000,00 EUR.

4. Rok plačila kupnine je 30 dni od dneva skleni-
tve kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na račun 
lastnika Republika Slovenija št.: 01100-6300109972 
(proračun), model 18, sklic: 26115-7200994-43282015. 
Plačilo kupnine v roku iz te točke in na račun iz te točke, 
je bistvena sestavina pravnega posla in bistven element 
kupoprodajne pogodbe.

5. Javna dražba bo dne 13. 7. 2016 ob 14. uri, v 
prostorih Odvetnika Antona Preglja, Beethovnova ulica 
5, Ljubljana (1. nadstropje).

6. Varščina za udeležbo na javni dražbi znaša 10 % 
prodajne cene, in sicer 58.560,00 EUR. Varščina se plača 
na fiduciarni račun odvetnika Antona Preglja, Beethovno-
va ulica 5, Ljubljana, pri AbankaVipa d.d., št. SI56 0510 
0801 2816 408. Javne dražbe se lahko udeležijo le tisti, 
katerih sredstva bodo na račun prispela do pričetka javne 
dražbe in bo to razvidno iz bančnega izpiska predmetne-
ga računa, narejenega ob uri pričetka javne dražbe.

7. Z najugodnejšim dražiteljem se na podlagi 
dražbenega zapisnika sklene kupoprodajna pogod-
ba v roku petnajstih dni od zaključka javne dražbe. 
V primeru, da v najugodnejši dražitelj v danem roku 
kupoprodajne pogodbe ne podpiše, ponudnik zadrži 
vplačano varščino.

8. Najugodnejšemu dražitelju se varščina všteje 
v kupnino, morebitnim drugim dražiteljem pa se var-
ščina vrne v roku osmih delovnih dni po izvedbi javne 
dražbe.

9. Na nepremičnini, ki se prodaja obstoji na podlagi 
124. člena Stvarnopravnega zakonika zakonita predku-
pna pravica drugih etažnih lastnikov stavbe z ID znakom 
1799-450, v kateri se posamezni del stavbe v etažni 
lastnini nahaja.

10. Pooblaščenec pravne osebe, ki se namerava 
udeležiti javne dražbe, mora biti vpisan na dan odpiranja 
ponudb v sodni register kot zakoniti zastopnik pravne 
osebe oziroma mora imeti ustrezno pooblastilo zako-
nitega zastopnika pravne osebe. Fizične osebe morajo 
predložiti osebni dokument, iz katerega mora izhajati 
tudi državljanstvo fizične osebe.

11. Davek na promet nepremičnin plača kupec.
12. V primeru zanimanja, vam cenilno poročilo po-

šljem na podlagi poziva, prejetega z vaše strani na ele-
ktronski naslov: anton.pregelj@pregelj.si po elektronski 
pošti. Poziv mora vsebovati vse identifikacijske podatke 
interesenta, ime zakonitega zastopnika in kontaktne 
osebe ter navedbo v čigavem imenu in za čigav račun 
se izvaja povpraševanje. Ogled predmeta prodaje je mo-
goč na podlagi predhodnega dogovora. Za ogled se je 
potrebno dogovoriti najmanj tri dni pred samim ogledom, 
zadnji mogoč termin ogleda je 11. 7. 2016.

13. Upravljavec ali pooblaščena oseba s soglas-
jem predstojnika lahko ta postopek ustavita do skleni-
tve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije.

14. Kot dražitelji lahko sodelujejo vse pravne osebe 
s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici 
Evropske unije ali države, katere javne ustanove ali re-
gistrirane pravne osebe lahko na podlagi reciprocitete 
pridobivajo lastništvo na nepremičninah v Republiki Slo-
veniji ter polnoletne ter poslovno in opravilno sposobne 
fizične osebe, državljanke Republike Slovenije ali drža-
ve članice Evropske unije ali države, katere državljani 
lahko na podlagi reciprocitete pridobivajo lastništvo na 
nepremičninah v Republiki Sloveniji. Pravna oseba mora 
dokazilo o obstoju – izpis iz sodnega ali trgovskega re-
gistra predložiti ponudbi. Fizična oseba mora ponudbi 
predložiti kopijo potrdila o državljanjstvu ali ustreznega 
dokumenta, iz katerega bo razvidno državljanstvo po-
nudnika.

15. Sestavni del kupoprodajne pogodbe bo določilo 
o odkupni pravici v korist države oziroma drugo določi-
lo, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost 
nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše 
prodaje po višji oziroma tržni ceni.

Odvetnik Anton Pregelj, Ljubljana

mailto:anton.pregelj@pregelj.si
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Razpisi delovnih mest

Št. 112-2/2016-2 Ob-2506/16

Svet Centra za socialno delo Izola na podlagi 
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. 
US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC 127/06 – ZJZP), 56. in 
57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07, 122/07 Odl. Us:U-
-l-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
ZSV-F-39-1707/2016), 28. in 32. člena Statuta Centra 
za socialno delo Izola ter sklepa 6. seje Sveta Centra 
za socialno delo Izola, z dne 21. 6. 2016, razpisuje de-
lovno mesto

direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Izola  

Centro per l'assistenza sociale d'Isola
Za direktorja/ico je lahko imenovan/a kandidat/ka, 

ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje 
v skladu z 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem 
varstvu, in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu,

– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 

varstvu,
– znanje italijanskega jezika na višji ravni,
– opravljen program za vodenje socialno varstvene-

ga zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v 
soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraže-
vanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga 
mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka oprav-
ljanja nalog direktorja, če programa ne opravi v roku, mu 
mandat na podlagi zakona preneha;

ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o 

socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let 

na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju 
socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– znanje italijanskega jezika na višji ravni,
– opravljen program za vodenje socialno varstvene-

ga zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v 
soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraže-
vanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga 
mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka oprav-
ljanja nalog direktorja, če programa ne opravi v roku, mu 
mandat na podlagi zakona preneha.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5. let.
Kandidat/ka bo lahko nastopil/a delo s pridobitvi-

jo soglasja k imenovanju Ministra/Ministrice za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti in poteku 
mandata sedanji direktorici.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili 
o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti 
na naslov: Svet Centra za socialno delo Izola, Cesta v 
Pregavor 3a, z oznako »za razpis«.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 

dneh od dneva objave razpisa.
Svet Centra za socialno delo Izola

Št. 701-24/2016 Ob-2512/16

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o 

državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 
21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 
– ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B):

a) 3 prosta mesta okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani in

b) 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki iz polnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v so dniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zako na o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 in 17/15; 
ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na mesto okro-
žnega državnega tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.

K I/b
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki iz polnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v so dniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zako na o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 17/15; ZSS), in 
posebne pogoje za imenovanje na mesto okrajnega dr-
žavnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebi vališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski 

naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– ži vljenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za ime-

novanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih kan-
didat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo 
vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da kan-
didat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za držav nega tožilca, 
mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmo žnosti, ki na dan 
objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenske ga jezika, 
če ni opravil pravniškega državne ga izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. VI-46/151 Ob-2528/16
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list 

RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in na pod-
lagi 26. člena v povezavi z 31. in 32. členom Statuta Jav-
nega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, 
Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje, objavlja prosto 
delovno mesto

strokovnega direktorja zavoda m/ž

Kandidat za imenovanje na funkcijo strokovnega di-
rektorja zavoda mora poleg splošnih pogojev, določenih z 
zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– opravljena specializacija s področja bolnišničnih de-

javnosti,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi orga-

nizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Kandidat za strokovnega direktorja zavoda mora pri-

javi podati program strokovnega dela in razvoja stroke v 
zavodu.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o za-
poslitvi z nastopom dela predvidoma 1. 9. 2016 za man-
datno obdobje 4 leta. Delovno razmerje za strokovnega 
direktorja se sklepa s krajšim delovnim časom in sicer za 
največ 20 ur tedensko za čas trajanja mandata, za preo-
stali delovni čas do polnega delovnega časa pa se sklene 
pogodbo o zaposlitvi na področju specializacije kandidata.

Rok, do katerega se sprejemajo prijave, je 20 dni od 
dneva objave. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju za-
konskih pogojev in posebnih pogojev, ki jih določa Statut 
Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbo-
vlje ter programom strokovnega dela in razvoja stroke v 
zavodu, kandidati pošljejo na naslov: Svet Javnega zdra-
vstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska 
9, 1420 Trbovlje, z oznako: Ne odpiraj, »Prijava na razpis 
strokovnega direktorja bolnišnice«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni 
od objave razpisa.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje

 Ob-2534/16
Na podlagi 19. člena Zakona o javnih agencijah (Urad-

ni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), 
tretjega odstavka 8. člena Zakona o slovenskem filmskem 
centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 77/10, 40/12 – ZUJF in 19/14 – odl. US), šeste alineje 
prvega odstavka 15. in prvega odstavka 21. člena Sklepa 
o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, 
javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10, 20/11 in 
6/16), Svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije 
Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo de-
lovnega mesta 

direktorja Slovenskega filmskega centra, javne 
agencije Republike Slovenije

Za direktorja Slovenskega filmskega centra, javne 
agencije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Slovenski 
filmski center) lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje nasled-
nje pogoje:

– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje 

oziroma izobrazbo, ki ustreza tej izobrazbi v skladu z ve-
ljavnimi predpisi;

– ima vsaj deset let delovnih izkušenj;
– je strokovnjak s področja dela agencije;
– obvlada vsaj en svetovni jezik na višji ravni;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega 
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o ak-
tivnem oziroma višjem znanju tujega jezika ali potrdilom, 
da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izo-
brazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v 
kateri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat do-
segel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed 
svetovnih jezikov ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev 
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tu-
jem jeziku ali s potrdilom, da je opravil izpit iz svetovnega 
jezika na do- ali po- diplomskem študiju.

Prijavi mora kandidat priložiti:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega morajo biti razvidni vrsta študijske-
ga programa in smer izobrazbe ter datum in ustanova, na 
kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpol-
njevanje naslednjih pogojev:

– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela agencije;
3. dokazilo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 

na višji ravni, iz katerega mora biti razvidna vrsta izobra-
ževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka 
dovoljuje Slovenskemu filmskemu centru, javni agenciji 
Republike Slovenije pridobitev podatkov iz prejšnje točke 
tega natečaja iz uradne evidence. Kandidat lahko dokazi-
la, na podlagi katerih izkazuje resničnost izjav iz prejšnje 
točke, priloži svoji prijavi na ta natečaj.

Zaželeno je, da kandidati k prijavi predložijo program 
dela in razvoja Slovenskega filmskega centra v naslednjih 
petih letih, glede na dejavnosti in naloge Slovenskega film-
skega centra, skladno s 5. členom Zakona o slovenskem 
filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in 19/14 – odl. US.) ter 6. 
in 7. členom Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada 
Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski 
center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 92/10, 20/11 in 6/16).

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki in jo pošljejo 
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni natečaj za 
direktorja« na naslov: Slovenski filmski center, javna agen-
cija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38, 1000 Ljubljana, 
do vključno 1. 8. 2016. Vloga se šteje za pravočasno, če je 
vložena zadnji dan roka priporočeno po pošti.

V izbirni postopek se uvrstijo popolne in pravočasno 
prispele prijave in kandidati, ki izpolnjujejo natečajne po-
goje.

Na predlog Sveta Slovenskega filmskega centra bo 
Vlada Republike Slovenije izbranega kandidata imenovala 
za direktorja za mandatno obdobje pet let. Po poteku man-
data lahko vlada na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede 
svet, isto osebo ponovno imenuje za direktorja agencije, 
vendar največ enkrat.

Neizbrani kandidati bodo o izboru obveščeni najkas-
neje v osmih dneh od imenovanja direktorja.

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko kandi-
dati dobijo na tel. 01/23-43-200, oziroma na elektronskem 
naslovu: tajnistvo@sfc.si. Kontaktna oseba je Ksenija Zub-
ković.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske.

Svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije 
Republike Slovenije

mailto:tajnistvo@sfc.si
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Druge objave

Št. 3528-22/2016 Ob-2502/16

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 
8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, 
(v nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 
50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13 in 10/14) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega 
premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 
4/12), razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v lasti Občine Izola

I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je na-

slednji poslovni prostor:
a) Trg Etbina Kristana 1, v izmeri 140,8 m2 (uporab-

ne površine 130,7 m2), z namembnostjo prehrambenega 
gostinskega obrata – bara. Izklicna cena mesečne naje-
mnine je 1.325,00 EUR.

Predmet oddaje se odda v najem za določen čas, 
in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve pogodbe, z mo-
žnostjo podaljšanja do 5 let.

II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in 

fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj se-
dež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in 
EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni 
podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zago-
toviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik 
posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponu-
dnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral 
ustrezno dejavnost.

2. Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, 
ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in 
ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva 
od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki 
imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine 
od pristojnih organov in institucij v okviru pravne uredit-
ve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine ki jih 
javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samo-
stojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje 
podatke in dokazila:

– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom po-
nudbe;

– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma 
izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma 
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija oseb-
nega dokumenta;

– izjavo o poravnanih vseh obveznostih do Občine 
Izola (Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim 
premoženjem Občine Izola, bo verodostojnost izjave 
preveril v Službi za računovodstvo in finance neposre-
dno pred sklenitvijo najemne pogodbe);

– kolikor se na razpis prijavi pravna ali fizična ose-
ba, ki ima z Občino Izola že sklenjeno najemno pogod-
bo za drugi poslovni prostor, tudi: potrdila o poravnanih 
obratovalnih stroških (poraba el. energije, poraba vode, 
komunalne storitve …);

– potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije o 
plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni gle-
de na dan oddaje ponudbe;

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan osnutek najemne pogodbe (seznanje-

nost z vsebino pogodbe);
– opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se v 

poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:

– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki 
in kazalniki za leto 2015;

– za samostojne podjetnike posameznike: BON 
1/SP s podatki in kazalniki za leto 2015.

3. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v 
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Izbrani ponudnik si mora pred začetkom obrato-
vanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito 
obratovanje.

III. Pogoji najema
Izklicna cena v razpisnem postopku je določena na 

podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene 
stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku 
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3, 
18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) DDV ni ob-
računan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati 
varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na na-
slov: Občina Izola TRR 01240-0100006381, s pripisom 
»vplačilo varščine« in nepremičnino na katero se varščina 
nanaša (a). Vplačana varščina se bo pri izbranem ponud-
niku – najemniku koristila za plačilo morebitnih neplača-
nih obratovalnih in drugih stroškov ali najemnin, ostalim 
pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. V primeru, 
da izbrani najemnik odstopi od najema ali v določenem 
roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v 
korist Občine Izola. Kolikor so ob prenehanju najemnega 
razmerja poravnane vse najemnine, obratovalni in drugi 
stroški, se vplačana varščina najemniku vrne.

Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh 
po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola. 
Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sesta-
vina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna naje-
mnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.

Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustre-
znih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davč-
ne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne 
energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti, 
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdr-
ževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroški 
zavarovanja in drugi stroški, povezani s poslovnim pro-
storom) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih 
sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist Občine.

IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega sezna-

ma ponudnikov so:
MERILA Možne 

točke
1 Kvaliteta in zanimivost programa do 20
2 Višina ponujene najemnine:

– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih 
20 EUR= 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk
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MERILA Možne 
točke

3 do 6 mesecev – izkušenj in pozitivno 
poslovanje

0

4 od 6 mesecev do 1 leta – izkušenj in 
pozitivno poslovanje

10

5 od 1 do 3 leta – izkušenj in pozitivno 
poslovanje

20

6 3 leta in več – izkušenj in pozitivno 
poslovanje

30

Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim 
številom zbranih točk. V primeru, da dva ali več ponu-
dnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi opravila 
pogajanja.

V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava 
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zah-
tevanimi podatki in dokazili.

Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepo-
polne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine 
Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Po-
nudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva 
zaključka razpisnega roka.

VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti 

kot priporočeno pošiljko najpozneje do 25. 7. 2016 (da-
tum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno na-
brežje 8, Izola ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih 
ur v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 
8, Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako 
»javni razpis – ne odpiraj, ponudba za poslovni prostor 
pod oznako a)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti nave-
den naziv in naslov prijavitelja.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo 
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav ne-
odprte vrnjene prijavitelju.

VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo 

obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premo-
ženja v najem, imenovana s sklepom župana št. 011-
10/2015 z dne 3. 2. 2015.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 27. 7. 
2016 od 15. ure dalje v sejni sobi v pritličju na naslovu 
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo odpi-
rale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile 

predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija 
ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana doka-
zila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne 
bo upoštevala.

VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim 

premoženjem, po prejemu zapisnika komisije, izda skle-
pe o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. 
Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje 
v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna po-
godba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če iz-
brani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, 
bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim 
ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki 
notarskega zapisa, in sicer za določen čas 1 leto od 
sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let. 
Stroške notarskega zapisa plača najemnik.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na 

ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posle-
dic zase in/ali za kogarkoli:

– kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremič-
nin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudni-
kom povrne varščina,

– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpi-
su ne izbere nobenega od ponudnikov,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe posta-
ne priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede 
dodatna pogajanja.

O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti 
ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do 

izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani 
Občine Izola, www.izola.si. Zainteresirani ponudniki jo 
lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni 
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo za-
interesirani v času uradnih ur po tel. 05/66-00-352 ali 
041/476-038 – Željko Kerezović ali na 05/66-00-100 
(centrala – vodja Urada za upravljanje z občinskim pre-
moženjem).

Občina Izola – Comune di Isola
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Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153-12/2014/10 Ob-2519/16

V register političnih strank se pri politični stranki 
Gibanju Zedinjena Slovenija, s skrajšanim imenom 
Zedinjena Slovenija, s kratico imena ZSi in s sedežem 
v Mariboru, Vrablova ulica 2, ter z matično številko: 
4067126000, vpiše sprememba naslova sedeža stranke 
v: Maribor, Miklavška ulica 26.
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Evidence sindikatov

Št. 101-3/2016-3 Ob-2385/16

Pravila ZSSS, Svobodnega sindikata Glasbene 
šole Sežana, ki se hranijo na Upravni enoti Sežana, 
na podlagi odločbe št. 024-7/94-3, z dne 19. 1. 1994 
in so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. 
št. 7, z dne 19. 1. 1994, se izbrišejo iz evidence statutov 
sindikatov.
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Zavarovanja terjatev

SV 568/16 Ob-2508/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 568/16 z dne 
23. 6. 2016, je stanovanje v pritličju stavbe s št. 674, v 
k.o. 2122 Huje, z naslovom Župančičeva ulica 14, 4000 
Kranj, stoječe na parc. št. 157/1, k.o. 2122 Huje, s po-
vršino dela stavbe 99,5 m2 oziroma 74,7 m2 uporabne 
površine, s kletno shrambo, v izmeri 24,70 m2, s št. dela 
stavbe 2122-674-1, na podlagi notarskega zapisa ku-
poprodajne pogodbe s klavzulo neposredne izvršljivo-
sti, opr. št. SV 528/16 z dne 13. 6. 2016, zastavljeno 
v korist SKB d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, MŠ: 
5026237000, za zavarovanje denarne terjatve glavnice 
97.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero 3-me-
sečnega Euribor-ja in obrestnega pribitka 1,80 % letno, 
ki jo banka upnica začne obračunavati na dan prvega 
črpanja kredita, oziroma v višini v skladu s kreditno po-
godbo, z odplačilom kredita v 240 mesečnih anuitetah, 
z zapadlostjo glavnice v roku 240 mesecev od zadnje-
ga črpanja kredita, vendar najkasneje do 30. 6. 2036, 
z vsemi ostalimi pp, nadomestili, zamudnimi obrestmi, 
obrestmi po povišani obrestni meri ter morebitnimi stro-
ški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila terjatve 
ter z ostalimi pogoji, kot izhaja iz tega notarskega zapi-
sa hipotekarne kreditne pogodbe za stanovanjski kredit 
št. 925272-005 in sporazuma o zavarovanju denarne 
terjatve s hipoteko, s pravico z enostransko izjavo raz-
dreti kreditno pogodbo ter s pravico odstopiti od kreditne 
pogodbe in zahtevati takojšnje vračilo celotnega dolga 
z obrestmi in stroški vred pred iztekom pogodbenega 
roka.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 2/2011 Os-2462/16

Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka 
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:

– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja 
št. 6/1991 z dne 8. 11. 1991, sklenjene med Tokos Tržič 
p.o., kot prodajalcem in Marin Markom, Cankarjeva 20, 
Tržič, kot kupcem,

– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 12. 1995, skle-
njene med Marko Marinom, Cankarjeva 20, Tržič, kot 
prodajalcem in Martino Špendal, Pot za krajem 9, Ore-
hek, Kranj in Andrejem Štamcarjem, Begunjska 1, Tržič, 
kot kupcema,

– za posamezni del št. 8, stavbe 890, k.o. 2143 – 
Tržič (stanovanje v 3. etaži, s kletjo v 1. etaži, Cankarje-
va 20, Tržič, v izmeri 55,62 m2.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist 
oseb: Martina Špendal, roj. 13. 4. 1966, in Urša Štam-
car, roj. 10. 11. 1989, obe Pot za krajem 9, Kranj, za 
vsako do 1/2.

Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, 
da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom 
izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziro-
ma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist 
predlagatelja.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 6. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

1913 Z 373/2015  Os-2382/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upni-
ce Republike Slovenije (Ministrstvo za finance, Finančna 
uprava RS), Davčna ulica 1, Ljubljana – dostava, ki ga 
zastopa zak. zast. Državno pravobranilstvo Republike 
Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnico 
Renato Anžur Mišljenović, Podgrajska cesta 8, Ljubljana 
– dostava, zaradi izterjave 25.764,89 EUR s pp sklenilo:

dolžnici Renati Anžur Mišljenović, EMŠO 
2012966505074, se na podlagi 82. člena Zakona o 
pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Barba-
ra Kvaternik, Metelkova ulica 15, 1000 Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do 
takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2016

VL 39422/2016 Os-2428/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Marina 

Portorož, turistično podjetje, d.d., Cesta solinarjev 8, 
Portorož – Portorose, ki ga zastopa zak. zast. Seba-
stjan Selan, po odv. mag. Bogomir Horvat, Prešernov 
trg 3A, Koper – Capodistria, proti dolžniku Wolfgangu 
Fortin, Klostergutstr 11, Rorschacherberg, ki ga zasto-
pa zač. zast. odv. Robert Zakrajšek, Leskoškova cesta 
6, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 24.354,89 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Wolfgangu Fortin, Klostergutstr 11, Ror-
schacherberg, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Robert 
Zakrajšek, Leskoškova cesta 6, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2016

VL 33472/2016 Os-2454/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Franc 
Pediček, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zasto-
pa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 
Maribor, Peter Fakin, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki 
ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 
ulica 19, Maribor, Marjan Mlaker, Trg Borisa Kidriča 1, 
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gre-
gorčičeva ulica 19, Maribor, Irena Šket Fakin, Trg Borisa 
Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest 
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Ante Ivkovič, Trg 
Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Sta-
ninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Darko 
Hederih, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa 
zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Ma-
ribor, Vinko Reberšek, Lackova cesta 145, MARIBOR, 
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 
ulica 19, Maribor, Antonija Horvat, Trg Borisa Kidriča 1, 
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gre-
gorčičeva ulica 19, Maribor, Brigita Dovnik, Trg Borisa 
Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest 
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Vinko Štefok, 
Pušnikova ulica 13, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. 
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Vesna 
Podlipnik, Koroška cesta 97, Maribor, ki ga zastopa zak. 
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, 
Zvezdana Valek, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga 
zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 
19, Maribor, Vanda Skerbinjek, Trg Borisa Kidriča 1, Ma-
ribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregor-
čičeva ulica 19, Maribor, Erna Hladen, Trg Borisa Kidriča 
1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., 
Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Matej Žmavc, Trg Borisa 
Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest 
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, David Kastelic, 
Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. 
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Jasna 
Nerat, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa zak. 
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zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, 
Taras Poljanec, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga za-
stopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 
19, Maribor, po odv. odvetnik Alen Naglič, Mestni trg 
10A, Slovenske Konjice, proti dolžniku Marjanu Kocbek, 
Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, ki ga zastopa Prelog Mile-
na – odvetnica, Ulica talcev 23, Maribor, zaradi izterjave 
149,52 EUR, sklenilo:

dolžniku Marjanu Kocbek, Trg Borisa Kidriča 1, 
Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Milena 
Prelog, Ulica talcev 23, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2016

VL 43237/2016 Os-2455/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Hypo 
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki 
ga zastopa Odvetniška družba Grilc, Starc in partner, 
o.p., d.o.o., Cesta krških žrtev 135C, Krško, proti dol-
žniku Martinu Riegelmann, Gradišče 31, Škofljica, ki ga 
zastopa začas. zastop. odv. Črtomir Zavašnik, Tivolska 
cesta 40, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 569,52 
EUR, sklenilo:

dolžniku Martinu Riegelmann, Gradišče 31, 
Škofljica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Črtomir 
Zavašnik, Tivolska cesta 40, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2016

VL 50816/2016 Os-2471/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Metalka 
Stanovanjske storitve Podjetje za stanovanjske storitve 
in promet z nepremičninami, d.o.o., Industrijska cesta 1, 
Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Zdravko Leban, proti 
dolžnici Jasni Perme, Ljubljanska cesta 70, Domžale, ki 
jo zastopa zak. zast. Odvetniška pisarna Gajšek o.p., 
d.o.o., Ljubljanska cesta 82, Domžale, Margit Šarotar, 
Nanoška ulica 9, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 
481,73 EUR, sklenilo:

dolžnici Jasni Perme, Ljubljanska cesta 70, 
Domžale, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Bran-
ko Gajšek, Ljubljanska cesta 82, Domžale.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2016

VL 47863/2016 Os-2472/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek 
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Sta-
ninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga 
zastopa zak. zast. Vlado Pulko, po odvetniku Alenu Na-
glič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžniku 
Marjanu Kocbek, Trg Borisa Kidriča 1, Maribor, zaradi 
izterjave 159,44 EUR, sklenilo:

dolžniku Marjanu Kocbek, Trg Borisa Kidriča 1, 
Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ 
postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Robert 
Pungerl, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15.6.2016

II P 249/2016 Os-2374/16

Okrajno sodišče v Mariboru je po višji sodnici Mar-
jetici Škerget-Logar, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Re-
publike Slovenije, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, 
ki ga po pooblastilu zastopa Aleksandra Kuhar, zoper 
toženo stranko Hašimi Šeherzade, Makedonska ulica 
31, 2000 Maribor, zaradi plačila 1.874,98 EUR s pp, 
dne 30. maja 2016 sklenilo:

toženi stranki Hašimi Šeherzade se v predme-
tni pravdni zadevi postavi začasni zastopnik, in sicer 
odvetnik Primož Žontar, Partizanska cesta 23, 2000 
Maribor.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega 
je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika.

Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stran-
ka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2016

I 169/2013 Os-3252/14

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je v izvršilni 
zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska 21, Ljubljana, proti dol-
žniku Jožefu Ačko, Partizanska ulica 14, Slovenska 
Bistrica, zaradi izterjave 2.491,46 EUR s pp, na pod-
lagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP sklenilo:

dolžniku Jožefu Ačku, se v tem izvršilnem postop-
ku postavi začasna zastopnica odvetnica Sergeja Re-
pič, Trg svobode 21, 2310 Slovenska Bistrica. Začasna 
zastopnica ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti 
zakonitega zastopnika, dokler dolžnik ali njegov poo-
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blaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler 
organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, 
da je postavil dolžniku skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 5. 8. 2014

Oklici dedičem

D 288/98 Os-2236/16

Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojni Ani Žibert, rojeni 22. 10. 1896, 
nazadnje stan. Cerklje ob Krki 53, Cerklje ob Krki, ki je 
umrla 10. 10. 1963.

Ker sodišču niso znani vsi dediči, pozivamo vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Ani 
Žibert, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v 
enem letu od objave tega oklica.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 20. 4. 2016

D 150/2015 Os-2238/16

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 
postopek po pokojni Juditi Fornazarič, roj. 17. 9. 1939, 
nazadnje stalno prebivajoča Cesta Notranjskega odreda 
44, Stari trg pri Ložu, ki je umrla dne 16. 9. 2015.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki o imenih in 
naslovih dedičev, poziva vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine po pokojni Juditi Fornazarič, naj se 
priglasijo pri tem sodišču v roku enega leta po objavi 
tega oklica.

Po preteku enoletnega roka, bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo takrat razpolagalo.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 16. 5. 2016

D 408/2013 Os-2245/16

Vojko Reja, roj. 29. 1. 1950, stanujoč Rožar 15, Črni 
Kal, je dne 9. 7. 2013 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, 
naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega 
oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 5. 2016

Oklici pogrešanih

N 39/2016 Os-2423/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za 
razglasitev pogrešane osebe za mrtvo: Anton Vergan, 
sin Josipa, qm Antona, rojen najkasneje leta 1853, z 
zadnjim znanim prebivališčem Popetre 22, p. Gračišče.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 6. 2016

N 100/2015 Os-2461/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-
glasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Inocent 
Bembič, pok. Antona, Lopar 24, Marezige, za mrtvega.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 6. 2016

N 26/2015 Os-2373/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni je v teku neprav-
dni postopek predlagatelja: ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 
Ljubljana, ki ga zastopa Klementina Fincinger, odvetni-
ca v Ljubljani, zaradi predloga za razglasitev nasprotne 
udeleženke Danijele Bonano, Čepno 5, Košana, sedaj 
neznanega bivališča, za mrtvo.

O pogrešani Danijeli Bonano je znano, da je bila ro-
jena 24. 3. 1928 v Čepnem 18, hčerka Bonano Leopolda 
in mame Bonano roj. Šprohar Ivane, rojene 23.11.1897 
in umrle 23. 12. 1976. Sodišče je s pomočjo podatkov 
zemljiške knjige in zapuščinskega oddelka ugotovilo, da 
naj bi pogrešana bila poročena Napolitano z zadnjim bi-
vališčem Čepno 5, ter, da se je izbris njene mladoletnosti 
v zemljiški knjigi izvršil leta 1949. Po podatkih zemljiške 
knjige je imenovana v zemljiški knjigi vpisana kot lastnica 
parc. št. 615/19, k.o. 2448 – Gornje Vreme na podlagi 
poizvedovalnih spisov z dne 11. 4. 1949, opr. št. Rz 
7/49-69 ad Volče/95 in z dne 26. 12. 1949 Rz 7/49-69 ad 
Volče/313. Drugih podatkov o nasprotni udeleženki ni.

Pogrešano se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli 
vedeli o nasprotni udeleženki in njenem življenju, zlasti 
smrti, pozivamo, da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Postojni v roku treh mesecev od objave tega oklica, 
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanko 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 31. 5. 2016
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo 

Hleb Gordana, Zidanškova 4, Velenje, zavarovalno 
polico, št. 70000064095, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica, d.d. gnl‑336735

Kočevar Drago, Potoče 60, Preddvor, zavarovalno 
polico, št. 50500033329, izdala zavarovalnica Slovenica 
Življenje. gnx‑336748

Spričevala preklicujejo 

Arnuš Jožef, Tibolci 16A, Gorišnica, spričevalo o 
uporabi motorja, št. Y003375/12MT076858, izdalo Mini-
strstvo za promet, izdano leta 1993. gnd‑336743

Frank Anja, Dolnja Bitnja 15, Prem, diplomo, UL, 
Pedagoška fakulteta, št. 6407/10R, leto izdaje 2011. 
gng‑336740

Hasanović Sara, Dolga Raka 19, Raka, indeks, 
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2003. 
gnv‑336750

Kos Gregor, Prečna 32A, Novo mesto, indeks, izda-
la Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, leto izdaje 2005. 
gni‑336738

Zupan Klemen, Planinska cesta 25, Sevnica, in-
deks, št. 23050163, izdala Fakulteta za strojništvo, UL, 
leto izdaje 2005. gnp‑336731

Drugo preklicujejo 

Avtoprevozništvo Štefan Vegi s.p., Cesta na 
Trato 34, Kočevje, digitalno tahografsko kartico, št. 
1070500037504000, izdana na ime Šarčević Nedžad, 
izdal Cetis Celje, d.d. gnz‑336746

Damizo Mišo Dakić s.p., Zabrv 21, Ig, izvod licence 
št. GE007162/07088/001, za vozilo citroen xsara picasso, 
reg. št. LJ LP-505, veljavnost 15. 12. 2019. gny‑336747

DARK TRANS d.o.o., Šalara 27, Koper – Capodistria, 
izvod licence št. GE006907/02607/032, za vozilo volvo, 
reg. št. KP CN-065, veljavnost 16. 9. 2019. gnc‑336744

DARK TRANS d.o.o., Šalara 27, Koper – Capodistria, 
izvod licence št. GE006907/02607/037, za vozilo volvo, 
reg. št. KP RP-310, veljavnost 16. 9. 2019. gnb‑336745

Dobnik Martin, Podvrh 95, Braslovče, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500039431000, izdal Cetis Celje, 
d.d. gnj‑336737

Frank Anja, Dolnja Bitnja 15, Prem, potrdilo o oprav-
ljenem strokovnem izpitu, št. 6/1476, izdalo Ministrstvo za 
izobraževaje, znanost, kulturo in šport, leto izdaje 2013. 
gnh‑336739

Gajzer Ivan, Morje 107C, Fram, odločbo o izbrisu čol-
na KP-459, št. 3734-19-00183/2015/1, izdala Uprava RS 
za pomorstvo, leto izdaje 2015. gnt‑336752

Grebenšek Mirela Valenta, Vojkova cesta 32, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 09990952, izdala UL, Fakul-
teta za pomorstvo in promet. gnu‑336751

Novak Bojan, Ul. Luke Krunča 7, Miklavž na Dra-
vskem polju, izvod licence št. 011792/002, za vozilo MB 
Atego 1523L, reg. št. MB ZP-290. gns‑336728

Pečjak Jasmina, Srebrničeva 12, Koper – Capodistria, 
študentsko izkaznico, št. 09990501, izdala UL, Fakulteta 
za pomorstvo in promet. gnm‑336734

RCM d.o.o., Trg 20, Prevalje, potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu, izdano na ime Sušnik Ivan, št. 614061, 
izdalo Ministrstvo za promet, leto izdaje 1999. gnw‑336749

Reher Gregor, Žice 61, Sv. Ana v Slovenskih goricah, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031749000, izdal 
Cetis Celje, d.d. gnf‑336741

Rondaij Tilen, Krivec 64, Ljubljana, študentsko izka-
znico, št. 63020135, izdala FRI. gnn‑336733

Seliger Katarina, Na Vovčne 40, Horjul, študentsko 
izkaznico, št. 18000158, izdala UL, Filozofska fakulteta. 
gnk‑336736

Smrtnik Blaž, C. Pod Strmco 1, Log pri Brezovici, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500003095001, izdal 
Cetis Celje, d.d. gnr‑336729

Sterle Jona Gal, Brdnikova 34c, Ljubljana, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija Jože Plečnik, št. 8459935. 
gne‑336742

WEST TRANSPORT d.o.o., Kanižarica 44, Črnomelj, 
dovolilnico, št. 1887, za državo BiH. gnq‑336730

Zupančič Luka, Žaucerjeva 20, Ljubljana, študent-
sko izkaznico, št. 20201395, izdala Pravna fakulteta, UL. 
gno‑336732
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