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Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih
produktov turističnega gospodarstva
Na podlagi določb:
– 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 Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 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 splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 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 nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih
informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo
informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi
za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o skupnih 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 splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi
z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih

vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69
z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije
(EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi
(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014
(UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz
programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za
operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt,
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo,
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju
za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38
z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 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 ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138
z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj
(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom EU Uredbe
Uredbe (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah,
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– 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),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in
33/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.
in 15/17),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju:
Uredba Komisije 1407/2013/EU),
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve:
M001-2399245-2015/I z dne 9. 5. 2016), trajanje: do
31. 12. 2020,
– Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski
sklad št. 3-2/1/MGRT/0 za »Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralni produktov turističnega
gospodarstva«, z dne 3. 8. 2017
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova
ulica 5, 1000 Ljubljana.
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne
osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno
gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi
z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »povečanje
mednarodne konkurenčnosti MSP«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja
k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih
produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji.
Prav tako se želi s sofinanciranjem razvoja in promocije
turističnih produktov turističnemu gospodarstvu (malim
in srednje velikim podjetjem: MSP) omogočiti pogoje za
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pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih
podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki
temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega
trženja.
Cilj javnega razpisa je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSP-jev na globalnem trgu.
Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi
rezultati: preko novih integralnih turističnih produktov in
njihove promocije bo povečan turistični obisk in omogočeno ustvarjanje večjega priliva iz naslova izvoza
storitev, kar pa bo neposredno prispevalo k doseganju
posebnega kazalnika »čisti prihodki MSP od prodaje na
tujem trgu«.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe
aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo
na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh
ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na
umestitev turističnega produkta na trg je poudarek na
digitalnih vsebinah.
Integralni turistični produkt je po tem razpisu sestavljeni oziroma integralni turistični produkt, ki v praksi
pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov ob obisku turistične
destinacije.
Pod pojmom nov integralni turistični produkt se po
tem razpisu smatra integralni turistični produkt, ki ga
prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim
dviga kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije. Integralni turistični
produkt, ki je predmet prijave, mora biti del redne ponudbe prijavitelja in ni zgolj enkratni dogodek.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se lahko izvajajo na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija ali kohezijska
regija Zahodna Slovenija.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije. Prijavitelj mora v vlogi na javni razpis nedvoumno
opredeliti, v katerem od programskih območij se bo
izvajala operacija.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Razdelitev slovenskih občin na programski območji kohezijska regija Vzhodna oziroma kohezijska regija Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.
stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_ %20statisticne_obcine.xls.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki
s področja turizma (v nadaljevanju: MSP). Ne glede na
organizacijsko obliko prijavitelja, mora ta izpolnjevati
pogoje za malo oziroma srednje veliko podjetje v skladu
s pogoji opredeljenimi v Prilogi I 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 (Uradni list Evropske unije,
L 187/2014, str. 1).
V kolikor je v operacija razvoja novega integralnega
turističnega produkta vključenih več deležnikov, se kot
upravičenec po tem razpisu smatra nosilec operacije
(prijavitelj vloge), ki mora imeti tudi prevladujoči vpliv
pri implementaciji operacije. Upravičenec bo kot edini
pogodbeni partner z ministrstvom deležen pravic in obveznosti iz naslova tega razpisa.
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4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije). Ministrstvo izvede preveritev določenih pogojev z vpogledom
v javne evidence. V primeru dvoma glede izpolnjevanja
pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila
ali dokazila.
4.1. Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji
(dejavnost mora biti neposredno povezana s predmetom
razpisa) – izpis iz akta o ustanovitvi.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na
dan oddaje vloge in vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer
ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom,
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v
višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge in vse do
sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan
oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za
obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge (potrdilo
izda krajevno pristojna Finančna uprava RS in ga pridobi
razpisovalec za dan oddaje vloge na JR).
4. Niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,
Slovenski regionalno razvojni sklad) ugotovljene hujše
nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je
ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od
pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa
še ni preteklo 5 let – preverljivo v internih evidencah
ministrstva.
5. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C). (opomba: preverljivo v AJPES, izpis iz sodišča)
6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU
– preverljivo v internih evidencah ministrstva.
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7. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
8. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme
nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške produkte in produkte iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih produktov;
– 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,
9. Da dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
10. Da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
11. Da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki
so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo
pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved
dvojnega sofinanciranja).
4.2. Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj je v letu pred prijavo na razpis zaposloval vsaj eno osebo za polni delovni čas.
2. Prijavitelj se zavezuje, da bo v promocijskih akcijah uporabljal znak in znamko »I Feel Slovenia« (izjava) ter pri oblikovanju grafične podobe sledil Priročniku celostne grafične podobe znamke Slovenije (vir:
http://www.ukom.gov.si/si/promocija_slovenije/znamka_slovenije_i_feel_slovenia).
3. Ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem
odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo,
10/15 – popr., 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C) – preveritev se izvaja na osnovi podatkov AJPES za leto pred
prijavo na razpis.
4.3. Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem
in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020«. (opomba: preverljivo z vlogo)
2. Operacija se sofinancira po pravilu de minimis,
kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR de minimis pomoči v katerem koli obdobju treh poslovnih let,
ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to,
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije
(pri skupnem znesku pomoči de minimis se upošteva
tudi predvideno sofinanciranje po tem razpisu).
3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za
zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih
sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz na-
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slova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva
za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega
razpisa do povrnitve stroškov.
4. Operacija se še ni pričela izvajati (izjava). Operacija se lahko prične izvajati po oddaji vloge na razpis.
5. Operacija prispeva k doseganju ciljev iz veljavne
strategije razvoja slovenskega turizma.
V kolikor se pri preverjanju vloge ugotovi, da niso
izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji, se vlogo zavrne
s sklepom.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način
izbora operacij
Postopek izbora operacij bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo je s sklepom
imenoval minister (v nadaljevanju: strokovna komisija).
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne
vloge strokovna komisija najprej ugotovi, ali vloga iz-
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polnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne
izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega
ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
Vse ostale vloge pa strokovna komisija oceni na podlagi
meril, ki jih je potrdil Odbor za spremljanje Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za
obdobje 2014–2020. Vsako popolno vlogo, ki izpolnjuje
pogoje bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. V primeru, da se ugotovi razlika med njunima ocenama, se na seji strokovne komisije predstavijo argumenti
ocenjevalcev za podajo ocene o merilu, pri katerem
prihaja do razhajanj v oceni, na osnovi katerih nato člani strokovne komisije podajo končno oceno zadevnega
merila. Vloge, ki bodo presegle prag za sofinanciranje,
bodo predlagane ministru v odobritev sofinanciranja,
med tem ko bo za vloge, ki tega praga ne bodo dosegle, predlagana zavrnitev.

Merila
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3

VZDRŽNOST IN TRAJNOST POSLOVNEGA MODELA PRIJAVITELJA
Bonitetna ocena prijavitelja – boniteta (finančna) na osnovi podatkov GViN podjetja Bisnode d.o.o.
Vzdržnost poslovnega modela z vidika trga
Prihodki in stroški poslovanja
Viri za poslovanje (ljudje, infrastruktura, sredstva, partnerji, informacije, znanje, oprema, blagovna
znamka …)
Opredelitev možnosti na nadaljnji razvoj – rast
KAKOVOST OPERACIJE
Vodenje in organizacija izvedbe operacije
Način dela projektne skupine
Kakovost in skladnost integralnega turističnega produkta (predmet operacije) (točke kazalnikov se
seštevajo)
Inovativnost integralnega turističnega produkta
Integralni turistični produkt je vezan na kulturno dediščino (snovna in nesnovna)
Prispevek k novim zaposlitvam
Uporaba različnih digitalnih orodij (glede na tip oziroma namen)
REALNOST IZVEDBE OPERACIJE
Realnost pričakovanih rezultatov operacija
Realnost višine predvidenih stroškov za operacijo in za posamezno aktivnost
Razmerje med prihodki prijavitelja (v letu pred prijavo na razpis) in vrednostjo operacije
MOŽNOSTI ZA PREBOJ NA TUJI TRG
Povezovanja različnih akterjev za doseganje kritične mase za preboj na tuji trg (partnerstvo)
Preboj na tuje trge
REGIONALNI KRITERIJI
Problemska območja
Triglavski narodni park
PRISPEVEK K DRUŽBENIM SPREMEMBAM
Znak za okolje
Prispevek operacije k doseganju ciljev Slovenske strategije pametne specializacije (S4)
Povezava s kreativnimi sektorji
Maksimalno število točk je 100.
Prag števila točk nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk, upoštevajoč dejstvo, da mora znašati
minimalno skupno število doseženih točk pri posameznih
sklopih št. 1 (Vzdržnost in trajnost poslovnega modela),
št. 2 (Kakovost operacije), št. 3 (Realnost izvedbe) in št. 4
(Možnosti za preboj na tuji trg) najmanj 50 % vseh možnih
točk pri tem sklopu. V primeru, da skupno število točk iz
navedenih sklopov ne doseže navedenega praga, bo
vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno število točk
vloge doseže oziroma preseže prag za sofinanciranje.

Max.
št. točk
21
3
4
6
4
4
41
5
3
6
12
4
4
7
11
5
4
2
10
5
5
10
6
4
7
2
3
2
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Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v tč. 2.6.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja
operacij, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na
višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli
operacije z višjim številom točk. V primeru, da bo več
operacij ocenjenih z enako oceno, se bo upoštevala
višina točk pri merilu Kakovost operacije. V primeru, da
bodo operacije tudi pri tem merilu dosegle enako oceno,
se bo vloge razvrščalo glede na višino točk pri merilih po
naslednjem vrstnem redu: Regionalni kriterij, Možnosti
za preboj na tuji trg, Realnost izvedbe operacije, Vzdržnost in trajnost poslovnega modela, Prispevek k družbenim spremembam.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 8.087.984,89 EUR.
Proračunska postavka
160071 – PN3.2 – Razvoj
turizma-14-20-V-EU
160072 – PN3.2 – Razvoj
turizma-14-20-V-slovenska
udeležba
Skupaj
Proračunska postavka
160073 – PN3.2 – Razvoj
turizma-14-20-Z-EU
160074 – PN3.2 – Razvoj
turizma-14-20-Z-slovenska
udeležba
Skupaj

Prog.
območje

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Vzhod

1.800.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

734.488,38

5.034.488,38

Vzhod

245.454,54

204.545,45

136.363,64

100.157,51

686.521,14

2.045.454,54

1.704.545,45

1.136.363,64

834.645,89

5.721.009,52

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Prog.
območje

Leto 2021

Leto 2021

SKUPAJ

SKUPAJ

Zahod

696.673,17

580.560,97

387.040,65

284.276,86

1.948.551,65

Zahod

149.600,64

124.667,20

83.111,47

61.044,41

418.423,72

846.273,81

705.228,17

470.152,12

345.321,27

2.366.975,37

Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni
razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis je
v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov
o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog v sklopu
zadnjega odpiranja. Razpis se lahko predčasno zapre
tudi v primeru, če se ugotovi, da preostanek sredstev ne
omogoča realne izvedbe novega odpiranja, kar se objavi
na spletnih straneh ministrstva.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od
finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti
proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta
namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice
porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo
razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno

vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne
strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od
vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar
objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Delež namenskih sredstev EU znaša v upravičenih
izdatkih v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija do 75 % in
v kohezijski regiji Zahodna Slovenija do 70 %. Prispevek
nacionalne udeležbe bo zagotovljen s sredstvi na nacionalnih postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje
kohezijske politike ter z zasebnimi viri.
Razmerje v sredstvih javnega prispevka (znesek
sofinanciranja) med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija:
88 %:12 % in za programsko območje kohezijska regija
Zahodna Slovenija: 82,32243 %:17,67757 %.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z dnem prispetja vloge na ministrstvo in konča v roku
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36 mesecev od dne izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je do 31. 12.
2021.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo
na osnovi priglašene sheme pomoči de minimis »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«
(št. priglasitve: M001-2399245-2015/I z dne 9. 5. 2016)
(v nadaljevanju shema pomoči de minimis).
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju,
na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje
intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni znesek
pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravila de
minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli
obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto
odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost
100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem
cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za
nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih
storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega
proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji
državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim
z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi
doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih
prozvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih,
ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah
članicah.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način
financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo
pomoči de minimis in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
(http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
10.1. Upravičeni stroški
Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so
skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih stroških) in so neposredno povezani s predmetom
razpisa.
Kot upravičeni stroški po tem razpisu se štejejo (v
neto znesku brez DDV) stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope aktivnosti:
1. razvoj integralnih turističnih produktov,
2. oblikovanje (podoba vsebin),
3. digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,
4. oglaševanje.
Stroški so upravičeni, v kolikor bodo nastali v obdobju upravičenosti, ki se prične z dnem oddaje vloge na
razpis in se zaključi v treh letih od podpisa pogodbe oziroma ne kasneje od 15. 10. 2021. Pri planiranju izvedbe
aktivnosti operacije je potrebno upoštevati dejstvo, da je
rok za izstavitev zadnjega zahtevka za izplačilo 15. 10.
v posameznem proračunskem letu. Datum upravičeno-
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sti se bo določil na ravni posameznega operacije in bo
sestavni del pogodbe o sofinanciranju.
Davek na dodano vrednost in stroški povezani z investicijami (npr. stroški priprave projektne in investicijske
dokumentacije, stroški gradnje, obnove, nakupa strojev
in naprav, računalniške opreme) niso upravičen strošek.
Prav tako niso upravičeni stroški nastopov na sejmih in
razstavah, stroški dela na operaciji zaposlenih pri prijavitelju in partnerjih, niti njihovi potni stroški.
10.2. Način financiranja upravičenih stroškov
Financiranje upravičenih stroškov bo izvedeno na
osnovi dejanskih upravičenih stroškov, ki se bodo dokazovali z računi oziroma drugimi verodostojnimi listinami ter ostalimi obveznimi dokazili, kot so opredeljeni
v 2. poglavju Navodil OU o upravičenih stroških, ki bodo
posredovana v preverjanje ministrstvu pred izplačilom
javnih upravičenih izdatkov. Podrobneje se način dokazovanja upravičenosti stroškov opredeli v pogodbi
oziroma v navodilih za izstavitev zahtevka za izplačilo.
10.3. Intenzivnost pomoči
Operacija se lahko sofinancira v deležu do 70 %
upravičenih stroškov, upoštevaje dejstvo, da sredstva
dodeljena v okviru zadevnega razpisa predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis« in se dodeljujejo v skladu s priglašeno shemo de minims (skupni znesek de
minimis pomoči dodeljen enotnemu podjetju, ne sme
preseči 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh
poslovnih let).
Minimalna vrednost načrtovanih upravičenih stroškov operacije je 30.000,00 EUR.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Roki za oddajo vlog so: 25. 9. 2017, 5. 3. 2018,
10. 9. 2018 in 11. 3. 2019.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije in
da se z njo strinja.
Popolno vlogo predstavljajo vsi obrazci za prijavo, ki morajo biti podpisani in žigosani (v primeru, da
prijavitelj ne posluje z žigom, mora to navesti), izpis
registriranih dejavnosti (lahko iz ustanovitvenega akta)
ter poslovni načrt.
Prijavitelj priloži vlogi tudi prijavni obrazec v elektronski obliki (Word) na elektronskem mediju (USB
ključek, DVD ali CD), kar pa ne predstavlja elementa
presoje popolnosti vloge.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge,
ki bodo, ne glede na način dostave prispele, v vložišče
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo najkasneje do 12. ure roka za oddajo vloge.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji in sicer v zaprti ovojnici
z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – naslov javnega razpisa«, in
s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Na razpis se lahko prijavi isti prijavitelj z največ eno
vlogo. V kolikor na razpis prispe več kot ena vloga istega
prijavitelja, se vse vloge tega prijavitelja zavržejo. Lahko
pa posamezen prijavitelj sodeluje tudi pri operacijah drugih prijaviteljev, ki se prijavijo na zadevni razpis, in sicer
v vlogi partnerja ali zunanjega izvajalca.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo
vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem
vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva:
http://www.mgrt.gov.si.
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Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge
niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati
višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže
na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Rok
za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Strokovna komisija za dodelitev sredstev bo z merili
za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne,
formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju
operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo
odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva
vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži
podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja
Upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa
upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske
politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na
operacijo in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za
potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske
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unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po
njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU
mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev
za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za
vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike
Slovenije.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva
kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa
za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih
in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
moral 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, ministrstvo pa
lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
ministrstvo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec 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 izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja
enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega 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.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB2, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl.
US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso
javno dostopne in tako ne 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. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
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Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je
tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se
bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki
bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov
financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in
upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe
1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete
dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe
o sofinanciranju.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom
Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture,
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve
niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali
izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva 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
ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno
pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten
način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun
do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike
Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom
Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun
do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike
Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma
znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje
stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega
koli drugega vira, ali da je višina sofinanciranja operacije
presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje
dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči, ministrstvo
pogodbo odpove in zahteva vračilo preveč oziroma neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja v skladu
s pravili pomoči »de minimis« na področju vračanja državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun
Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov
in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT
http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si s pripisom JR integralni
turistični produkti.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka
za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na
vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je
bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki
ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni
odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni,
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov,
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ob-2790/17
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
»Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2«1
Na podlagi določb:
– 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 razveljavi1

Kratica javnega razpisa je SME 2/17.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
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 splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 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 nadaljevanju: Uredba
1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– 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 (UL L 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju:
Uredba Komisije 651/2014/EU),
– Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za
sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in razvoj
(2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih
rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/20106
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 81),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih
informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo
informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi
za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o skupnih 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 splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi
z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69
z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije
(EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi
(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014
(UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz
programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za
operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvaja-
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nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt,
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo,
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju
za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38
z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 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 ter
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
(UL L št. 138, z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj
(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
1303/2013/EU,
– 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),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in
33/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.
in 15/17),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve:
BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5.
2016 (redakcijski popravek: 4. 11. 2016); trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS,
št. 93/15),
– Programa dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti
2016 in 2017, 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 izdalo soglasje dne
23. 2. 2016, št. 302-2/2016/29,
– Spremembe Programa dela Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije s finančnim
načrtom za leto 2017 in Programa dela s finančnim
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načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije za leto 2018, ki ga je sprejel Svet agencije
na svoji 23. redni seji dne 6. 6. 2017 in h kateremu je
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo
soglasje dne 21. 6. 2017, št. 302-170/2016/59 (v nadaljevanju: Program SPIRIT Slovenija),
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo, podpisanega 9. 5. 2016,
– Pogodbe št. C2130-17-090109 o izvajanju in financiranju javnega razpisa »Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 2«, sklenjene med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom
za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 29. 3. 2017,
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 in 27/17,
v nadaljevanju: ZPOP-1),
– Okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj
ter inovacije (2014/C, 198/01, z dne 27. 6. 2014),
– Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji
Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: RISS),
– Zakona 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),
– Slovenske strategije pametne specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 20. 9. 2015 in Evropske
komisije dne 5. 11. 2015, v nadaljevanju: S4),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, št. CCI
2014SI16MAOP001, z dne 16. decembra 2014 z vsemi
spremembami (v nadaljevanju: OP 2014-2020),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
organa upravljanja za strukturne sklade javnemu razpisu
št. 1-2/1/MGRT/0 z dne 3. 8. 2017.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva ter izvajalskega organa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: posredniški organ) nastopa na področju kohezijske politike
pri Javnem razpisu »Dopolnjevanje SME Instrumenta –
Faza 2« (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo
javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa posredniškega organa, je Javna agencija Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalski organ).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne
osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in
tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializa-
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cijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav
in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter
visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij,
aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja,
mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne
specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih
raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve
proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih
tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«;
specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih
podjetij«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je:
– spodbujanje naložb podjetij v RRI,
– prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih
tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg,
– prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih
evropskih in globalnih trgih,
– omogočiti kakovostnim in obetavnim operacijam
z doseženo visoko oceno v okviru Okvirnega programa
EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 (v nadaljevanju: Obzorje 2020) lažji dostop do drugih virov
financiranja.
Cilj javnega razpisa z vidika OP 2014-2020 je prispevati k specifičnemu cilju: »Povečan delež inovacijsko
aktivnih podjetij« prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje
povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in
razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti
s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in
storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne
specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih
raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve
proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih
tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.
Cilj javnega razpisa je sofinancirati RRI2 operacije,
ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov,
procesov ali storitev, in so v okviru Obzorje 2020 na fazi
2 SME Instrumenta3 prejele certifikat »Seal of Exellence« (v nadaljevanju: Pečat odličnosti).
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI operacij tistim mikro, malim in srednje velikim
podjetjem (v nadaljevanju: MSP)4, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat
»Pečat odličnosti«, vendar zaradi porabe razpoložljivih
sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za
sofinanciranje.
Do sofinanciranja so upravičene le RRI operacije,
ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij upora2
»RRI« pomeni raziskave, razvoj in inovacije (v nadaljevanju: RRI).
3
SME Instrument je poseben del Obzorja 2020, namenjen sofinanciranju inovacijskih projektov izključno mikro,
malim in srednje velikim podjetjem.
4
»MSP« pomeni mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I Uredbe Komisije (EU)
št. 651/2014. Gre za slovenski prevod angleške kratice
SME (Small and Medium sized Enterprises).
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be veljavne S4, razen v področje trajnostnega turizma.
Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja
tega javnega razpisa in izbranih RRI operacij, opredeljuje sledeča prednostna področja uporabe (brez področja
trajnostnega turizma):
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Tovarne prihodnosti
6. Zdravje – medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov
Natančna opredelitev sedaj veljavnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na spletnem
naslovu: http://www.svrk.gov.si/.
2.3. Regija izvajanja
RRI operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Prijavitelji (v primeru konzorcijev tudi posamezni
konzorcijski partnerji, ki želijo pridobiti nepovratna sredstva po tem javnem razpisu) bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali
aktivnosti RRI operacije in imeli na dan oddaje vloge
na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico.
Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani
v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Prijavitelji (v primeru konzorcijev tudi posamezni konzorcijski partnerji, ki želijo pridobiti nepovratna
sredstva po tem javnem razpisu), ki ob oddaji vloge še
nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni
do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo
izvajali aktivnosti RRI operacije in ustanovili podružnico.
Za vsakega od prijaviteljev (v primeru konzorcijev
tudi za vsakega posameznega konzorcijskega partnerja,
ki želi pridobiti sredstva po tem javnem razpisu) mora biti
v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij5 se bo v celoti izvajala aktivnost. Samostojni prijavitelj lahko RRI operacijo izvaja
le v enem programskem območju. Vsak posamezen partner v konzorciju lahko RRI operacijo izvaja le v enem
programskem območju.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odstop od pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelj (v primeru konzorcijev tudi posamezen
konzorcijski partner) ima lahko sedež podjetja oziroma
poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice
v kateremkoli programskem območju. Razdelitev slovenskih občin na programski območji Kohezijska regija vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz
II.1. poglavja razpisne dokumentacije.
V kolikor bi se ugotovilo, da se RRI operacija ni
izvedla v programskem območju, ki ga je navedel upravičenec v vlogi, izvajalski organ odstopi od pogodbe
o sofinanciranju in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne5
Komisija bo preverjala pravilnost navedbe programskega območja v vlogi in vpis sedeža/poslovne enote/podružnice v Poslovni register Slovenije/Sodni register. V primeru napačne navedbe programskega območja v vlogi,
komisija take vloge ne zavrne s sklepom, ampak sama
ugotovi pravo programsko območje na podlagi naslova
lokacije izvajanja RRI operacije, ki je naveden v vlogi (pod
pogojem, da je lokacija vpisana v Poslovni register Slovenije/Sodni register).
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va nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do
dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljna skupina/upravičenci so MSP:
– ki so po predložitvi predloga operacije na razpis
za fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od
Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«,
vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru
Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje,
– s sedežem v Republiki Sloveniji ali v katerikoli
drugi državi članici Evropske unije. Slednji le ob pogoju,
da imajo najkasneje do dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju vpisan poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji, kar bodo dokazovali z vpisom v Sodni register. Tak prijavitelj (oziroma partner v konzorciju) mora
k vlogi priložiti izjavo o tem, da bo do dneva podpisa
pogodbe o sofinanciranju izvedel zahtevan vpis ter izjavo o tem, v katerem programskem območju bo izvajal
svojo dejavnost. V primeru, da prijavitelj oziroma partner
v konzorciju do dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju
zahtevanega vpisa ne izvede, bo izvajalski organ odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
RRI operacije s certifikatom »Pečat odličnosti« lahko MSP prijavijo samostojno ali v konzorcijih. V imenu
konzorcija se na ta javni razpis prijavi vodilni konzorcijski
partner (prijavitelj).
V primeru, da se na ta javni razpis prijavi konzorcij, mora biti sestava konzorcija in vodilni konzorcijski
partner povsem enak kot v osnovni prijavi na Obzorje
2020, kar konzorcij izkazuje z navedbami v Obrazcu 1
(Prijavni obrazec), s priloženo kopijo prvotne vloge na
fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 in s priloženo konzorcijsko pogodbo, katere obvezne sestavine so podrobneje opredeljene v II.3. poglavju razpisne
dokumentacije.
V primeru izbora vloge konzorcija, imajo status
upravičenca kot prejemnika sredstev državnih pomoči
vodilni konzorcijski partner in le tisti konzorcijski partnerji, ki v vlogi navedejo, da želijo pridobiti nepovratna
sredstva po tem javnem razpisu (razvidno iz Obrazca 1
(Prijavni obrazec) in Obrazca 3B (Finančni načrt RRI
operacije konzorcija)).
Za posamezen MSP se bo ob predložitvi vloge ponovno preverjal in določil status MSP v skladu s Prilogo
I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
4. Pogoji za kandidiranje
Vsi samostojni prijavitelji, vodilni konzorcijski partnerji in konzorcijski partnerji (tisti, ki želijo pridobiti nepovratna sredstva po tem javnem razpisu) in njihove RRI
operacije morajo izpolnjevati vse pogoje tega javnega
razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine
celotne vloge.
Vlogo na javni razpis odda prijavitelj, ki v skladu z osnovno prijavo na Obzorje 2020 nastopa bodisi
samostojno ali pa vlogo odda v imenu konzorcija partnerjev.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem
javnem razpisu (Obrazec 2A/B/C).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju II.4.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijaviteljev ali partnerjev v konzorcijih, lahko izvajalski organ
zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
4.1. Splošni pogoji za prijavitelje (v primeru konzorcijev tudi za posamezne konzorcijske partnerje)
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Samostojni prijavitelji/vodilni konzorcijski partnerji/konzorcijski partnerji so podjetja, opredeljena v točki 3
tega javnega razpisa, in:
– ustrezajo definiciji MSP, v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,
– so pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko,
– imajo sedež v Republiki Sloveniji; v primeru, da
imajo sedež v katerikoli drugi državi članici Evropske
unije in na dan prijave vloge na ta javni razpis še nimajo
ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, morajo
takšni samostojni prijavitelji/vodilni konzorcijski partnerji/konzorcijski partnerji najkasneje do dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju ustanoviti podružnico v Republiki
Sloveniji. Izjema: v primeru, če konzorcijski partnerji, ki
imajo sedež v katerikoli drugi državi članici Evropske
unije, ne želijo ustanoviti podružnice v Republiki Sloveniji, morajo aktivno sodelovati pri izvajanju RRI operacije
in pri tem nastale stroške kriti iz lastnih virov, oziroma jih
pridobiti iz drugih virov,
– nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do posredniškega organa in izvajalskih organov posredniškega organa (Slovenski podjetniški sklad, Javna
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,
Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov
ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe o sofinanciranju) iz naslova pogodb o sofinanciranju
iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že
ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
– nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe o sofinanciranju); šteje se, da prijavitelj,
ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi,
če na dan oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe
o sofinanciranju ni imel predloženih vseh obračunov
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja
za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe o sofinanciranju,
– niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med samostojnim prijaviteljem/vodilnim konzorcijskim partnerjem/konzorcijskim partnerjem in posredniškim organom oziroma izvajalskimi organi posredniškega organa (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski
regionalno razvojni sklad) ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je posredniški organ
oziroma izvajalski organ odstopil od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let,
– niso na dan oddaje vloge v postopku prisilne
poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije
ali prisilnega prenehanja, z njihovimi posli iz drugih
razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili poslovne
dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bili v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in
38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C),
– ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in niso podjetja
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v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije
(EU) št. 651/2014,
– za njih ni podana prepoved poslovanja v razmerju do posredniškega organa v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– nimajo skladno z Uredbo Komisije (EU) 651/2014
registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane RRI operacije se ne sme nanašati na sledeče
izključene sektorje:
a) 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,
b) sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336,
21. 12. 2010, str. 24), razen v primeru pomoči de minimis,
– njihovi dejanski lastnik(i) v skladu z 19. členom
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
– niso v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti iz naslova RRI operacije, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, niso in ne bodo pridobila
sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega
sofinanciranja).
4.2. Posebni pogoji za prijavitelje (v primeru konzorcijev tudi za posamezne konzorcijske partnerje)
Konzorcijski partner, ki v vlogi navede, da ne želi
pridobiti nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu,
mora aktivno sodelovati pri izvajanju RRI operacije in
pri tem nastale stroške kriti iz lastnih virov, oziroma jih
pridobiti iz drugih virov, v nasprotnem primeru gre za
neizpolnjevanje pogoja, kar pomeni zavrnitev celotne
RRI operacije.
Samostojni prijavitelji/vodilni konzorcijski partnerji/konzorcijski partnerji lahko v okviru posameznega roka
za oddajo vlog na tem javnem razpisu nastopajo le v eni
oddani vlogi6, v nasprotnem primeru se vse vloge v katerih nastopajo s sklepi zavrnejo.
4.3. Pogoji za operacijo
Prijavljena RRI operacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– RRI operacija je na podlagi že izvedenega ocenjevanja v okviru prijave na fazo 2 SME Instrumenta
v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela
certifikat »Pečat odličnosti«,
– nobena sprememba RRI operacije v času med
prijavo operacije na Evropsko komisijo in prijavo na ta
javni razpis ni sprejemljiva, razen v delih kot jih dovoljuje
ta javni razpis,
– RRI operacija je skladna z namenom, ciljem
in s predmetom tega javnega razpisa ter s cilji S4 in
OP 2014-2020,
6
Primer: Podjetje »A« odda vlogo na prvi rok za oddajo vlog kot samostojni prijavitelj. Na isti rok odda vlogo tudi
konzorcij, katerega konzorcijski partner je podjetje »A«.
V tem primeru se obe vlogi s sklepom zavrneta.
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– RRI operacija se uvršča v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4, vendar ne v področje trajnostnega turizma,
– RRI operacija se ne sme pričeti izvajati pred datumom izdaje sklepa o izboru po tem javnem razpisu,
– za programsko območje izvajanja aktivnosti se šteje
programsko območje, v katerem ima upravičenec sedež
oziroma poslovni naslov poslovne enote ali podružnice, in
kjer je predvideno izvajanje RRI operacije ob oddaji vloge,
– iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene RRI operacije je razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva
iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva
za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov,
– pri RRI operaciji je upoštevano pravilo kumulacije
državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za RRI
operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne
pomoči, kot določa shema državne pomoči, po kateri se
izvaja ta javni razpis: Program izvajanja finančnih spodbud
MGRT–RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II),
– RRI operacija mora izkazovati spodbujevalni učinek
in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe Komisije
(EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive s skupnim trgom pri uporabi členov 107 in 108
Pogodbe (Uredba Komisije (EU) št. 651/2014)7,
– upravičenec mora rezultate RRI operacije splošno
širiti prek konferenc in/ali objav in/ali prosto dostopnih
zbirk podatkov in/ali brezplačne in odprte programske
opreme v primeru, če želi pridobiti najvišjo intenzivnost
pomoči glede na svojo velikost,
– upravičenci morajo voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za vse upravičene stroške, ki se nanašajo na RRI operacijo, pod številko, ki jo bodo navedli
v Obrazcu 2A/2B/2C, pri čemer velja, da za stroške plač
osebja in posredne stroške v sklopu te evidence vodijo
le višino prejetih sredstev s strani izvajalskega organa,
– predlog operacije v angleškem jeziku, ki ga je
prijavitelj predložil na fazo 2 SME Instrumenta v okviru
Obzorja 2020, se mora ujemati s slovenskim prevodom,
ki ga prijavitelj predloži v vlogi na ta javni razpis.
Prijavitelji prijavijo RRI operacijo na ta javni razpis kot zaključeno celoto. Šteje se, da je pogodbena
obveznost upravičenca izpolnjena, ko je RRI operacija
v celoti zaključena.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način
izbora operacij
Postopek tega javnega razpisa bo vodila komisija
za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo je s sklepom
imenoval direktor izvajalskega organa.

Proračunska postavka
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inovacije-Z-14-20-SLO
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Ker so bile RRI operacije predhodno ocenjene
s strani Evropske komisije, se ponovno ocenjevanje
s strani izvajalskega organa ne bo izvedlo, ampak se
bodo upoštevale ocene, ki so jih RRI operacije prejele
v okviru prijave na SME Instrument v okviru Obzorja
2020. Prijavitelji bodo prejete ocene dokazovali s predložitvijo poročila o oceni: Evaluation Summary Report (v
nadaljevanju: ESR). Izvajalski organ za pravilnost izvedbe ocenjevanja s strani Evropske komisije ne odgovarja.
V okviru posameznega roka za oddajo vlog bo komisija vse vloge, ki bodo pravočasne, oddane v zaprti
pisemski ovojnici, pravilno označene, popolne in ki bodo
skladne z namenom, ciljem, predmetom tega javnega
razpisa in s cilji S4 ter OP 2014-2020 in bodo izpolnjevale vse pogoje tega javnega razpisa, razvrstila v vrstni
red za izbor za sofinanciranje na sledeči način:
a) komisija za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu glede na število dobljenih točk (upošteva se
število točk iz ESR) od najbolje do najslabše ocenjene
vloge, ne glede na področje uporabe tematike iz S4, do
porabe sredstev v posameznem programskem območju,
b) v primeru konzorcijev bodo za sofinanciranje predlagane le tiste vloge, katerih partnerji konzorcija, ki želijo pridobiti sofinanciranje RRI operacije po tem
javnem razpisu, bi se uvrstili v sofinanciranje glede na
razpoložljiva sredstva za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija ali programsko območje
Kohezijska regija zahodna Slovenija po tem javnem
razpisu,
c) v primeru, da so sredstva posameznega programskega območja že razporejena, se nadalje za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu glede na število
dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene vloge
v programskem območju, kjer so sredstva še na voljo,
d) v primeru, da bo več vlog z enakim številom točk,
bodo imele prednost vloge, ki so pri kriteriju »Impact«
(Vpliv) prejele višje število točk, kar je razvidno iz ESR,
e) v primeru, da bo še vedno več vlog z enakim številom točk pri kriteriju »Impact« (Vpliv), bodo imele prednost vloge, ki so pri kriteriju »Excellence« (Odličnost)
prejele višje število točk, kar je razvidno iz ESR,
f) v primeru, da bo še vedno več vlog z enakim številom točk pri kriteriju »Excellence« (Odličnost), bodo
imele prednost vloge, ki so bile oddane prej8.
Komisija na podlagi opravljene razvrstitve po kriterijih, določenih v tem javnem razpisu, pripravi predlog RRI
operacij za sofinanciranje.
Direktor izvajalskega organa na podlagi predloga
komisije s sklepom odloči o izboru in dodelitvi sredstev.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago
za izvedbo tega javnega razpisa, je 17.075.000,00 EUR.

Programsko
območje

%

Zahod

80

638.529,11 1.277.058,22 2.554.116,44 1.277.058,23 5.746.762,00

Zahod

20

159.632,28

100

798.161,39 1.596.322,78 3.192.645,55 1.596.322,78 7.183.452,50

Leto 2018

Leto 2019

319.264,56

Leto 2020

638.529,11

Leto 2021

SKUPAJ

319.264,55 1.436.690,50

7
Pogoj za dodelitev državne pomoči je, da ima le-ta spodbujevalni učinek. Po priglašeni shemi ima državna pomoč
spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prijavitelj vlogo za sofinanciranje predložil pred začetkom izvajanja RRI operacije.
Šteje se, da spodbujevalni učinek obstaja, če je vloga pripravljena v skladu z določili tega javnega razpisa.
8
Upošteva se datum oddaje kot je navedeno v petem odstavku 11. točke tega javnega razpisa.
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Programsko
območje

%

Vzhod

80

879.248,67 1.758.497,33 3.516.994,66 1.758.497,34 7.913.238,00

Vzhod

20

219.812,16

Leto 2018

Leto 2019

439.624,33

Leto 2020

879.248,67

Leto 2021

SKUPAJ

439.624,34 1.978.309,50

100 1.099.060,83 2.198.121,66 4.396.243,33 2.198.121,68 9.891.547,50

Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis
obsega proračunska leta 2018, 2019, 2020 in 2021 oziroma traja do porabe sredstev.
Predvidena razpisana sredstva po rokih za oddajo
vlog:
– 1. rok za oddajo vlog: 7.000.000,00 EUR od tega:
– Kohezijska
regija
vzhodna
Slovenija:
4.055.100,00 EUR,
– Kohezijska
regija
zahodna
Slovenija:
2.944.900,00 EUR,
– 2. rok za oddajo vlog: 6.000.000,00 EUR od tega:
– Kohezijska
regija
vzhodna
Slovenija:
3.475.800,00 EUR,
– Kohezijska
regija
zahodna
Slovenija:
2.524.200,00 EUR,
– 3. rok za oddajo vlog: 4.075.000,00 EUR od tega:
– Kohezijska
regija
vzhodna
Slovenija:
2.360.647,50 EUR,
– Kohezijska
regija
zahodna
Slovenija:
1.714.352,50 EUR.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
do izdaje sklepov o (ne)izboru.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev za 1. in/ali 2. in/ali 3. odpiranje brez spremembe
okvirne skupne višine razpisanih sredstev tega javnega
razpisa, se to objavi na spletni strani izvajalskega organa, kjer je objavljena celotna razpisna dokumentacija.
Neporabljena sredstva posameznega programskega območja iz prvega roka se lahko prenesejo v drugi
rok v okviru istega programskega območja. Neporabljena sredstva posameznega programskega območja iz
drugega roka se lahko prenesejo v tretji rok v okviru istega programskega območja. Del razpisanih sredstev posameznega programskega območja lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika sofinanciranja RRI operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med izvajalskim organom in
izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od
finančnega načrta izvajanja RRI operacije in od razpoložljivih proračunskih sredstev. Pogodbe o sofinanciranju
bodo z upravičenci podpisane, ko bodo v okviru INOP
zagotovljena sredstva na navedenih proračunskih postavkah MGRT.
Izplačila izvajalskega organa so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa izvajalskega organa za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali
zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah,
lahko izvajalski organ razveljavi javni razpis in izdane
sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju
določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil.
V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom izva-

jalskega organa, se šteje, da odstopa od vloge oziroma
od pogodbe o sofinanciranju.
Izvajalski organ si pridružuje pravico, da lahko javni
razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče,
kar objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje RRI operacij je za obe
programski območji 80 % / 20 %.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov RRI
operacije se prične z datumom izdaje sklepa o izboru
in konča z izstavitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od datumov izdaje sklepov o izboru do 31. 12. 2021.
Zahtevek za izplačilo morajo upravičenci poslati
2-krat letno, in sicer:
– prvi zahtevek za izplačilo do 15. 4. v letih 2018,
2019, 2020 in 2021,
– drugi zahtevek za izplačilo do 15. 9. v letih 2018,
2019 in 2020 ter do 10. 8. v letu 2021.
Izvajalski organ in upravičenec s pogodbo o sofinanciranju RRI operacije določita obseg in način sofinanciranja RRI operacije.
Način predložitve zahtevkov za izplačilo in pripadajočih dokazil je podrobneje razviden iz II.5. in II.6. poglavja razpisne dokumentacije.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa bo
potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči: »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT–RRI«
(št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II) (v nadaljevanju:
shema državnih pomoči RRI).
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno
po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške,
če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti
državnih pomoči.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih
storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega
proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji
državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim
z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi
doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih
proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih,
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ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah
članicah.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način
financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno z veljavnimi pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči RRI in veljavnimi Navodili
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
10.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za RRI operacije v okviru industrijskih raziskav9 in/ali eksperimentalnega razvoja10 so:
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom:
stroški plač osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični
sodelavci) v obsegu zaposlitve na raziskovalno-razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI
operacije,
– stroški uporabe osnovnih sredstev:
– stroški amortizacije instrumentov in opreme
v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru
RRI operacije, če se ti instrumenti in oprema skozi svojo celotno življenjsko dobo ne uporabljajo samo za RRI
operacijo (stroški amortizacije morajo biti izračunani na
podlagi splošno sprejetih računovodskih načel, ki ustrezajo trajanju RRI operacije),
– stroški amortizacije stavb v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije (stroški
amortizacije morajo biti izračunani na podlagi splošno
sprejetih računovodskih načel, ki ustrezajo trajanju RRI
operacije),
– stroški investicij v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva: stroški instrumentov in opreme
v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru
RRI operacije (če se ti instrumenti in oprema skozi
svojo celotno življenjsko dobo uporabljajo samo za
RRI operacijo),
– stroški investicij v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo za
9
Industrijske raziskave so načrtovane raziskave ali
kritične preiskave, usmerjene v pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali
storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov,
procesov ali storitev. Vključujejo oblikovanje komponent
kompleksnih sistemov in lahko zajemajo izdelavo prototipov v laboratorijskem okolju ali okolju s simuliranimi
vmesniki obstoječih sistemov ter pilotih linij, kadar je to
potrebno za industrijske raziskave, zlasti za vrednotenje
generične tehnologije.
10
Pod pojmom eksperimentalni razvoj je mišljeno pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporaba obstoječega
znanstvenega, tehnološkega, poslovnega in drugega ustreznega znanja in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali
izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev. Ti lahko vključujejo npr. tudi dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih proizvodov, procesov ali storitev. Lahko vključuje izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih
ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v okoljih, ki
so tipični za vsakdanje pogoje obratovanja, kadar je osnovni
cilj nadalje tehnično izboljšati proizvode, procese in storitve,
ki niso v veliki meri ustavljeni. To lahko vključuje razvoj prototipa ali pilotnega projekta za tržno uporabo, ki je obvezno
končni tržni izdelek in je predrag, da bi ga izdelali samo za
namene predstavitve ali potrjevanja. Eksperimentalni razvoj
ne vključuje rednih ali občasnih sprememb obstoječega
proizvoda, proizvodnih linij, proizvodnih procesov, storitev in
drugih tekočih dejavnosti, tudi če takšne spremembe lahko
pomenijo izboljšanje.
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njih pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov
po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za
RRI operacijo,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav in svetovalnih storitev, uporabljenih
izključno za RRI operacijo,
– posredni stroški: dodatni režijski stroški in drugi
stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog
in podobnih izdelkov, ki so nastali neposredno kot
posledica izvajanja RRI operacije.
Upravičenec izkazuje upravičenost stroškov RRI
operacije z naslednjimi dokazili in poročili:
– obdobna vsebinska poročila o izvajanju RRI
operacije,
– končno vsebinsko poročilo o izvajanju RRI operacije,
– finančna poročila o izvajanju RRI operacije,
– dokazila za dokazovanje upravičenosti posamezne vrste upravičenih stroškov glede na določila
tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov
RRI operacije po posameznih vrstah upravičenih stroškov in način poročanja so podrobneje predstavljeni
v II.5. in II.6. poglavju razpisne dokumentacije.
V primeru, da upravičenec ne predloži dokazil
o upravičenosti stroškov RRI operacije, jih mora upravičenec izločiti iz zahtevka za izplačilo. Če upravičenec tega ne stori, izvajalski organ zahtevek za izplačilo zavrne. Izvajalski organ lahko tudi zahteva vračilo
že prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski
račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije ter s tem odstopa od pogodbe o sofinanciranju RRI operacije.
10.2. Način financiranja upravičenih stroškov
Za uveljavljanje upravičenih stroškov se uporabljajo poenostavljene in klasične oblike obračunavanja upravičenih stroškov.
Med poenostavljene oblike sodijo:
– standardna lestvica stroška na enoto in
– pavšalno financiranje.
Med klasične oblike obračunavanja sodi dejansko
dokazovanje upravičenih stroškov.
10.2.1. Standardna lestvica stroška na enoto
Za stroške plač osebja se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna
lestvica stroška na enoto.
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške plač, skladno z usmeritvami v Smernicah o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov za
evropske strukturne in investicijske sklade (skladi
ESI) predstavlja strošek dela na ravni ure. Strošek
dela je določen na podlagi Uredbe o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14,
103/15 in 27/17) in veljavnih cen ekvivalenta polne
zaposlitve za leto 2017, izračunanih s strani Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Metodologija izračuna standardne lestvice stroškov na enoto za stroške plač osebja na RRI operaciji
je podrobneje predstavljena v VII. poglavju razpisne
dokumentacije, medtem ko so zahtevana dokazila za
spremljanje in potrjevanje upravičenosti stroškov plač
podrobneje predstavljena v II.5.1. poglavju razpisne
dokumentacije.
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Skladno z metodologijo izračuna standardne lestvice na enoto za stroške plač, je vrednost enote:
Enota
Strošek dela raziskovalcev
na uro opravljenega dela
na RRI operaciji
Strošek dela strokovnih
in tehničnih sodelavcev na uro
opravljenega dela
na RRI operaciji

Standardna lestvica
stroška na enoto
21,00 EUR

14,00 EUR

Navedeni vrednosti veljata za celotno obdobje trajanja RRI operacije.
10.2.2. Pavšalno financiranje
Posredni stroški, povezani z neposrednimi aktivnostmi RRI operacije, se uveljavljajo v obliki pavšala
v višini 25 % upravičenih stroškov plač osebja.
Metodologija za določitev pavšalne stopnje posrednih stroškov je podrobneje predstavljena v VIII. poglavju razpisne dokumentacije, medtem ko je zahtevano
dokazilo za spremljanje in potrjevanje upravičenosti posrednih stroškov podrobneje predstavljeno v II.5.6. poglavju razpisne dokumentacije.
10.2.3. Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške uporabe osnovnih sredstev, investicij
v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, investicij v neopredmetena sredstva in za stroške storitev
zunanjih izvajalcev, uporabljenih izključno za RRI operacijo, se višina upravičenih stroškov ugotavlja na podlagi
dokazil o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, ki so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti,
skladno z navodili organa upravljanja.
10.3. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči ne glede na vrsto raziskav (industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) je:
– mikro in mala podjetja: do 45 % ali do 60 %11,
– srednje velika podjetja: do 35 % ali do 50 %12.
Skupna vrednost upravičenih stroškov RRI operacije na tem javnem razpisu ne sme biti višja od skupne
vrednosti upravičenih stroškov RRI operacije iz predloženega predloga RRI operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020.
Velikost podjetja (in s tem tudi intenzivnost pomoči) se določi v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU)
št. 651/2014.
Če se v postopku obravnave vlog ugotovi, da je
velikost samostojnega prijavitelja/vodilnega konzorcijskega partnerja/partnerja v konzorciju v vlogi napačno
opredeljena in ima takšna napačna opredelitev velikosti
za posledico spremembo odstotka intenzivnosti pomoči
in napačen finančni načrt RRI operacije, se takšna vloga
s sklepom zavrne13.
11
60 % v primeru, da bo upravičenec rezultate RRI operacije splošno širil prek konferenc/objav/prosto dostopnih
zbirk podatkov/brezplačne in odprte programske opreme.
12
50 % v primeru, da bo upravičenec rezultate RRI operacije splošno širil prek konferenc/objav/prosto dostopnih
zbirk podatkov/brezplačne in odprte programske opreme.
13
V primeru, da se samostojni prijavitelj/vodilni konzorcijski partner/partner v konzorciju opredeli za mikro podjetje
(oziroma malo podjetje), v postopku odpiranja vloge pa se
ugotovi, da po velikosti v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 spada med mala podjetja (oziroma
mikro podjetja), se taka vloga s sklepom ne zavrne, saj
novo določena velikost ne vpliva na spremembo odstotka
intenzivnosti pomoči.

11. Roki in način prijave na javni razpis
Predvideni so trije roki za oddajo vlog, ki so:
– 1. rok: 29. 9. 2017,
– 2. rok: 12. 9. 2018 in
– 3. rok: 12. 9. 2019.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije, da
se z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije
strinja in da v celoti sprejema določila, navedena v vzorcu pogodbe o sofinanciranju RRI operacije, ki se nahaja
v VI. poglavju razpisne dokumentacije. Izvajalski organ
si pridržuje pravico do spremembe vzorca pogodbe.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedene
v III. poglavju razpisne dokumentacije.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo
oddane najkasneje na posamezen datum roka za oddajo vlog. Pri tem velja:
– če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se kot
datum oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (datum
je razviden iz poštnega žiga),
– če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se kot
datum oddaje šteje datum, ko izvajalski organ vlogo
prejme (datum je razviden iz evidenčnega žiga izvajalskega organa),
– če se vloga odda osebno v glavni pisarni izvajalskega organa, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana,
v času uradnih ur med 9. in 13. uro, se za datum oddaje
šteje datum, ko izvajalski organ vlogo prejme (datum je
razviden iz evidenčnega žiga izvajalskega organa). Oddaja
vloge izven uradnih ur izvajalskega organa je mogoča le
na način opredeljen v prvi in drugi alineji tega odstavka.
Vloga na 2. in 3. rok za oddajo vlog se lahko vloži
največ 90 dni14 pred posameznim rokom za oddajo vlog.
Vloge, ki bodo prispele pred tem rokom in prepozno
prispele vloge bodo s sklepom zavržene in bodo praviloma15 neodprte vrnjene pošiljatelju.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti
ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in
brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – dopolnjevanje SME
instrumenta – faza 2 (SME 2/17)«, ter z nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih izvajalskega organa najkasneje v osmih delovnih
dneh po vsakokratnem roku za oddajo vlog. Datumi
in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo
objavljene na spletnih straneh izvajalskega organa
(http://www.spiritslovenia.si/).
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost16,
pravilno označenost pisemskih ovojnic17 in popolnost18
prispelih vlog.
Vloge oddane v odprtih pisemskih ovojnicah in vloge oddane v neustrezno označenih pisemskih ovojnicah
ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene ter vrnjene prijaviteljem.
14
Vloge se lahko za 2. rok oddajo od 15. 6. 2018 dalje,
za 3. rok pa od 14. 6. 2019 dalje.
15
Pisemske ovojnice se bodo odprle v primeru, ko iz
pisemske ovojnice ne bo razvidnega pošiljatelja ali pa v primeru, da iz nje ne bo razvidno, da gre za prijavo na javni
razpis. Pisemska ovojnica z vsebino se bo vrnila podjetju,
navedenemu v Obrazcu 1 (Prijavni obrazec).
16
Opredeljeno v 11. točki tega javnega razpisa.
17
Opredeljeno v 11. točki tega javnega razpisa.
18
Opredeljeno v III. poglavju razpisne dokumentacije.
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Komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge
niso popolne. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, obrazcev in
manjkajočih podatkov v obrazcih, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na ta
javni razpis. Finančni načrt RRI operacije je lahko predmet dopolnitve le v primeru očitnih tipkarskih napak ali
da obrazec ni priložen ali da je priložen nepodpisan (in
nežigosan) obrazec. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev ali tistih elementov
vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge v skladu
z določili 5. točke tega javnega razpisa. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom
za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Za vse pravočasne, oddane v zaprti pisemski ovojnici, pravilno označene in popolne vloge komisija ugotovi ali je vloga skladna z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ali je vloga skladna s cilji S4 in
OP 2014-2020 in ali vloga izpolnjuje vse pogoje tega
javnega razpisa. Če ugotovi, da vloga ni skladna z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ali da ni
skladna s cilji S4 in OP 2014-2020 ali da ne izpolnjuje
vseh pogojev tega javnega razpisa, se vloga s sklepom zavrne. Če ugotovi, da je vloga skladna z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa, s cilji S4 in
OP 2014-2020 ter izpolnjuje vse pogoje tega javnega
razpisa, komisija vlogo obravnava v skladu z določili
5. točke tega javnega razpisa.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu tega javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od posameznega datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis
pogodbe o sofinanciranju na poziv ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. V tem primeru se izbere naslednja vloga glede na način razvrstitve
kot je naveden v tretjem odstavku 5. točke tega javnega
razpisa. Enako velja v primeru, da prijavitelj odstopi od
podpisa pogodbe o sofinanciranju. Tudi v tem primeru
se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja
vloga glede na način razvrstitve kot je naveden v tretjem
odstavku 5. točke tega javnega razpisa.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju ne
bo podpisala, sklep o izboru pa se razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo izvajalski
organ odstopil od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je
upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh
od prejema sklepa izvajalskega organa o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče
Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju z izbranimi
prijavitelji.
Rezultati tega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh izvajalskega organa (http://www.spiritslovenia.si/), posredniške-
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ga organa (http://www.mgrt.gov.si/) in organa upravljanja
(http://www.eu-skladi.si/) v obliki seznama upravičencev,
kot je navedeno v 18. točki tega javnega razpisa.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin
evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in
Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenci bodo dolžni zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na
RRI operacijo in zagotavljati izvajalskemu organu in
drugim nadzornim organom 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
bodo morali upravičenci zagotoviti dostopnost do vseh
dokumentov o izdatkih RRI operacije za obdobje treh
let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov
(Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane
RRI operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bodo upravičenci po končani RRI operaciji
obveščeni s strani izvajalskega organa.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU morajo izbrani upravičenci voditi in spremljati porabo sredstev
za RRI operacijo računovodsko ločeno na posebnem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za
vse transakcije v zvezi z RRI operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike
Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike
nepovratnih sredstev, za katera pa bo upravičenec dolžan
na istem stroškovnem mestu voditi in spremljati prejeta
sredstva za RRI operacijo s strani izvajalskega organa.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem RRI operacije,
katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi tega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani izvajalskega
organa, posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih organov (v nadaljevanju:
nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane RRI
operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo
upravičenec moral omogočiti vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem RRI
operacije ter rezultate RRI operacije. Upravičenec bo
o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno
obveščen, posredniški organ pa lahko opravi pregled na
kraju samem brez predhodne najave. Upravičenec bo
dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil
nadzornih organov in redno obveščati izvajalski organ
o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
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diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje 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 rezultate RRI operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega 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.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (ZDIJZ; Uradni list RS,
št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZdaviP-2; v nadaljevanju:
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne 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. 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 izvajalski organ lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih
izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih RRI operacijah, za katere
je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se
bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo
obsegal navedbo upravičenca, naziv RRI operacije, navedbo programskega območja izvajanja RRI operacije
in zneska javnih virov financiranja RRI operacije. Objave
podatkov o RRI operacijah in upravičencih do sredstev
bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja RRI operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter s 6. členom in Prilogo
I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in izvajalskemu organu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in
kazalnikov RRI operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral smiselno upoštevati omejitve
glede sprememb RRI operacije v skladu z 71. členom
Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture,
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
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nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva
nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije, sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve
niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja RRI operacij ali izvrševanja RRI operacij prišlo do resnih napak,
nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec
izvajalskega organa 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 izvajalskega organa o dodelitvi sredstev
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem
razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti
neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila v dobro
proračuna Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti
na RRI operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena
Uredbe (EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in
pravom Republike Slovenije, bo izvajalski organ odstopil
od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski
račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna
Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja
operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in
izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega
vira, ni dovoljeno. Višina sofinanciranja RRI operacije
ne sme preseči maksimalne dovoljene stopnje, dogovorjene v pogodbi o sofinanciranju. V kolikor se ugotovi
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali da je višina sofinanciranja RRI operacije presegla maksimalno
dovoljeno stopnjo, lahko izvajalski organ od pogodbe
odstopi in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva
nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije. Če je
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo
obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočala izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
tega javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani
http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in
pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na
elektronski naslov SME2@spiritslovenia.si.
Vprašanja morajo na gornji naslov prispeti:
– za 1. rok za oddajo vlog: do 21. 9. 2017,
– za 2. rok za oddajo vlog: med 30. 9. 2017 in 4. 9.
2018 in
– za 3. rok za oddajo vlog: med 13. 9. 2018 in 4. 9.
2019.
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Na vprašanja, ki bodo prispela med 22. 9. in 29. 9.
2017, med 5. 9. in 12. 9. 2018 ter po 4. 9. 2019, izvajalski organ ne bo odgovoril.
Izvajalski organ bo odgovor na posamezno vprašanje objavil najkasneje do 28. 9. 2017 in 11. 9. v letih
2018 in 2019, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Objavljeni odgovori na vprašanja
postanejo sestavni del tega javnega razpisa in razpisne
dokumentacije.
Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na
spletni strani http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila, zato morajo biti spraševalci pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrijejo morebitnih
osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije
Ob-2788/17
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.,
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje (v nadaljevanju:
RASR) na podlagi Splošnih pogojev delovanja Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji 30. 6. 2017,
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada
o delovanju regijskih garancijskih shem (št. dokumenta
012-15/2014-18 z dne 28. 12. 2016 s spremembami in
dopolnitvami z dne 10. 3. 2017), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015
s spremembami in dopolnitvami z dne 2. 4. 2015, 12. 8.
2015, 4. 3. 2016, 2. 6. 2016, 28. 10. 2016 in 28. 12. 2016
(v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L,
št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba
o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe 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 št. 352, z dne 24. 12. 2013)
(v nadaljevanju: Uredba »de minimis«), objavlja
drugi javni razpis
za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in
srednja podjetja v okviru Regijske garancijske
sheme v Savinjski regiji
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji (RGS Savinjska) za bančne
kredite, ki jih RASR kot izvajalec razpisuje po Pogodbi
o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju Savinjske regije in v sodelovanju z bankami (NLB d.d., Delavsko hranilnico d.d.,
Banko Sparkasse d.d., Primorsko hranilnico Vipava d.d.
in Novo KBM d.d.). Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom,
ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni
v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Savinjska.
2. Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja
malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti
v Savinjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti,
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vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega
gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje
velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih
zahtev za zavarovanje kreditov idr.
3. Razpis je namenjen gospodarskim subjektom,
ki delujejo in vlagajo na območju občin Savinjske statistične regije (v nadaljevanju: upravičeno območje).
Statistična regija obsega naslednje občine: Občina Braslovče, Mestna občina Celje, Občina Dobje, Občina Dobrna, Občina Gornji Grad, Občina Kozje, Občina Laško,
Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina
Nazarje, Občina Podčetrtek, Občina Polzela, Občina
Prebold, Občina Rečica ob Savinji, Občina Rogaška
Slatina, Občina Rogatec, Občina Slovenske Konjice,
Občina Solčava, Občina Šentjur, Občina Šmarje pri
Jelšah, Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj, Občina Štore, Občina Tabor, Mestna občina Velenje, Občina
Vitanje, Občina Vojnik, Občina Vransko, Občina Zreče,
Občina Žalec.
4. Skupen garancijski potencial RGS Savinjska
znaša 2.080.000,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), ki na dan objave
tega razpisa znaša 687.500,00 EUR in predvidenega
multiplikatorja 4 za bančne kredite.
5. Državna pomoč po tem javnem razpisu se izvaja
po državnih pomočeh »de minimis« po prijavljeni shemi
M001-5940117-2014. Za dodeljevanje državne pomoči
se uporabljajo Določbe o »de minimis« pomoči iz poglavja III. navedenega pravilnika.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa
– Razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Savinjska, katerega ustrezno izpolnjenega natisnete, nato pa podpisanega in žigosanega,
skupaj z zahtevanimi prilogami posredujete na RASR.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje:
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS Savinjska,
– merila za ocenjevanje vlog in navodilo,
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene
stroške,
– Razpisni obrazec št. 3: vzorec pogodbe o izdaji
garancije,
– Razpisni obrazec št. 4: vzorec besedila garancije,
– Razpisni obrazec št. 5: vzorec vmesnih in končnih poročil o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki
in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter
ga v roku 30 dni po zaključku projekta posredovati na
RASR. Dosegljiv bo na spletni strani RASR http://www.
rasr.si/si/projekti/153 ter
– Razpisni obrazec št. 6: vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Obvezna vsebina vloge:
– Izpolnjen in podpisan razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Savinjska
z zahtevanimi prilogami.
– Poslovni načrt ali Predstavitev podjetja in namena
kredita s prilogami.
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene
stroške.
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– Razpisni obrazec št. 3: parafiran vzorec pogodbe
o izdaji garancije.
– Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do države.
– Bonitetna ocena AJPES-a: S.BON-1 za družbe,
samostojne podjetnike in zadruge, ter S.BON-1/K za
skupino podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje vloge. K vlogam, oddanim v letu 2017,
mora biti priložena bonitetna ocena na podlagi podatkov
o poslovanju za leto 2016.
– Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih na zadnji dan
preteklega meseca pred oddajo vloge.
3. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RASR http://www.
rasr.si/si/projekti/153. Zainteresirani lahko informacije
o javnem razpisu pridobijo v delovnih dneh od 9. do
14. ure na tel. 03/589-40-90 oziroma na e-naslov: urska.osljak@rasr.si.
3. Rok in način prijave
1. Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje
do 15. 5. 2018.
2. Rok za oddajo prijav: od 4. 8. 2017 do porabe
sredstev, najkasneje do 15. 5. 2018.
3. Način prijave:
– Vlagatelj pošlje vlogo na naslov: RASR, Razvojna
agencija Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12,
3000 Celje. Vloga se lahko odda tudi osebno v vložišču
RASR.
4. Vlagatelj lahko vlogo (obrazci in priloge) pošlje od
ponedeljka, 4. 8. 2017 dalje, s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni
žig odtisnjen na ovojnici oziroma datum in podpis prejemnika v vložišču RASR, ki ne sme biti kasnejši od 15. 5.
2018. Vloga mora biti oddana v Republiki Sloveniji.
5. Vlagatelj poda vlogo na javni razpis, v vlogi opredeli banko, na katero posreduje RASR vlogo za izdajo
sklepa o odobritvi kredita, v kolikor sklep banke še ni
priložen vlogi. Za odločanje o izdaji garancije mora biti
izdan pozitiven sklep banke o odobritvi kredita.
6. Vloge, ki bodo prispele pred rokom za prijavo
in po tem roku, bodo s sklepom zavržene in vrnjene
vlagatelju.
7. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom vlagateljem za izdelavo vloge na javni razpis,
in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – RGS Savinjska« in s polnim nazivom in naslovom
vlagatelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec
pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis
(Oprema ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu
z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice).
8. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene, bodo
s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.
9. Če na ovojnici pošiljatelj (vlagatelj) ne bo naveden, bo vodja RGS pri izvajalcu vlogo odprla, s sklepom
vlogo zavrgla in jo vrnila vlagatelju, če bo iz vsebine
mogoče ugotoviti njegov naziv in naslov.
4. Razpisni pogoji
4.1. Pogoji prijave
Pogoji za vlagatelje:
1. Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje
velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter
zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran
del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na
dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS,
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št. 97/09 s spremembami) (v nadaljevanju: upravičeni
vlagatelji). Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu
o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in
ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
2. Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014
z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=urise
rv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
Število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki
določajo velikost podjetja, so sledeča:
– v kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni
promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali bilančno vsoto,
ki ne presega 43 mio EUR;
– v kategoriji MSP se malo podjetje opredeljuje kot
tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet
in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio EUR;
– v kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot
tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR.
3. Ne glede na določila 1. točke pogojev prijave do
garancij niso upravičeni vlagatelji:
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do Slovenskega regionalno razvojnega sklada ali RASR;
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti po odobrenem kreditu iz 1. javnega razpisa kreditov in garancij
za mikro, mala in srednja podjetja v okviru RGS Savinjska;
– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva oziroma garancije;
– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo
mejo intenzivnosti državne pomoči;
– ki izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja;
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki so v težavah v skladu z 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) ali 18. točko 2. člena
Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali so v postopku
poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali
v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP);
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim
trgom;
– ki izvajajo ekološko sporne investicije;
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 %
udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
– v katerem je družbenik ali zastopnik neposredno
ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev
obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona,
ki ureja davčni postopek;
– v katerem je družbenik ali zastopnik hkrati tudi
samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu
nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.
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Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko
davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska
družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno
z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima
evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in
da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo
obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva
objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.
Pogoji za vloge:
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku.
V kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna
komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru
dvoma lahko RASR dodatno zahteva overjen prevod.
Vsi prevodi so strošek vlagatelja.
2. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na
vlagatelja ter na prijavljeni projekt.
3. Formalno popolna vloga je vloga, oddana v roku
in na predpisan način iz poglavja 3 ter vsebuje izpolnjen,
podpisan, datiran in žigosan Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Savinjska s prilogami, navedenimi
v poglavju 2 z naslovom Obvezna vsebina vloge.
4. Prejemnik garancije je kazensko in odškodninsko
odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali
kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
5. RASR sme ob pisnem soglasju vlagatelja popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna
služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.
6. Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki skenirano v datoteki WORD in PDF na elektronskem mediju
ter v enem listinskem izvodu v kolikor kandidira zgolj za
garancijo oziroma dveh listinskih izvodih v primeru, da
sklep banke ni priložen. V primeru nebistvenih razlik
med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko, se
bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. V primeru bistvenih razlik bo to predmet dopolnitve vloge.
Pogoji za projekte:
1. Prijavni projekt vlagatelja mora izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za
projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih
izdelkov.
2. Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
3. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta
pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo RASR preverjal pri
izvajanju rednih pregledov.
4. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini,
ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti
vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi
projekta, kadar je to potrebno.
5. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma
da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne
bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
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6. Upravičeni so projekti, za katere vlagatelji prikažejo doseganje vsaj 1 od naslednjih specifičnih ciljev:
a) Ohranjanje ali povečanje števila zaposlenih
v podjetju;
b) Povečanje prihodkov podjetja;
c) Dvig dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju;
d) Večanje deleža prodaje na tuje trge.
Učinke izvedenega projekta mora podjetje dosegati
najkasneje v roku 2 let po končanju projekta in morajo
biti izkazani v bilanci podjetja za to leto.
4.2. Finančni pogoji
1. Za pridobitev garancije za dolgoročni kredit se
lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
2. Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so naslednji:
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa
500.000 EUR,
– garancija znaša od 50 do 80 % odobrenega kredita,
– obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in
ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi
razpisa,
– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa
ne sme preseči 15. 7. 2025,
– moratorij je možen do 12 mesecev oziroma do
6 mesecev za kredite, ki so več kot 60 % namenjeni
za obratna sredstva, in se všteva v čas skupne dobe
vračanja kredita,
– vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo Sklada
v višini do 80 % vrednosti posojila in drugimi oblikami
zavarovanj, kot jih dogovori z banko, odvisno od stopnje
tveganosti projekta in vlagatelja,
– črpanje kredita je namensko, v skladu z vlagateljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo,
– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne
pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS Savinjska,
– en vlagatelj ima lahko skupaj odobreno za največ
400.000,00 EUR garancij po Regijskih garancijskih shemah (upoštevajoč odobrene garancije po predhodnih
razpisih RGS),
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
– vlagatelj mora imeti ob podpisu pogodbe o dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni
čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena
oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova
edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne
družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, v kolikor je ta direktor
hkrati tudi lastnik te družbe,
– vlagatelj zavaruje garancijo z nerazdelnim osebnim poroštvom in notarsko overjenim zapisom ali Sporazumom o zavarovanju garancije, pri čemer stroške
notarja v celoti nosi vlagatelj. Zavarovanje mora biti
veljavno še najmanj dva meseca po zapadlosti zadnjega
obroka kredita. V primeru srednje velikih podjetij z veliko
varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi
drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na
nepremičnine ali premičnine, depozit).
4.3. Pogoji po »de minimis« shemi
Posojilo za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj
zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100 % vrednosti projekta.
4.3.1. Neupravičeni vlagatelji
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja
v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
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– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov
in proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih
za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim,
povezanim z izvozom,
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
4.3.2. Upravičeni projekti po »de minimis« shemi
pomoči
1. Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR.
V primeru, ko delež obratnih sredstev presega 60 %
vseh upravičenih stroškov, se lahko kredit odobri za največ 3 leta, z moratorijem največ 6 mesecev. V primeru,
ko se vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit v celoti za
obratna sredstva, mora imeti podjetje sedež na upravičenem območju.
2. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej določen začetek in konec projekta. Projekt se mora
zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma odločbe o odobritvi garancije.
3. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je
prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po
kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti
ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden
prejem teh sredstev. V kolikor pa ta sredstva prejme
kasneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti RASR. Skupni znesek pomoči »de
minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme
presegati 200.000 EUR oziroma v primeru podjetij, ki
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu
100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih
let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) Podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja
b) Podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja
c) Podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi
ali statutu
d) Podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovnih
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja
e) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk
(a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij ali fizičnih
oseb, prav tako veljajo za enotno podjetje.
4. Investicija oziroma naložba mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen
pri obratnih sredstvih.
4.3.3. Upravičeni stroški po »de minimis« shemi
pomoči:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške
nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške ko-
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munalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona
podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov
projektov širšega pomena,
– bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ
3 mesece od 1. 1. 2017 naprej,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so nastali
od 1. 1. 2017 naprej.
4.3.4. Neupravičeni stroški po »de minimis« shemi
pomoči:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne
opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do
bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih
družb,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po
zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot
25 % povezana (lastniški deleži, zastopnik, glasovalne
pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev
tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med
fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
4.4. Pogoji črpanja:
1. Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje dokumentacije:
– zahtevka za koriščenje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in
– dokazil o plačilu preostanka predloženih računov.
2. Zgoraj navedeno dokumentacijo upravičenec predloži in pošlje v pregled in potrditev RASR, ta pa
v pregled in izplačilo banki kreditodajalki.
3. V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna
račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija
plačanega računa na njegov transakcijski račun.
4. Rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne
pogodbe. Podaljša se lahko s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS Savinjska.
4.5. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. RASR bo na podlagi sklenjenih pogodb z upravičenci spremljal uresničevanje namenske rabe in realizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava bo
obsegala:
– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca in
– spremljanje učinkov projektov.
2. RASR bo spremljal in kontroliral izvajanje pogodbe s pomočjo pridobljene dokumentacije, ki jo je
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dolžan predložiti vlagatelj, s komuniciranjem z lokalnimi
in regionalnimi institucijami, s poslovnimi bankami in
z drugimi, ki lahko posredujejo relevantne informacije in
z ogledi na kraju samem.
4.6. Stroški povezani s kreditom in garancijo
RASR za izdano garancijo Sklada in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Banka zaračuna
stroške v zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu
z njeno poslovno politiko. S kreditom in garancijo so povezani tudi stroški zavarovanja kredita po pogojih banke
in notarskega Sporazuma o zavarovanju garancije. Stroške zavarovanja garancije krije vlagatelj.
5. Merila za ocenjevanje
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo
vloge in merila za ocenjevanje vlog).
Kriteriji za ocenjevanje po tem razpisu so:
I. Kadar se vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit,
ki je namenjen 60 % oziroma več za obratna sredstva
A. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost vlagatelja
– Socialno podjetje
– Bonitetna ocena
– Zaposleni podjetja
B. Finančni kazalniki
– (Kapital/obveznosti do virov sredstev)x100
– Kredit/čisti prihodki od prodaje
– Prosti kreditni limit/kredit
– Finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja
(EBITDA)
II. Kadar se vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit, ki je namenjen 40 % ali več za investicijo v osnovna
sredstva
A. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost vlagatelja
– Socialno podjetje
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost
– Usmerjenost v izvoz
– Delež lastnih sredstev v finančni strukturi
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije
– Bonitetna ocena
B. Ocena projekta:
– Namen in cilj projekta
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja
garancij po pravilu »de minimis« je 80, pogoj za dodelitev garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno-garancijskega odbora doseženih najmanj 30 točk.
6. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Pravilnikom o delovanju regijskih garancijskih shem in v skladu
s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada.
2. Odpiranje vlog ni javno. Merilo za pravočasno
prispelo vlogo je poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki ne
sme biti kasnejši od 15. 5. 2018.
3. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo
zavržene in jih RASR ne bo obravnaval ter jih bo vrnil
vlagateljem. V kolikor iz ovojnice ne bo razviden naslov
vlagatelja, bo RASR vlogo vrnil vlagatelju na naslov, ki
ga bo razbral iz vloge.
4. V kolikor sklep banke o odobrenem kreditu vlogi
še ni priložen, vlagatelj v vlogi opredeli banko, na katero
bo RASR posredoval en izvod vloge za izdajo sklepa
o odobritvi kredita. RASR bo dokončno popolnost vloge
zahteval po prejemu pozitivnega sklepa banke o odobrenem kreditu.
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5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo strokovna služba
RASR v roku 8 dni od odpiranja vloge pisno pozvala
k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno
dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
7. Prehitro in prepozno prispele vloge se zavržejo
in jih bo RASR vrnil vlagateljem.
8. Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh razpisnih pogojev
in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije ter niso
v skladu s predmetom in cilji razpisa, se kot neutemeljene zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji odločbe o izdaji
garancije, se pogodba ne podpiše, odločba pa se razveljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od
pogodbe o izdaji garancije, umik garancije ter odpoklic
depozita. Vlagatelj mora poravnati zakonsko določene
zamudne obresti za namensko vezan depozit za čas od
datuma sklenitve pogodbe do datuma vračila depozita.
9. Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so skladne z namenom in predmetom tega
javnega razpisa, bo strokovna služba RASR ocenila na
podlagi meril za ocenjevanje. Izpolnjevanje pogojev in
meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih evidenc. Poleg ocene in analize vloge strokovna služba RASR pripravi tudi predlog
sklepa za kreditno-garancijski odbor.
10. Vlogo obravnava kreditno-garancijski odbor
RGS Savinjska, ki na osnovi pozitivnega sklepa banke,
ocene projekta in predloga sklepa strokovne službe
RASR, s sklepom odloči o odobritvi oziroma neodobritvi
garancije po predpisanem postopku. Kreditno-garancijski odbor RGS Savinjska se praviloma sestaja enkrat
mesečno oziroma po potrebi.
11. Direktorica RASR na podlagi sklepa kreditno-garancijskega odbora RGS Savinjska izda odločbo
o zavrženju ali zavrnitvi vloge in odločbo o dodelitvi
garancije najkasneje v roku 60 dni od datuma oddaje
vloge.
12. Zoper odločbo pritožba ni dovoljenja. Zoper
odločbo je možen upravni spor.
13. V primeru dodelitve garancije bodo upravičeni vlagatelji pozvani, da najkasneje v 15 dneh od dokončnosti odločbe o odobritvi vloge podpišejo pogodbo
o izdaji garancije z vsebino, kot je razvidna iz vzorca,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in sporazum o zavarovanju garancije. Enostransko spreminjanje
v podpis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno
pomeni, da med strankama ni potrebnega soglasja in
se šteje, da pogodba ni sklenjena. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša s soglasjem RASR, vendar za
največ 10 dni.
14. Na osnovi pogodbe o izdaji garancije bo sklad
upravičencu izdal garancijo.
15. Vlagatelj mora tudi ob podpisu pogodbe izpolnjevati vse razpisne pogoje.
7. Zaupna narava dokumentacije
– Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis,
so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj
označi posamezen podatek oziroma del vloge.
– Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po
merilih javnega razpisa.
– Člani strokovne komisije, strokovne službe in druge pooblaščene osebe, ki sodelujejo pri izvedbi razpisa,
se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih
uporabili izključno za potrebe izvedbe razpisa.
– Rezultati javnega razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani RASR.
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8. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev:
– je dolžan RASR pred podpisom pogodbe o izdaji
garancije pisno izjavo o morebitnih že prejetih »de minimis« pomočeh (vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in
v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju prejemnik
še kandidiral za »de minimis« pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
– se zavezuje prijavljen projekt izvesti po načelu ekonomičnosti in mora RASR oziroma s strani RASR pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe.
– mora RASR obvestiti o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremembah sedeža, spremembe
v dejavnostih …).
– mora zagotoviti, da terjatve do RASR ne bo odstopil tretji osebi.
– je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče
izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri izstavitvi
zahtevkov za upravičene stroške.
9. Zaprtje razpisa: z objavo tega razpisa, se zapre Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in
srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme
v Savinjski regiji, objavljen v Uradnem listu RS, št. 67
z dne 18. 9. 2015 in sprememba razpisne dokumentacije v Uradnem listu RS, št. 22/16 z dne 25. 3. 2016.
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.
Ob-2787/17
Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo,
15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr,
40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne zdravstvene službe na področju
zobozdravstvenega varstva odraslih
1. Koncedent: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj.
2. Naslov koncedenta: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, tel. 05/66-46-239, telefaks 05/62-71-021.
3. Predmet in naslov izvajanja koncesije: predmet
javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega
varstva odraslih na območju Mestne občine Koper v obsegu 1,00 programa.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo
začela izvajati čim prej, najkasneje pa v roku 2 mesecev
od dneva sklenitve pogodbe z ZZZS, v nasprotnem primeru se koncesija lahko odvzame z odločbo. Koncesija
se podeljuje za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
1. ima ustrezno strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti, ki je predmet razpisa in je
usposobljen za samostojno delo;
2. ni v delovnem razmerju oziroma bo do začetka
opravljanja koncesije po tem razpisu prekinil delovno
razmerje;
3. mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo
in če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;
5. obvlada slovenski jezik in zagotovi pacientom
pravico do sporazumevanja z zdravstvenimi delavci in
sodelavci v italijanskem jeziku.

b) Posebni pogoji javnega razpisa:
1. začetek opravljanja koncesije najkasneje v roku
2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z ZZZS, v nasprotnem primeru se koncesija lahko odvzame z odločbo;
2. prijavitelj fizična oseba ni že izvajalec koncesijske dejavnosti ali nosilec koncesijske dejavnosti pri
pravni osebi, ki izvaja koncesijsko dejavnost v Republiki
Sloveniji na področju zdravstvene dejavnosti, na katero
kandidira vlagatelj na tem razpisu;
3. prijavitelj pravna oseba ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v Republiki Sloveniji na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira vlagatelj na tem
razpisu;
4. predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri
pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti ali
nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, ki izvaja
koncesijsko dejavnost v Republiki Sloveniji na področju
zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira vlagatelj na
tem razpisu.
Če je prijavitelj za izvajanje koncesije pravna oseba, morata biti poleg ostalih pogojev izpolnjena tudi
naslednja pogoja:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za
zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti.
6. Merila za izbor prijavitelja:
– Pričetek z delom – do 40 točk
– Oddaljenost od sedeža Zdravstvenega doma Koper, Dellavallejeva ulica 3, Koper – do 30 točk
– Dodatno strokovno izobraževanje – do 20 točk
– Delovna doba pri opravljanju razpisane dejavnosti – do 10 točk.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril
je predmet razpisne dokumentacije.
7. a) Naslov službe ali osebe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– Razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper,
Sprejemna pisarna, Verdijeva ulica 10, Koper ali spletna
stran koncedenta www.koper.si,
– Dodatne informacije: Mestna občina Koper, Urad
za družbene dejavnosti in razvoj, Helena Benčič, Verdijeva ulica 10, Koper, pisno na elektronski naslov: helena.bencic@koper.si.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo prijav v času uradnih ur
sprejemne pisarne Mestne občine Koper.
8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo prijave: ne glede na način dostave, morajo prijave na
razpis prispeti najkasneje do 11. 8. 2017 do 12. ure.
Podrobnejša pravila glede prijave so predmet razpisne
dokumentacije.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Mestna občina Koper – Urad za družbene dejavnosti in
razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
c) Način predložitve prijave: prijava se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naveden prijavitelj in
vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za zdravstveno koncesijo-zobozdravstvo odraslih
št. 014-26/2017«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje
prijav po potekalo dne 16. 8. 2017, ob 10. uri, Mestna
občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper – sejna soba
v pritličju. Odpiranje je javno.
Mestna občina Koper
Urad za družbene dejavnosti in razvoj
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Ob-2789/17
Na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju:
ZJZP) in 15. člena Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske
prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo,
Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska
vas (Uradni list RS, št. 41/17) objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta
»Celovita energetska prenova javnih objektov
v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta
Trojica v Slovenskih Goricah in Trnovska vas«
1 Povabilo k oddaji prijave
Občine:
– Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava;
– Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo;
– Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane;
– Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska
cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
– Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas
(v nadaljevanju: koncedenti) objavljajo povabilo k oddaji
prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova
javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas«.
Na podlagi 37. člena ZJZP so koncedenti sklenili
Pogodbo o izvedbi projekta celovite energetske prenove
stavb v lasti in rabi občin Dornava, Kidričevo, Poljčane,
Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas in
k tej pogodbi Aneks št. 1, v okviru katerih so kot nosilca
projekta imenovali Občino Kidričevo, Kopališka ulica 14,
2325 Kidričevo (v nadaljevanju: koncedent – nosilec projekta). Občina Kidričevo je tako pooblaščena za izvedbo
postopkovnih aktivnosti tega javnega razpisa.

Z. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OBJEKT
Občinska stavba Dornava
OŠ dr. Franja Žgeča Dornava
Vrtec dr. Franja Žgeča Dornava
OŠ dr. Franja Žgeča Dornava – PŠ Polenšak
Večnamenski center Dornava
OŠ Cirkovce
OŠ Kajetana Koviča Poljčane
OŠ in vrtec Sveta Trojica
Poslovna stavba Sveta Trojica
OŠ Destrnik – PŠ Trnovska vas

Do oddaje končnih ponudb lahko koncedenti nabor objektov in/ali ukrepov, ki bodo vključeni v projekt,
zmanjšajo, v kolikor se za posamezni objekt izkaže,
da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi
usklajevanje s pogoji soglasodajalcev v tolikšni meri
oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo
uspešno izvedbo celotnega projekta.
Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na
sklope.
2.1 Sofinanciranje
Koncedenti bodo koncesijsko pogodbo za izvedbo
projekta celovite energetske prenove javnih objektov
v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas podpisali zgolj
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Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora
biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno
dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani
koncedenta – nosilca projekta https://www.kidričevo.si.
2 Splošne informacije o javnem razpisu
Naslov: Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta
Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas
Številka javnega razpisa: 430-15/2017
Koncesijski akt: Koncesijski akt o javno-zasebnem
partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo,
Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska
vas (Uradni list RS, št. 41/17)
Predmet koncesije: Izvajanje storitev energetskega
pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja
prihrankov energije v javnih objektih, ki so v lasti občin
Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas.
Koncedenti bodo za izvedbo posameznih ukrepov
energetske prenove na posameznih objektih lahko zagotovili dodatna javna finančna sredstva, potrebna za
realizacijo predvidenih ukrepov, da se zagotovi čim višja
energetska učinkovitost. Delež sofinanciranja projektov
s strani koncedentov bo opredeljen v fazi dialoga, vendar morajo biti večinski vir financiranja sredstva koncesionarja.
Vrsta in obseg potrebnih ukrepov za energetsko
prenovo posameznih objektov bo usklajena v fazi dialoga.
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ
15 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami koncesijskega akta. Razmerje javno-zasebnega
partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti
koncesijske pogodbe, skladno z njenimi določbami.
Območje izvajanja koncesije: Izvajanje koncesije
zajema sledeče objekte:

NASLOV
Dornava 135/a, Dornava
Dornava 136/a, Dornava
Dornava 136/b, Dornava
Polenšak 6, Polenšak
Dornava 135/b, Dornava
Cirkovce 47, Cirkovce
Dravinjska cesta 26, Poljčane
Meznaričeva 1, Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Trojiški trg 26, Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Trnovska vas 38/h, Trnovska vas

v primeru pridobitve sredstev, kot so opredeljena spodaj,
za celovito energetsko prenovo objektov, ki bo predmet
končne rešitve.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje
energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo
in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi,
vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«,
specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
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3 Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok
za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.
Končni rok za oddajo prijav je 18. 9. 2017 do 8.30.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno
ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna
teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, dne
18. 9. 2017 ob 9. uri.
4 Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: prijavo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina
prijaviteljev. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno
s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne
prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene
v razpisni dokumentaciji.
5 Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati,
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6 Merila
Strokovna komisija bo po končanem postopku konkurenčnega dialoga med popolnimi končnimi ponudbami izbrala tisto končno ponudbo, ki bo na podlagi meril
ekonomsko najugodnejša.
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so
zlasti:
– višina zajamčenih prihrankov,
– udeležba na prihrankih,
– reference.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove
pomembnosti. Vsebina meril in ponderiranje bosta podrobneje opredeljena v razpisnih dokumentacijah za
fazo dialoga in ponudbeno fazo.
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7 Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob
upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP. O izidu
javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje
do 28. 2. 2018.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8 Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi
javnega razpisa preko elektronske pošte damjan.napast@kidricevo.si, s pripisom za zadevo celovite energetske prenove. Skrajni rok za postavitev vprašanj
v zvezi z javnim razpisom je 6. 9. 2017 do 8.30. Koncedent – nosilec projekta bo podal pojasnila, navezujoča
se na zastavljena vprašanja, najkasneje šest dni pred
rokom za oddajo prijav in bodo objavljena na spletni
strani koncedenta.
9 Ogled
Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki
mora biti za posamezne objekte v posameznih občinah
poslana na sledeče naslove:
– v Občini Dornava:
– v Občini Kidričevo:
– v Občini Poljčane:
– v Občini Sveta Trojica
v Slovenskih goricah:
– v Občini Trnovska vas:

viljem.mar@dornava.si
damjan.napast@kidricevo.si
klavdija.majer@poljcane.si
direktor@sv-trojica.si
joze.potrc@trnovska-vas.si

Najava za ogled objektov je možna do 1. 9. 2017
do 9. ure. Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim prijaviteljem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu prijavitelju, ki bo zaprosil
za ogled.
Občina Dornava
Občina Kidričevo
Občina Poljčane
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Občina Trnovska vas
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Javne dražbe
Št. 402-0001/2016-9

Ob-2781/17

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 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), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – Odl. US in
8/10 – ZUKN) ter Statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo,
49/10 in 39/15) objavlja
javno dražbo
za prodajo finančnega premoženja v lasti Mestne
Občine Murska Sobota
1. Predmet javne dražbe je prodaja 10.259 navadnih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic delniške družbe Cestno podjetje Murska Sobota d.d., Lipovci 256B, 9231 Beltinci in predstavlja 5,116606 % delež
lastniškega kapitala te družbe.
2. Izklicna cena je 24,37 EUR na delnico oziroma
250.011,83 EUR za celoten paket delnic. Postopek prodaje delnic bo potekal v eni fazi, s ceno kot edinim kriterijem izbora. Prodaja se nanaša le na odkup celotnega
poslovnega deleža prodajalca iz prve točke te objave.
3. Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo
pripravljalnih dejanj in vodenje postopka prodaje finančnega premoženja Mestne občine Murska Sobota, imenovana s strani župana Mestne občine Murska Sobota.
4. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki pred začetkom javne dražbe predložijo
komisiji naslednje dokumente: – fotokopijo osebnega
dokumenta in davčno številko za fizične osebe, izpisek
iz ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izhodiščne cene (25.001,18 EUR), ki jo bodo dražili, vplačano

na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine
za javno dražbo – delnice«, – pooblaščenci fizičnih in
pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za
zastopanje na javni dražbi.
5. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno,
je 1.000 EUR.
6. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna
dražba neuspešna.
7. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni
dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati
v 8 dneh od sklenitvi prodajne pogodbe, v kolikor se
pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
8. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino,
neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh
po izvedeni dražbi. V primeru, da dražitelj, ki bo vplačal
varščino, ne bo pristopil k javni dražbi ali uspeli dražitelj
odstopi od pridobitve finančnega premoženja, ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine Murska Sobota.
9. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
10. Javna dražba bo v ponedeljek, dne 4. 9. 2017,
ob 13. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla
v skladu z določili Uredbe o prodaji in drugih oblikah
razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – Odl.
US in 38/10 – ZUKN).
11. Pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko dobijo
interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali po tel. 02/525-16-43, pri
Borutu Slaviču.
Mestna občina Murska Sobota
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Razpisi delovnih mest
Ob-2782/17
Svet Javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica na podlagi
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12-91,
45/94 – Odl. US) in Statuta javnega zavoda TIC Ilirska
Bistrica razpisuje prosto delovno mesto za
direktorja zavoda
Opis del in nalog: organiziranje in vodenje dela
zavoda, skladno s sprejeto poslovno politiko, načrti,
programi razvoja ter sklepi sveta zavoda,
– predstavljanje in zastopanje zavoda brez omejitev,
– odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– izvršuje sklepe sveta zavoda,
– pripravljanje letnega poslovnega poročila, poročil
o poslovanju in poslovnih rezultatih zavoda,
– priprava predlogov programa razvoja zavoda
ter predlogov in programov za razvoj turističnih produktov na območju,
– priprava izhodišč za izdelavo strateških tržnih načrtov in letnih programov trženja območja,
– priprava izhodišč za organiziranje in izvajanje letnih nastopov na sejmih, borzah in drugih predstavitvah
zavoda,
– priprava izhodišč za letno organizacijo in koordinacijo prireditev na območju,
– priprava izhodišč za delovanje turistično informacijskega centra in informacijske dejavnosti.
Izobrazba: najmanj izobrazba VI/2 stopnje: visoka
strokovna izobrazba (visokošolski strokovni in univerzitetni program, 1. bolonjska stopnja) ali izobrazba stopnje
VII: specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program (magisterij stroke, 2. bolonjska stopnja).
Trajanje in vrsta zaposlitve: delovno mesto se sklepa za določen čas – vezano na čas trajanja mandata, ki
traja 4 leta od dneva imenovanja. Zaposlitev je predvidena takoj oziroma najkasneje 9. 10. 2017.
Zahtevani pogoji: vsaj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenem položaju. Dodatna znanja: da aktivno obvlada slovenski jezik, obvlada angleški in še vsaj en tuji
jezik (stopnja C1 – B2); ima vodstvene, organizacijske,
komunikacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje javnega zavoda in dobro pozna področje dela za
katerega kandidira; obvlada osnove dela z računalnikom
(urejevalnik besedil, preglednice, baze podatkov); ima
veljavni vozniški izpit B kategorije.

Način prijave kandidatov: kandidati naj vloge pošljejo na naslov: TIC Ilirska Bistrica, Gregorčičeva c. 2, 6250
Ilirska Bistrica, in sicer v roku 8 dni od objave v Uradnem
listu Republike Slovenije. Kandidat vloži prijavo v pisni
obliki, ki jo pošlje s priporočeno pošto v zaprti ovojnici
z označbo ''Prijava na razpis za delovno mesto Direktor''. Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene. Za
pravočasno prijavo se šteje vloga, ki je bila na dan roka
za oddajo oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno na naslov Javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica.
Kandidati morajo svoji vlogi predložiti:
– kratek življenjepis s podrobno navedbo dosedanjih delovnih izkušenj – predvsem na vodilnem položaju,
iz katerih mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede
dolžine trajanja zahtevanih delovnih izkušenj (navesti
trajanje zaposlitev ter delo, ki ga je opravljal pri posameznih delodajalcih);
– dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi (kopijo
diplome);
– izjavo, da ima kandidat aktivno znanje slovenskega jezika;
– izjavo oziroma dokazilo, da obvlada angleški jezik
(stopnja C1) in še vsaj en tuj jezik (stopnja B2);
– izjavo o pridobljenih osnovnih znanjih za delo
z računalnikom;
– izjavo o morebitnih drugih pridobljenih znanjih in
veščinah s konkretno navedbo le-teh;
– program dela ter vizijo razvoja Zavoda za mandatno obdobje.
Poleg navedenega mora kandidat predložiti še izjavo, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot 6 mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– za namen tega razpisa dovoljuje Svetu javnega
zavoda Turistično informacijski center (TIC) Ilirska Bistrica pridobiti zgoraj navedene podatke iz uradnih evidenc.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri najkasneje v roku
30 dni od izbire kandidata.
Svet zavoda Turistično informacijski
center Ilirska Bistrica
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Evidence sindikatov
Št. 101-29/2016-3

Ob-2698/17

Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 7. 9. 2016 v evidenci statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 53, hrani spremenjen statut Sindikata Lek d.d., Verovškova c. 57, 1000 Ljubljana,
z dne 30. 8. 2016.
Št. 101-9/2017-3

Ob-2706/17

Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 3. 4. 2017 v evidenci statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 209, hrani Statut Sindikata Zavoda
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko
gozdarski zavod Ljubljana, Gospodinjska ul. 6, 1000
Ljubljana.
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Zavarovanja terjatev
SV 972/2017

Ob-2785/17

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 27. 7. 2017,
opr. št. SV 972/2017, je bilo dvosobno stanovanje št. 25
– posamezni del št. 113, površine 49.3 m2 neto, ki se nahaja v mansardi oziroma 3. nadstropju večstanovanjske
stavbe z ID št. stavbe 2143-136, na naslovu Ravne 16,
4290 Tržič, ki stoji na zemljiščih parcela 394/6, 395/72
in 395/73, vse katastrska občina 2143 Tržič, last zastavitelja Igorja Tavčarja, Kovorska cesta 47, 4290 Tržič,
do celote, na podlagi Kupoprodajne pogodbe z dne
5. 4. 1993, sklenjene med Tovarno obutve Peko Tržič
p.o., Cesta Ste Marie aux Mines 5, kot prodajalcem in
Zlato Biberović, Ravne 16, Tržič, kot kupovalko, skupaj
z Aneksom k njej z dne 2. 10. 2000 in Potrdilom o plačilu
celotne kupnine, Prodajne pogodbe z dne 5. 10. 2000,
sklenjene med Zlato Biberović, Ravne 16, Tržič, kot
prodajalko in Milošem Bevcem, Obzidna 20, Piran, kot
kupcem, Prodajne pogodbe z dne 12. 3. 2011, sklenjene
med Milošem Bevcem, Obzidna 20, Piran, kot prodajalcem in Polono Sitar, Jakopičeva ulica 30, Kamnik, kot
kupovalko ter Prodajne pogodbe opr. št. SV 591/2004
z dne 4. 5. 2004, sklenjene med Polono Sitar, Ravne 16,
Tržič, kot prodajalko in Igorjem Tavčarjem, Kovorska
cesta 13, Tržič, kot kupcem, zastavljeno v korist zastavnega upnika SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
Ljubljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 108.600,00 EUR, s pogodbeno
enovito nominalno obrestno mero 2.20 % letno, z zapadlostjo zadnje anuitete najkasneje 8. 8. 2027, ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz Pogodbe za stanovanjski kredit
številka 969309-008.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II N 51/2015

Os-2676/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag. Urški Klakočar Zupančič, v nepravdni zadevi predlagatelja: 1. Marko Pliverić, Kvedrova cesta 26,
Ljubljana, ki ga zastopa Tina Kramer, odvetnica v Ljubljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Alenka Ternovec,
Cesta na Čuklje 11, Šempeter pri Gorici, 2. Jelka Keleč,
Kvedrova cesta 26, Ljubljana, 3. Franc Rojc, Kvedrova
cesta 26, Ljubljana, 4. Saša Jozić, Beblerjev trg 11, Ljubljana, 5. Božidar Alič, Ulica Angele Vode 25, Ljubljana,
6. Vidoslava Mirkić, Kvedrova cesta 26, Ljubljana, 7. Zorana Kmetec, Kvedrova cesta 26, Ljubljana, 8. Marija
Kmetec, Kvedrova cesta 26, Ljubljana, 9. Adrian Eros,
Kvedrova cesta 26, Ljubljana, 10. Ivan Vrhnjak, Bevkova ulica 1b, Tolmin, 11. Anđelija Krapež, Kvedrova
cesta 26, Ljubljana, 12. GIP „Gradis“ Ljubljana, n.sol.o.,
Šmartinska cesta 134a, Ljubljana, 13. Romano Brenko, Kvedrova cesta 28, Ljubljana, 14. Zagorka Brenko,
Kvedrova cesta 28, Ljubljana, 15. Anica Kralj, Clevelandska ulica 45, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Ferdom, d.o.o.,
Dolenjska cesta 242, Ljubljana, 2. Klemen Pongrac,
Kvedrova cesta 28, Ljubljana, dne 5. 7. 2017 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine: pogodbe o nakupu garaže neznanega datuma
sklenjene med prodajalcem Gradbeno industrijsko podjetje „Gradis“, Ljubljana, Korytkova ulica 2, Ljubljana in
kupcema Jovom in Zorko Kovačič, oba stanujoča Kvedrova 26, Ljubljana, ki v naravi predstavlja garažo št. 5
v izmeri 15,50 m2, sedaj ID znak 2680-1002-11.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Klemna Pongraca.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2017
II N 510/2016

Os-2707/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagateljev: Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Sašo Rink, zoper nasprotne udeležence: 1. Andrej Rode, Ježa 98, Ljubljana - Črnuče, 2. Avgust Rode, Hradeckega cesta 47,
Ljubljana, 3. Joža Rode, Hradeckega cesta 47, Ljubljana, 4. NLB Leasing d.o.o., Šlandrova ulica 2, Ljubljana
- Črnuče, ob udeležbi: Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Primož Cegnar, odvetnik
v Ljubljani, ob udeležbi prijaviteljev udeležbe: 1. Joža
Utroša, Hradeckega cesta 47, Ljubljana, 2. Tija Poje
Lučev, Hradeckega cesta 47, Ljubljana, 3. Nada Poje,
Pri Unionu 34, Kočevje, 4. Uršula Štraus, Ulica bratov

Učakar 30, Ljubljana, ki ju obe zastopa Dušan Kočar,
Karingerjeva ulica 28, Ljubljana, zaradi vzpostavitve
etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
dne 30. 6. 2017 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe namesto razlastitve z dne 17. 9. 1990,
med Mestom Ljubljana in Antonom Zupančičem, katerih predmet so bila 3,5 sobno stanovanje št. 14/III na
Tržaški cesti 51a, pritlična garsonjera na Hradeckega 47
in garažni boks št. 46 v izmeri 14,55 m2 v BC ploščadi
v Trnovem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 3. 1991 med
Antonom Zupančičem in Viktorjem Balažičem, katere predmet je bila garsonjera v izmeri 26,80 m2, v hiši
na Hradeckega 47 v Ljubljani, stoječi na parceli št. 625,
k.o. Štepanja vas, vl. št. 1053,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 7. 1991 med
prodajalcem Viktorjem Balažičem in kupcem Sretenom
Dončevim, katere predmet je bila pritlična garsonjera
v Ljubljani, Hradeckega 47, v izmeri 26,80 m2, v hiši
stoječi na zemljišču parcele št. 625, k.o. Štepanja vas,
vl. št. 1053,
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 5. 1996 med
prodajalcem Sretenom Dončevim in kupcem Simonom
Pojetom, katere predmet je bila pritlična garsonjera
v Ljubljani, Hradeckega 47, v izmeri 26,80 m2, v hiši
stoječi na zemljišču parcele št. 625, k.o. Štepanja vas,
vl. št. 1053,
– pogodbe namesto razlastitve in kupoprodajne pogodbe z dne 28. 5. 1985 med Avgustom Rodetom, Jožo
Rode, Andrejem Rodetom, Kazimirjem Klešnikom in SIS
za gradnjo cest Ljubljana, katere predmet je bila stanovanjska hiša na Hradeckega 47 in pravica uporabe na
parc. št. 679/1, 684/1, 679/2 in 684/2, vse k.o. Štepanja
vas, vl. št. 1053,
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 3. 1987 med
prodajalcem Skupnostjo za ceste Ljubljana in kupko Mirano Likar, katere predmet je bila podstrešna garsonjera
v izmeri 38,17 m2, kar predstavlja 15/100 celotne hiše
oziroma nepremičnine,
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 11. 1992 med
prodajalko Mirano Bajželj Likar in kupko Uršulo Štraus,
katere predmet je bila podstrešna garsonjera v izmeri
38,17 m2, v stanovanjski hiši v Ljubljani, Hradeckega 47.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženke Nade Poje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2017
II N 510/2016

Os-2708/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagateljev: Javni
stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova
ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Sašo Rink, zo-
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per nasprotne udeležence: 1. Andrej Rode, Ježa 98, Ljubljana - Črnuče, 2. Avgust Rode, Hradeckega cesta 47,
Ljubljana, 3. Joža Rode, Hradeckega cesta 47, Ljubljana, 4. NLB Leasing d.o.o., Šlandrova ulica 2, Ljubljana
- Črnuče, ob udeležbi: Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Primož Cegnar, odvetnik
v Ljubljani, ob udeležbi prijaviteljev udeležbe: 1. Joža
Utroša, Hradeckega cesta 47, Ljubljana, 2. Tija Poje
Lučev, Hradeckega cesta 47, Ljubljana, 3. Nada Poje,
Pri Unionu 34, Kočevje, 4. Uršula Štraus, Ulica bratov
Učakar 30, Ljubljana, ki ju obe zastopa Dušan Kočar,
Karingerjeva ulica 28, Ljubljana, zaradi vzpostavitve
etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
dne 30. 6. 2017 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe namesto razlastitve z dne 17. 9. 1990,
med Mestom Ljubljana in Antonom Zupančičem, katerih predmet so bila 3,5 sobno stanovanje št. 14/III na
Tržaški cesti 51a, pritlična garsonjera na Hradeckega 47
in garažni boks št. 46 v izmeri 14,55 m2 v BC ploščadi
v Trnovem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 3. 1991 med
Antonom Zupančičem in Viktorjem Balažičem, katere predmet je bila garsonjera v izmeri 26,80 m2, v hiši
na Hradeckega 47 v Ljubljani, stoječi na parceli št. 625,
k.o. Štepanja vas, vl. št. 1053,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 7. 1991 med
prodajalcem Viktorjem Balažičem in kupcem Sretenom
Dončevim, katere predmet je bila pritlična garsonjera
v Ljubljani, Hradeckega 47, v izmeri 26,80 m2, v hiši
stoječi na zemljišču parcele št. 625, k.o. Štepanja vas,
vl. št. 1053,
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 5. 1996 med
prodajalcem Sretenom Dončevim in kupcem Simonom
Pojetom, katere predmet je bila pritlična garsonjera
v Ljubljani, Hradeckega 47, v izmeri 26,80 m2, v hiši
stoječi na zemljišču parcele št. 625, k.o. Štepanja vas,
vl. št. 1053,
– pogodbe namesto razlastitve in kupoprodajne pogodbe z dne 28. 5. 1985 med Avgustom Rodetom, Jožo
Rode, Andrejem Rodetom, Kazimirjem Klešnikom in SIS
za gradnjo cest Ljubljana, katere predmet je bila stanovanjska hiša na Hradeckega 47 in pravica uporabe na
parc. št. 679/1, 684/1, 679/2 in 684/2, vse k.o. Štepanja
vas, vl. št. 1053,
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 3. 1987 med
prodajalcem Skupnostjo za ceste Ljubljana in kupko Mirano Likar, katere predmet je bila podstrešna garsonjera
v izmeri 38,17 m2, kar predstavlja 15/100 celotne hiše
oziroma nepremičnine,
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 11. 1992 med
prodajalko Mirano Bajželj Likar in kupko Uršulo Štraus,
katere predmet je bila podstrešna garsonjera v izmeri
38,17 m2, v stanovanjski hiši v Ljubljani, Hradeckega 47.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist udeleženke Uršule Štraus.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2017
II N 569/2015

Os-2739/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag. Urški Klakočar Zupančič, v nepravdni zade-

vi predlagateljev: Saša Blagus, Celovška cesta 163,
Ljubljana, ki jo zastopa pooblaščenka Polona Mayer,
naslov za vročanje: Zaltis, d.o.o., Na griču 4, Ljubljana,
zoper nasprotna udeleženca: 1. Vegrim, d.o.o., Ljubljana, Medvedova cesta 25, Ljubljana, 2. Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan
Drobež, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. Skupnost
etažnih lastnikov stavbe z naslovi Celovška cesta 159,
161, 163, Ljubljana, ident. št. 1739-845, skupni pooblaščenec za sprejem pisanj upravnik Vegrim, d.o.o.,
Ljubljana, Medvedova cesta 25, Ljubljana, 2. Ivanka
Senič, Celovška cesta 185, Ljubljana, 3. UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana,
4. Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, 5. Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128a,
Ljubljana, 6. Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, 7. Nova kreditna banka Maribor d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, 8. NLB d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, 9. Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, 10. Elena Simeonov, Celovška cesta 161, Ljubljana, 11. Anton Grašič,
Gobovce 10, Podnart, 12. Cvetka Grašič Kuhar, Gobovce 10, Podnart, 13. Sonja Nered Čebašek, Repnje
21, Vodice, 14. Stanko Gajšek, Celovška cesta 161,
Ljubljana, 15. Milena Šubara, Celovška cesta 159,
Ljubljana, 16. Marko Žumer, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
17. Anuška Kramaršič, Celovška cesta 163, Ljubljana,
ki jo zastopa pooblaščenka Polona Mayer, naslov za
vročanje: Zaltis, d.o.o., Na griču 4, Ljubljana, 18. Tobačna 3DVA, d.o.o., Cesta 24. junija 90, Ljubljana –
Črnuče, ki jo zastopa Odvetniška družba Pantelič in
partnerji, o.p. d.o.o. iz Ljubljane, 19. Anuša Celinšek
Mendizza, Celovška cesta 159, Ljubljana, 20. Majda
Magdalena Bergant, Koprska ulica 2, Ljubljana, ki jo
zastopa skrbnica za posebni primer Tatjana Bergant,
Koprska ulica 2, Ljubljana, njo pa Maja Ogrinc, odvetnica v Komendi, 21. Janez Slobko, Škocjan 10c, Koper,
22. Dragoljub Stojkečić, Vase Čarapića 21, Negotin,
Srbija, ki ga zastopa Ljiljana Besedić Leštan, odvetnica
v Ljubljani, 23. Danijel Petrović Rozman, Rožna dolina,
cesta VI 1a, Ljubljana, 24. Katarina Lisec, Kozlarjeva
pot 2, Ljubljana, 25. Špela Pristov, Kozlarjeva pot 2,
Ljubljana, 26. Marko Pristov, Gasilska 19, Škofljica,
27. Neža Dubas, 149 Mill Road, Cambridge CB1 3AA,
Velika Britanija (pooblaščenka za sprejem pisanj: Marjanka Lisec, Kozlarjeva pot 2, Ljubljana), dne 7. 7. 2017
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 2630/1-66 FF z dne
16. 11. 1966 sklenjene med prodajalcem Sklad za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljubljana – Šiška in
kupcem Majdo Bergant. Predmet pogodbe posamezni
del ident. št. 1739-85-55 v izmeri 37,30 m2, na naslovu
Celovška cesta 159, Ljubljana.
– kupne pogodbe (neznanega datuma) sklenjena
med prodajalcem Sklad za zidanje stanovanjskih hiš
občine Ljubljana – Šiška in kupcem Berto Tome, stan.
Delnice 12, Ljubljana. Predmet pogodbe likal v izmeri
15,50 m2, na naslovu Celovška cesta 159, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženke Majde Magdalene
Bergant, Koprska ulica 2, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2017
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II N 569/2015

Os-2740/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag. Urški Klakočar Zupančič, v nepravdni zadevi predlagateljev: Saša Blagus, Celovška cesta 163,
Ljubljana, ki jo zastopa pooblaščenka Polona Mayer,
naslov za vročanje: Zaltis, d.o.o., Na griču 4, Ljubljana,
zoper nasprotna udeleženca: 1. Vegrim, d.o.o., Ljubljana, Medvedova cesta 25, Ljubljana, 2. Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan
Drobež, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. Skupnost
etažnih lastnikov stavbe z naslovi Celovška cesta 159,
161, 163, Ljubljana, ident. št. 1739-845, skupni pooblaščenec za sprejem pisanj upravnik Vegrim, d.o.o.,
Ljubljana, Medvedova cesta 25, Ljubljana, 2. Ivanka
Senič, Celovška cesta 185, Ljubljana, 3. UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana,
4. Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, 5. Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128a,
Ljubljana, 6. Addiko Bank d.d., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, 7. Nova kreditna banka Maribor d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, 8. NLB d.d., Trg republike
2, Ljubljana, 9. Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, 10. Elena Simeonov, Celovška cesta 161, Ljubljana, 11. Anton Grašič,
Gobovce 10, Podnart, 12. Cvetka Grašič Kuhar, Gobovce 10, Podnart, 13. Sonja Nered Čebašek, Repnje
21, Vodice, 14. Stanko Gajšek, Celovška cesta 161,
Ljubljana, 15. Milena Šubara, Celovška cesta 159,
Ljubljana, 16. Marko Žumer, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
17. Anuška Kramaršič, Celovška cesta 163, Ljubljana,
ki jo zastopa pooblaščenka Polona Mayer, naslov za
vročanje: Zaltis, d.o.o., Na griču 4, Ljubljana, 18. Tobačna 3DVA, d.o.o., Cesta 24. junija 90, Ljubljana –
Črnuče, ki jo zastopa Odvetniška družba Pantelič in
partnerji, o.p. d.o.o. iz Ljubljane, 19. Anuša Celinšek
Mendizza, Celovška cesta 159, Ljubljana, 20. Majda
Magdalena Bergant, Koprska ulica 2, Ljubljana, ki jo
zastopa skrbnica za posebni primer Tatjana Bergant,
Koprska ulica 2, Ljubljana, njo pa Maja Ogrinc, odvetnica v Komendi, 21. Janez Slobko, Škocjan 10c, Koper,
22. Dragoljub Stojkečić, Vase Čarapića 21, Negotin,
Srbija, ki ga zastopa Ljiljana Besedić Leštan, odvetnica
v Ljubljani, 23. Danijel Petrović Rozman, Rožna dolina,
cesta VI 1a, Ljubljana, 24. Katarina Lisec, Kozlarjeva
pot 2, Ljubljana, 25. Špela Pristov, Kozlarjeva pot 2,
Ljubljana, 26. Marko Pristov, Gasilska 19, Škofljica,
27. Neža Dubas, 149 Mill Road, Cambridge CB1 3AA,
Velika Britanija (pooblaščenka za sprejem pisanj: Marjanka Lisec, Kozlarjeva pot 2, Ljubljana), dne 7. 7. 2017
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe sklenjene med 21. 7.
1986 prodajalcema Justinom Vajdičem, Scopoljeva 5,
Ljubljana in Zofijo Vajdič, Celovška cesta 159, Ljubljana in kupovalko Anušo Celinšek, Razgled 22, Piran
(začasno prebivališče Pavšičeva 4, Ljubljana). Predmet pogodbe dvosobno stanovanje v hiši na naslovu
Celovška cesta 159, Ljubljana, v sedmem nadstropju,
v izmeri 41,93 m2, št. stanovanja 40, št. parc. 552/1,
553/1, 557/1, 557/9, 557/10, k.o. Zgornja Šiška in obsega kuhinjo, dnevno sobo, spalnico, kopalnico, WC, predprostor in balkon.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
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stninske pravice v korist udeleženke Majde Magdalene
Bergant, Koprska ulica 2, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
3116 I 184/2015

Os-2475/17

Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zadevi
upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Dušanu Krhač, Haras de la Houssaie, ki ga zastopa
zak. zast. Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o., Resljeva cesta 25, Ljubljana, zaradi izterjave 2.260,56 EUR
s pp, sklenilo:
Dolžniku se postavi začasni zastopnik, odvetnik
Peter Mele iz Odvetniške pisarne Peter Mele d.o.o., Resljeva cesta 25, Ljubljana, ki ima v tem postopku pravice
in dolžnosti zakonitega zastopnika, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 9. 6. 2017
VL 57062/2017

Os-2714/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa
Luka Korošec, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku
Karanta transport storitve d.o.o., Brnčičeva ulica 13,
Ljubljana - Črnuče; Karanta, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, Ljubljana - Črnuče; Josef
Partl, Slape 108A, Ljubljana - Polje, ki ga zastopa zak.
zast. odv. Andrej Crček, Kolodvorska ulica 7, Ljubljana dostava, zaradi izterjave 62.790,52 EUR, sklenilo:
Dolžniku Josefu Partl, Slape 108A, Ljubljana - Polje, 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. Andrej
Crček, Kolodvorska ulica 7, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika Josefa Partl
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 11. 7. 2017
I 376/2016

Os-2666/17

Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku
Himzo Kličić, Stinygasse 4/23/4, Avstrija, zaradi izterjave
2.731,51 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se kot začasna zastopnica v izvršilni zadevi opr. št. 0344 I 376/2016 postavi odvetnica Monika
Mavsar iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov poobla-
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ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 7. 2017

obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 7. 2017

N 12/2017

D 624/2016

Os-2662/17

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici
Tatjani Lipušček v nepravdni zadevi predlagateljev:
1. Adolf Faganelj in 2. Adrijana Faganelj, oba Markova
pot 1, Šempeter pri Gorici, ki ju zastopa Bojana Šelih,
odvetnica v Slovenski Bistrici, zoper nasprotne udeležence: 1. Daniela Eberhard, Sackgasse 4, Arnoldstein, Avstrija, 2. Romuald Kuk, Gilmstrasse 7, Dornbirn,
Avstrija in 3. Dagobert Kuk, Ledererrasse 9, Villach,
Avstrija, sedaj neznanega prebivališča, zaradi razdelitve solastne nepremičnine, na podlagi določil prvega
odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki se v nepravdnem
postopku uporablja na podlagi določila 37. člena Zakona
o nepravdnem postopku – ZNP, nasprotnemu udeležencu Dagobertu Kuku postavilo za začasno zastopnico
Mirjam Kragelj Likar, odvetnico v Novi Gorici, Kidričeva 19, Nova Gorica.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega
udeleženca v tej nepravdni zadevi vse do takrat, dokler ta sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 6. 7. 2017

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski
postopek po pok. Ani Vodopivec, poročeni Kraševec,
hči Ivana, roj. 1896, neznanega bivališča, razglašeno
za mrtvo na podlagi sklepa naslovnega sodišča opr.
št. N 60/2012 z dne 14. 1. 2014, z določenim datumom
smrti 16. 6. 1966. Po zapustnici ni znano, ali je imela
otroke, imela pa je brate in sestre, in sicer Ivana Vodopivca, Uršo Veljak, Marijo Bevilaqa, Lucijo Michelini, Katarino Vodopivec, vendar sodišče nima podatkov,
kdo so njihovi potomci. Sodišču je dosedaj znano, da
je imela zapustnica tudi brata Gabrijela Vodopivca, po
katerem sta dedovala sinova Dušan Vodopivec in Gabrijel Vodopivec.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim
dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda,
Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 5. 2017
D 530/2016

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 441/2016

Os-2749/17

Zapuščinska zadeva: Marii Lovrecich, por. Rasman,
hčeri Ivana Lovrečiča, roj. dne 2. 1. 1900, nazadnje stanujoči v Miljah, Italija, ki je umrla dne 11. 1. 1992.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je zapustnica umrla kot vdova, brez potomcev.
Imela je brata Viktorja Lovrečiča in Avgušta Lovrečiča ter
sestre Valerijo Černac, Angelo Štule in Ano Santin. Vsi
zapustničini bratje in sestre so že pokojni, pri čemer vsi
njihovi dediči niso znani.
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 bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 7. 2017
D 669/2015

Os-2750/17

Zapuščinska zadeva: po pok. Antoniji Virginiji Pavlič (roj. Perič), roj. 30. 11. 1926, nazadnje stanujoči
44 McCallum street Carseldine, QLD Avstralija, ki je
umrla 18. 8. 2008.
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

Os-2771/17

Os-2773/17

Zapuščinska zadeva: po pok. Lazić Savu, roj.
20. 10. 1944, nazadnje stanujoč Kamnita ulica 2, Koper, umrl 17. 10. 2016.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je zapustnik umrl brez potomcev. Imel je izvenzakonsko partnerico Mando Bešvir, ter sestri in brate.
Zapustnikovi sestri sodišču nista znani, vsi zapustnikovi
bratje pa so že pokojni, pri čemer vsi njihovi dediči niso
znani.
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 bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 7. 2017
D 261/2015

Os-2533/17

V zapuščinski zadevi po dne 9. 11. 2015 umrlem
Karlu Gmajniču, roj. 4. 11. 1950, nazadnje stanujočem
Delavska ulica 5, Senovo, državljanu Republike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju
(ZD) izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja (ne)znane upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če
noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos
te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in
da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
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ženju, ki se sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev
prenese v stečajno maso brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 8. 6. 2017
D 113/2017

Os-2623/17

Okrajno sodišče v Trebnjem, je po sodniku – svetniku Fortun Igorju, v zapuščinski zadevi po pokojnem Antonu Kozlevčarju, roj. 28. 5. 1883, ki je umrl 29. 5. 1953,
Veliki Gaber 20, Veliki Gaber, sodišče poziva dediče ter
vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine po pokojnem Antonu Kozlevčarju, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica, v skladu z 206. členom
Zakona o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 30. 6. 2017

Oklici o začetku postopka odvzema
premoženja nezakonitega izvora
P 1227/2017

Os-2783/17

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 14. 7. 2017
prejelo spremembo tožbe Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod
opravilno številko V P 1227/2017.
2. Predmet spremembe tožbe je naslednje premoženje:
– nepremičnina – zemljišče, ki leži v k.o.: Umag,
k.č. 875/1, ul. br. 1086 in k.č. 875/2, ul. br. 5590, do
celote,
– OA
Chevrolet
Aveo
1.4,
št.
šasije:
KL1S697J6B011185,
– vrednostni papirji pri banki BKS d.d., in sicer
472 delnic družbe Dunav osiguranje z oznako DNOS,
300 delnic družbe Agrobanka a.d. Beograd z oznako
AGBN in 490 delnic družbe Politika a.d. Beograd z oznako PLTK,
– denarna sredstva na TR računu št.: SI56
03–100–10022948–92 pri banki SKB d.d. v višini
1.535,75 EUR,
– nepremičnina z ID znakom: parcela 1749 459/32,
skupaj s stanovanjsko hišo, zgrajeno do tretje gradbene
faze, do celote,
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– drugo premoženje prvo tožene stranke Perana
Boškovića v vrednosti 160.231,93 EUR,
– drugo premoženje drugo tožene stranke Gorana
Boškovića v vrednosti 138.353,07 EUR.
3. Tožena stranka: 1. Peran Bošković, Gruberjevo
nabrežje 20, Ljubljana, 2. Goran Bošković, Gruberjevo
nabrežje 20, Ljubljana, in 3. Gordana Vasić, Gruberjevo
nabrežje 20, Ljubljana.
4. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. V P 1227/2017 z dne 25. 7.
2017 se glasi:
„1. Ugodi se predlogu tožeče stranke za začasno
zavarovanje v pravdnem postopku z dne 14. 7. 2017 in
se odredi začasno zavarovanje premoženja tako, da se
do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku:
– prvo toženi stranki Peranu Boškoviću, Grubarjevo nabrežje 20, Ljubljana, prepove odtujiti in obremeniti
nepremičnino – v Ljubljani, s številko stavbe: 1053/1
na parc. št.: 459/32, k.o. 1749 Gameljne, ID znak:
1749-459/32 v deležu do ½, katere lastnik je prvo tožena stranka do ½, v vrednosti 140.778,72 EUR
z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani.
2. Kar zahteva tožeča stranka več ali drugače se
zavrne.
3. Ugovor zoper ta sklep ne zadrži izvršitve sklepa.“
5. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh
pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo
premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
6. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe
na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
7. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki,
ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena
ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu
pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja,
razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi
bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
8. Dan objave oklica: 4. 8. 2017.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2017
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Stanonik Amelia, Bašelj 127, Preddvor, indeks,
št. 27161120, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko,
leto izdaje 2016. gnu-338126

Drugo preklicujejo
A&DANIVA d.o.o., Glinškova ploščad 14, Ljubljana,
izvod licence, št. G0004635/06507/779/002, za vozilo Renault Megan 1,6 16v, reg. št. LJ DG-780, veljavnost do 3. 9.
2017. gno-338132
ANTON HUDOKLIN S.P., Loka 18, Šentjernej, izvod licence, št. 011178/002, za vozilo MAN, reg. št. NM RV-596,
veljavnost do 29. 9. 2017. gnq-338130
AzzzRA, Azra Škrgić s.p., Ljubljanska cesta 60A, Celje, izvod licence, št. GE008741/07735/001, za vozilo Mercedes Benz, reg. št. LJ SSS-01, veljavnost do 18. 4. 2022,
izdano za S.S.S. transport d.o.o. gnt-338127
Ban Tomaž, Strma pot 7, Izola – Isola, odločbo o izbrisu čolna z označbo IZ-19, št. 3734-68/2012/18, izdajatelj
URSP – Izpostava Izola, izdano 31. 7. 2012. gni-338138
Čkrebo Hranislav, Srednje Gameljne 8a, Ljubljana,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500037784001, izdal
Cetis Celje d.d. gnj-338137
DVIG d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 16A, Vrhnika, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030388002, izdal
Cetis Celje d.d., na ime Bojan Jović. gnr-338129
Ferdo Hrovat s.p., Iršičeva ulica 15, Slovenj Gradec,
izvod licence, št. 013082/003, za vozilo Chrysler Voyager,
reg. št. SG CT-310, veljavnost do 22. 2. 2018. gny-338122
Ferdo Hrovat s.p., Iršičeva ulica 15, Slovenj Gradec,
izvod licence, št. 013082/004, za vozilo Transporter VW,
reg. št. CE S3-10S, veljavnost do 22. 2. 2018. gnx-338123
Ferdo Hrovat s.p., Iršičeva ulica 15, Slovenj Gradec,
izvod licence, št. 013082/006, za vozilo Transporter VW,
reg. št. CE S3-10S, veljavnost do 22. 2. 2018. gnw-338124
GREGOR ŠKULJ S.P., Iška vas 4, Ig, izvod licence
skupnosti št. 012669/001, za vozilo z reg. št. LJ UP-680,
veljavna do 12. 3. 2018. gnf-338116
Kapun Srečko, Grogova ulica 9, Slovenska Bistrica,
odločbo o izbrisu čolna IZ-1808, št. 3734-25-92/2013/1,
izdajatelj Uprava RS za pomorstvo, izdano 11. 6. 2013.
gnv-338125
Kasupović Emir, Poletiči 34, Gračišče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500048611000, izdal Cetis Celje
d.d. gnl-338135
Kolednik Milan, Gradišča 16b, Cirkulane, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500020656001, izdal Cetis
Celje d.d. gnm-338134
MATEJ REBULA S.P., Šmihel 11C, Šempas, potrdilo
za voznika, št. 011121/SŠD47-2-2429/2013, izdano na
ime Babić Zoran, veljavno od 21. 5. 2013 do 30. 11. 2013,

izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, leta 2013.
gnc-338119
MATEJ REBULA S.P., Šmihel 11C, Šempas, potrdilo za voznika, št. 011121/AĆ47-2-1626/2013, izdano na
ime Babić Zoran, veljavno od 1. 4. 2013 do 30. 5. 2013,
izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, leta 2013.
gnb-338120
Petaroš Alan, Cetore 19, Izola – Isola, odločbo o izbrisu čolna IZ-681, št. 3734-25-22/2014/1, izdano pri Upravi
RS za pomorstvo, dne 3. 3. 2014. gnd-338118
Pogačar Andrej, Vrba 19b, Žirovnica, licenco za nepremičninskega posrednika, št. 01295. gne-338117
TRAMPER d.o.o. Ilirska, Ulica Nikola Tesla 3A, Ilirska Bistrica, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500021459005, izdal Cetis Celje d.d., na ime Ejub
Begović. gnn-338133
TransCAT Adriatic d.o.o., Straška cesta 44, Novo mesto, izvod licence, št. GE008565/07242/014, za vozilo reg.
št. NM CV911. gnh-338139
TRANSPORT
CURK
d.o.o.,
Goriška
cesta 5I, Vipava, potrdilo za voznika, izdano na ime Šerifović, št. 013220/AD11-2-4674/2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnz-338121
TRANSPORTI ŽIŽEK d.o.o., Zadružna ulica 25, Črenšovci, potrdilo za voznika, št. 21243, izdano na ime Dalibor
Draganov, veljavnost od 6. 1. 2017 do 14. 11. 2017, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije, leto izdaje 2017.
gns-338128
Založnik Silvo, Troblje 41, Slovenj Gradec, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500006850002, izdal Cetis
Celje d.d. gnp-338131
Žnidarčič Gregor, Prule 19, Ljubljana, odločbo o izbrisu vodnega skuterja IZ-1822, št. 3734-41/2006/73, izdajatelj URSP – Izpostava Izola, izdano 27. 9. 2006.
gnk-338136

VSEBINA
Javni razpisi

1987

Javne dražbe

2013

Razpisi delovnih mest

2014

Evidence sindikatov

2015

Zavarovanja terjatev

2016

Objave sodišč
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici o začetku postopka odvzema premoženja
nezakonitega izvora

2017
2017
2019
2020

Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2022
2022
2022

2021
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