
Št. 38 
 Ljubljana, sreda

 6. 6. 2018 
ISSN 1318-9182 Leto XXVIII

Razglasni del
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Javni razpisi

 Ob-2335/18

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja

javni razpis
Spodbude za razvoj lesarstva na področju 

polproizvodov
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-

menta 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 parla-
menta 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 razve-
ljavitvi 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 iz-
vajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih 
informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenja-
vo informacij med upravičenci in organi upravljanja, or-
gani 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, Ko-
hezijskem 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, Kohe-
zijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in 

ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore 
ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvi-
jo 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 spre-
membi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 
zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Iz-
vedbene 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, teh-
ničnih 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 Evropske-
ga parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo 
o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, 
skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „na-
ložbe 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 te-
ritorialno 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 sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeže-
lja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni 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 urbane-
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ga 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 Ko-
misija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah,

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 
(DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 
13/18 – ZJF-H),

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),

– 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 in 69/16 – popr., 
15/17 in 69/17),

– 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 evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016 in Spremembe 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 
z dne 6. 12. 2017,

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: 
Uredba 651/2014/EU),

– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – 
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 
in 27/17),

– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 
11/07, 43/08 in 71/09),

– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2018, ki ga 
je Vlada RS sprejela dne 12. 12. 2017, sklep Vlade RS 
št. 47602-24/2017/3,

– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 
in 8/10 – ZSKZ-B),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega pod-
jetniškega sklada (sprejeti 22. 4. 2015 in veljavni z dne 
29. 7. 2015),

– Sheme državne pomoči »Regionalna shema dr-
žavnih pomoči« (št. priglasitve: BE02-2399245-2014, 
datum potrditve: 24. 12. 2014; trajanje do: 31. 12. 2020),

– Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13),

– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih po-
moči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za 
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in in-
vestiranje (Uradni list RS, št. 93/14), Programa izvajanja 
finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 
2016,

– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega 
organa med Javnim skladom Republike Slovenije za 
podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, z dne 6. 5. 2016, Dodatka 1 h Krovnemu 
sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa 

z dne 3. 4. 2017 in Dodatka 2 h Krovnemu sporazumu 
o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa z dne 
5. 12. 2017,

– pogodbe št.: C2130-18R570001 o izvajanju in 
financiranju javnega razpisa za spodbude za razvoj 
lesarstva na področju polproizvodov (sklenjene med 
Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo 
in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) in

– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski 
sklad, št. 3-1/2/MGRT/0 za javni razpis: »Spodbude 
za razvoj lesarstva na področju polproizvodov« z dne 
1. 6. 2018.

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-
gana ter izvajalskega organa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: mi-
nistrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri 
Javnem razpisu za spodbude za razvoj lesarstva na 
področju polproizvodov (v nadaljevanju: javni razpis) 
v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna 
sredstva za izvedbo javnega razpisa.

Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega or-
gana ministrstva, je Javni sklad Republike Slovenije 
za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor 
(v nadaljevanju: Sklad).

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter re-
gija izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, pred-
nostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo 
za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: 
»spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim iz-
koriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševa-
njem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških 
inkubatorjev«; specifičnega cilja: »povečanje dodane 
vrednosti MSP«.

2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja 

ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na podro-
čju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež 
lesa več kot 75 %), ter celovita izraba lesnih tvoriv in 
zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni veri-
gi. Javni razpis je namenjen:

– spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvo-
dnje polproizvodov,

– ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane 
vrednosti na zaposlenega v MSP in

– spodbujanju učinkovite rabe energije in obno-
vljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje 
učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slo-
venije v krožno gospodarstvo.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike je prispe-
vati k specifičnemu cilju »povečanje dodane vrednosti 
MSP« prednostne naložbe »spodbujanje podjetništva, 
zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v go-
spodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih pod-
jetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilji javnega razpisa so:
– spodbujanje proizvodnih procesov za proizvo-

dnjo polproizvodov z namenom povezovanja členov 
gozdno-lesne verige;

– povečanje zaposlenosti ali povečanje dodane 
vrednosti na zaposlenega v MSP;
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– spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki 
bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (mate-
rial, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih 
ostankov itd.);

– zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo 
podjetjem.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinancira-
nje najmanj 5 operacij oziroma podjetij, ki bodo uvedla 
ali povečala proizvodnjo polproizvodov, uvedla ukrepe 
za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zapo-
slenih za najmanj 10 zaposlenih, izraženo kot ekvivalent 
polnega delovnega časa, ali povečanje dodane vredno-
sti na zaposlenega za najmanj 3 %.

2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij 

podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in ka-
terih cilj oziroma rezultat mora biti uvedba ali povečanje 
proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali ob-
delave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predsta-
vljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti 
oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. 
To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni 
tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, 
lameliran les ipd.

2.3 Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale v dveh programskih 

območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija,
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega pro-

gramskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti ope-
racije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis 
sedež/poslovno enoto/podružnico. Sedež/poslovna eno-
ta/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register 
Slovenije/Sodni register.

Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regi-
ji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz 
seznama: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20sta-
tisticne_obcine.xls., veljavnega na datum objave javne-
ga razpisa.

Sprememba programskega območja izvajanja ope-
racije po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravi-
čen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.

V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla 
v programskem območju, ki ga je navedel upravičenec 
v vlogi, Sklad odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev 
že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transak-
cijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun 
Republike Slovenije.

3. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika 

podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fi-
zična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni pod-
jetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP in 
določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila 
iz Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU. Za poveza-
ne družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek 
lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil 
Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU. Mikro podjetja, 
ki imajo na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 
2017 največ 9 zaposlenih in imajo letni promet in/ali le-
tno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR, niso 
upravičena do prijave na razpis.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob pri-
javi na razpis na trg uvajajo ali povečujejo proizvodnjo 
polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa 
(predmet operacije je proizvodnja polproizvodov) in ima-

jo, skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08 – SKD 2008), registri-
rano dejavnost, določeno v aktu o ustanovitvi subjekta 
znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, pro-
izvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 
pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda 
C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) 
po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala 
oziroma priglasila pri pristojnem organu pred 1. 1. 2016 
(upošteva se datum registracije podjetja na sodišču ozi-
roma pri pristojnem organu).

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz 
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh 
pogojev, se zavrne.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj 
podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in ma-
terialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in 
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem 
javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji v točki IV.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lah-
ko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o so-
financiranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru 
operacije pa se odpravi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad od-
stopil od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer 
bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.

4.1 Splošni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje za upravičen-

ca, ki so določeni v točki 3 javnega razpisa (glede veli-
kosti in pravne oblike),

2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministr-
stva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Repu-
blike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacio-
nalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regi-
onalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan 
oddaje vloge, pa 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. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih de-
narnih 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 skle-
nitve pogodbe); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski 
subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predlo-
ženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne 
oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe,

4. Med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajal-
skimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih 
pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravil-
nosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih 
pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo ozi-
roma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o so-
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financiranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 
5 let,

5. Vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, 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 določba-
mi 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),

6. Vlagatelj ne prejema ali ni v postopku pridobiva-
nja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ura-
dni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno 
z 18. točko 2. člena Uredba Komisije 651/2014/EU,

7. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja 
v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

8. Vlagatelj ne sme imeti registrirane glavne dejav-
nosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme 
nanašati na sledeče izključene sektorje:

a. ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
b. ladjedelništvo,
c. proizvodnja in distribucija energije in energetske 

infrastrukture,
d. sektor premogovništva za lažje zaprtje nekon-

kurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 
21. 12. 2010, str. 24),

e. primarna kmetijska proizvodnja opredeljena v pri-
logi I Pogodbe o Evropski uniji,

f. predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar 
je:

i. znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-
čine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

ii. pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce,

g. jeklarstvo in železarstvo za podjetja, ki se ukvar-
jajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena 
Uredbe o splošnih skupinskih izjemah,

h. industrijo sintetičnih vlaken za podjetja, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov naštetih v 44. točki 
2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ter

i. prometni sektor in s tem povezana infrastruktura, 
našteta v 45. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupin-
skih izjemah.

9. Vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,

10. Vlagatelj za iste že povrnjene upravičene stro-
ške 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 vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje 

v zvezi s sedežem in lokacijo izvajanja operacije, nave-
dene v točki 2.3 javnega razpisa.

2. Vlagatelj je bil ustanovljen pred 1. 1. 2016.
3. Vlagatelj ima registrirano dejavnost, določeno 

v aktu o ustanovitvi subjekta, znotraj oddelka C16 Obde-
lava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plu-
te, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja 
pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

4. Vlagatelj je ustvarjal prihodke iz dejavnosti C16 
ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – 
proizvodnja žimnic) v letih 2016 in 2017.

5. Vlagatelj mora dosegati vsaj bonitetno oceno C2, 
objavljeno na spletnem portalu GVIN1.

1 GVIN je spletni portal, ki omogoča pridobitev boni-
tetne ocene in celovit vpogled v položaj podjetij na sloven-
skem trgu in pomaga odkriti poslovne povezave, kot so: 
lastništvo, vodstvo in nadzorni sveti v podjetjih.

6. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga. Pri 
tem se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč 
tudi vsa njegova partnerska in povezana podjetja, kot 
jih določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU. Za poveza-
ne družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek 
lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil 
Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.

7. Vlagatelj je imel delež skupnega kapitala v obve-
znostih do virov sredstev oziroma skupni pasivi v enem 
od zadnjih dveh let (2016 ali 2017) nad 25 %.

8. Vlagatelji, katerih ustanovitelji ali odgovorne ose-
be so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne osebe 
v okviru že podprtih projektov Sklada v preteklih petih 
letih in niso izpolnili zadanih ciljev, niso upravičeni do 
sofinanciranja.

9. Vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovod-
sko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, 
skladno s točko 15 tega javnega razpisa, ki se nana-
šajo na projekt pod številko, ki jo bo vlagatelj navedel 
v obrazcu 2 Izjave podjetja.

4.3 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem 

in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativne-
ga programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020«.

2. Pri operaciji je upoštevano pravilo kumulacije 
državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za 
operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo pre-
segla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne 
pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih po-
moči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014).

3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prija-
vljene operacije mora biti razvidno, da so v celoti zagoto-
vljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem 
se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana 
sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premosti-
tvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova 
tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.

4. Financiranje oziroma zapiranje finančne kon-
strukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni do-
voljeno.

5. Operacija mora biti izvedena na področju upo-
rabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih 
mora biti nad 75 %). Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, 
ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje doda-
ne vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke 
zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske 
plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, 
vezane plošče, lameliran les ipd.

6. Operacije oziroma rezultat operacije (pol-
proizvod) mora prispevati k učinkovitejšemu ravnanju 
z viri (pri materialih, surovinah, porabi energije, spodbu-
janju uporabe lesnih odpadkov itd.).

7. Rezultat operacije (polproizvod) mora biti tržno 
naravnan (iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno, 
da obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih polpro-
izvodov).

8. Z operacijo se mora pri vlagatelju (na ravni pod-
jetja in v neposredni povezavi z operacijo) ob zaključku 
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operacije (oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo) po-
večati število zaposlenih za vsaj 1 zaposlenega glede 
na število zaposlenih na dan oddaje vloge in povečati 
število zaposlenih, kot primerjava med povprečnim šte-
vilom zaposlenih na podlagi delovnih ur v zadnjem ob-
računskem obdobju pred oddajo vloge (podatek AJPES 
oziroma iz potrjenega izkaza uspeha na dan 31. 12. 
2017) in povprečnim številom zaposlenih na podlagi 
delovnih ur v roku enega leta po zaključku operacije 
(podatek AJPES oziroma iz potrjenega izkaza uspe-
ha) ali povečati dodana vrednost na zaposlenega eno 
leto po zaključku operacije za najmanj 3 %, glede na 
vrednost po poslovnih izkazih na dan 31. 12. 2017. Pri 
obeh kazalnikih se preverjajo bilančni podatki po sta-
nju 31. 12. 2019 (za projekte zaključene v letu 2018), 
po stanju 31. 12. 2020 (za projekte zaključene v letu 
2019) ali po stanju 31. 12. 2021 (za projekte zaključene 
v letu 2020).

9. Vlagatelj, ki je tudi upravičenec iz naslova jav-
nega razpisa Spodbude za MSP v lesarstvu, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 52, dne 29. 7. 2016 ali 
javnega razpisa Spodbude za MSP za razvoj in uva-
janje novih produktov v lesarstvu 2.0 (v nadaljevanju: 
JR MSP les 2.0), objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 35, dne 7. 7. 2017 ali javnega razpisa za spodbude 
za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2016 (P2L 
2016) objavljenega v Uradnem listu RS, št. 50, z dne 
15. 7. 2016, lahko kandidira na tem javnem razpisu, 
v kolikor izboljšuje ciljne kazalnike na področju zapo-
slovanja ali dodane vrednosti na zaposlenega. V tem 
primeru mora vlagatelj predstaviti ciljne kazalnike na 
podlagi že odobrenih vlog, komisija pa te upošteva kot 
izhodiščno stanje za doseganje ciljev po tem javnem 
razpisu. V primeru, da so bili cilji iz prejšnjega razpisa 
preseženi, se kot izhodiščno stanje upošteva število 
zaposlenih na dan oddaje vloge, povprečno število 
zaposlenih na podlagi delovnih ur v zadnjem obračun-
skem obdobju pred oddajo vloge in dodana vrednost 
na zaposlenega pa iz bilančnih podatkov vlagatelja 
(podatek AJPES oziroma iz potrjenega izkaza uspeha 
na dan 31. 12. 2017). Če ima vlagatelj ob oddaji vloge 
še nezaključeno operacijo na JR MSP les 2.0, mora 
izbrati drug cilj, kot ga je izbral v okviru še nezaključe-
ne operacije. V primeru povečanja števila zaposlenih 
izbere cilj povečanje dodane vrednosti na zaposlenega 
in obratno.

10. Operacija/projekt mora imeti pridobljena vsa 
ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati 
v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.

11. Operacija se ne sme začeti pred oddajo vloge 
na razpis. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije 
kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev po-
godbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, iz-
daja računov, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje 
vloge na ta razpis.

12. Načrtovana višina sofinanciranja upraviče-
nih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 
300.000,00 EUR ter največ 2.000.000,00 EUR v treh le-
tih za upravičence v programskem območju Kohezijska 
regija vzhodna Slovenija, ter največ 530.000,00 EUR 
v letu 2018 za upravičence v programskem območju 
Kohezijska regija zahodna Slovenija. Spodnja vrednost 
upravičenih stroškov za sofinanciranje za upravičence 
v programskem območju Kohezijska regija vzhodna 
Slovenija znaša 666.666,67 EUR predračunske vre-
dnosti za mala podjetja in 857.142,86 EUR za sre-
dnja podjetja. Spodnja vrednost upravičenih stroškov 
za sofinanciranje za upravičence v programskem 
območju Kohezijska regija zahodna Slovenija znaša 

1.000.000,00 EUR predračunske vrednosti za mala 
podjetja in 1.500.000,00 EUR za srednja podjetja.

13. Operacija, ki se bo izvajala v programskem 
območju Kohezijska regija zahodna Slovenija, je upra-
vičena do sredstev sofinanciranja zgolj v letu 2018. 
Operacija mora biti zaključena najkasneje do 31. 10. 
2018, upravičeni stroški pa morajo nastati najkasneje 
do 30. 9. 2018. Operacija, ki se bo izvajala v program-
skem območju Kohezijska regija vzhodna Slovenija, 
mora biti zaključena najkasneje do 31. 10. 2020, upra-
vičeni stroški pa morajo nastati do najkasneje 30. 9. 
2020.

5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način 
izbora operacij

Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: ko-
misija), ki jo imenuje direktorica Sklada s sklepom.

Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne 
vloge komisija ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje 
javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh 
pogojev javnega razpisa, se nadaljnje ocenjevanje po 
merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge 
pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:

Št. Naziv merila Najvišje
število 
točk

1. Povezovanje in pridobitve znanja 
v gozdno – lesni verigi 

3

2. Predmet projekta 10
3. Predviden letni obseg proizvodnje 

polproizvodov
15

4. Povečanje števila zaposlenih ali 
povečanje dodane vrednosti na 
zaposlenega

10

5. Strategija trženja in pretežni prodajni trg 
polproizvoda

10

6. Uporaba lesnih sort 7
7. Certifikati vlagatelja 5
8. Vpliv operacije na okolje – zmanjšanje 

izpustov škodljivih snovi 
10

9. Vpliv operacije na okolje – recikliranje ali 
ponovna uporaba odpadnih surovin

10

10. Vpliv operacije na okolje – manjša 
poraba surovin/materialov

10

11. Lokacija izvajanja operacije 10
Skupaj: 100
Največje število točk je 100 točk. Način uporabe 

in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta 
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v po-
glavju III. Merila za ocenjevanje vlog.

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofi-
nanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga 
vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pri-
dobiti sofinanciranja.

Komisija za dodelitev sredstev poda predlog di-
rektorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne 
in vsebinsko ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več 
vlagateljev 60 ali več točk in je zahtevan znesek za sofi-
nanciranje operacij večji kot je na razpolago razpisanih 
sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili 
več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost 
vlagatelji, ki so pridobili več točk pri merilu št. 3, nato 
št. 4, nato št. 2, nato št. 5, nato št. 8, nato št. 9, nato 
št. 10, nato št. 11, nato št. 6, nato št. 7 in v primeru, da 
je še vedno več vlagateljev z enakim številom točk, pri 
merilu št. 1.
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6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 11.880.000,00 EUR, 

in sicer:

Proračunska
postavka

Programsko 
območje

Leto 2018
EUR

Leto 2019
EUR

Leto 2020
EUR

Skupaj
EUR

MGRT – 160057 PN 3.1 
– Snovna in energetska 
učinkovitost – les
V 14-20-EU

Kohezijska regija 
Vzhodna Slovenija

2.074.952,88 4.135.696,13 5.139.350,99 11.350.000,00

MGRT – 160058 PN 3.1 
– Snovna in energetska 
učinkovitost – les
Z 14-20-EU

Kohezijska regija 
Zahodna Slovenija

530.000,00 0,00 0,00 530.000,00

Skupaj 2.604.952,88 4.135.696,13 5.139.350,99 11.880.000,00

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer 
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunska leta 2018, 2019 in 2020, oziroma 
traja do porabe sredstev.

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sred-
stev, 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.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
če ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega 
sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vlo-
ge, ki bi bila naslednja, upravičena do sofinanciranja.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena 
s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim 
vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finanč-
nega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev. V kolikor se bo dosegla zgornja 
meja razpoložljivih proračunskih sredstev za posame-
zno proračunsko leto, bodo upravičenci, ki so, glede na 
dosežene točke, naslednji upravičeni do pomoči preraz-
porejeni v naslednje proračunsko leto (zamik črpanja 
sredstev sofinanciranja), dokler bodo v sklopu tega pro-
računskega leta še razpoložljiva sredstva. Če se izbrani 
vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada o zamiku črpa-
nja sredstev sofinanciranja v naslednjem proračunskem 
letu, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe 
o sofinanciranju.

Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti pro-
računskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če 
bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na prora-
čunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis 
in izdane sklepe ali skladno s pogodbo o sofinanciranju 
določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. 
Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada, 
se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe 
o sofinanciranju.

Sklad si pridružuje pravico, da lahko javni razpis ka-
darkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo 
v Uradnem listu RS.

7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udelež-
bo za sofinanciranje operacij je za programsko območje 
Kohezijska regija vzhodna Slovenija 75 %:25 %, za pro-
gramsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija 
pa 70 %:30 %.

Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje 
upravičenih stroškov operacije se bodo zagotavljala 
s strani lastnih virov upravičenca.

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

Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma od-
daje vloge do 30. 9. 2020 za operacije v programskem 
območju Kohezijska regija vzhodna Slovenija, oziroma 
do 30. 9. 2018 za operacije v programskem območju 
Kohezijska regija zahodna Slovenija. Tveganje glede 
izvajanja operacije pred datumom izdaje pozitivnega 
sklepa o izboru nosi vlagatelj.

Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravlje-
na oziroma ko je blago dobavljeno, skladno s predme-
tom in drugimi določili pogodbe in je podprt z ustrezno 
listino.

Obdobja upravičenosti izdatkov operacije za posa-
mezno izplačilo so od datuma oddaje vloge do:

– najkasneje 10. 10. 2018 za prvo izplačilo,
– najkasneje 10. 10. 2019 za drugo izplačilo in
– najkasneje 10. 10. 2020 za tretje izplačilo, pri 

čemer sta drugo in tretje izplačilo na voljo zgolj upravi-
čencem z operacijami v programskem območju vzhodna 
Slovenija.

Upravičeni izdatek upravičenca nastane z dnem 
plačila upravičenega stroška in ko je podprt z listino, ki 
njegov nastanek ustrezno dokazuje.

Datumi izstavljanja zahtevkov za izplačilo so do-
ločeni v točki IV razpisne dokumentacije. Upravičenec 
lahko izstavi največ 1 zahtevek v posameznem letu.

9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo po-

tekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči 
»Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: 
BE02-2399245-2014, datum potrditve sheme: 24. 12. 
2014; trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju: 
shema državne pomoči).

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvo-
zom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene koli-
čine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja 
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktiv-
nostjo. 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 proi-
zvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se 
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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 skla-
dno s pravili evropske kohezijske politike, veljavnimi Na-
vodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sred-
stva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014–2020 (dostopne na spletni strani (http://eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih 
možnostih obračunavanja stroškov (http://www.eu-skla-
di.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavlje-
nih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf).

10.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani 

s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev 

(zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sred-

stev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je name-
njena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 
50.000,00 EUR),

– stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški 
transporta, montaže in zagona). V primeru nakupa so 
upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem stro-
jev/opreme v tehnološki proces (to so stroški transporta, 
montaže in zagona strojev/opreme, ki je predmet sofi-
nanciranja), ki se smatrajo kot upravičen strošek, v ko-
likor so sestavni del računa nakupa strojev/opreme (ne 
glede na to, ali so navedeni eksplicitno ali ne) in v kolikor 
transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri ka-
terem so bili stroji/oprema kupljeni. Stroški transporta, 
montaže in zagona strojev/opreme v tehnološki proces 
so tudi upravičeni, če so prikazani na ločenem računu, 
če transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri 
katerem so bili stroji/oprema kupljeni,

– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom 
za novo zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji, za 
polni delovni čas (zgolj nova zaposlitev povezana z iz-
vedbo operacije).

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna 
transportna sredstva.

10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Za uveljavljanje upravičenih stroškov se uporabljajo 

poenostavljene in klasične oblike obračunavanja upra-
vičenih stroškov. Med poenostavljene oblike sodi stan-
dardna lestvica stroška na enoto. Med klasične oblike 
obračunavanja sodi dejansko dokazovanje upravičenih 
stroškov.

10.2.1 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih 

sredstev, stroške investicij v neopredmetena sredstva in 

stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje 
upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko 
nastalih in plačanih upravičenih stroških, ki so nastali in 
bili plačani v obdobju upravičenosti, skladno z Navodili 
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Upravičenci morajo izvesti operacijo v skladu 
s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer 
(i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, 
(ii) načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, 
(iii) načelo transparentnosti javnega naročanja, (iv) na-
čelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo 
sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o sofinan-
ciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na 
način, da se celoten postopek dokumentira in obrazloži.

Ob upoštevanju načela sorazmernosti mora upravi-
čenec zagotoviti najmanj tri konkurenčne ponudbe. V ko-
likor gre za specifično opremo sestavljeno po meri upra-
vičenca ali pa na trgu ne obstaja več ponudnikov opreme, 
mora upravičenec predložiti dokumentacijo o izboru zu-
nanjega izvajalca, ki bo dokazovala gospodarno ravnanje 
ter tržno ceno, v skladu z drugim odstavkom točke 10.2.1.

Nabavo nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med 
upravičene stroške, je dovoljeno izvesti le od tretjih 
oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme 
biti lastniško povezana z vlagateljem s 25 % in več. Za 
povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež 
pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije 
direktorja oziroma predsednika.

10.2.2 Standardna lestvica stroška na enoto za 
stroške dela

Za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom 
za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni 
čas, se za uveljavljane upravičenih stroškov uporablja 
Standardna lestvica stroška na enoto.

Standardna lestvica stroška na enoto je določena 
na podlagi Metodologije za izračun standardnega stro-
ška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi 
z delom za produkt P4L (Ministrstvo, Marec 2018), ki 
je kot priloga sestavni del tega javnega razpisa (razpi-
sne dokumentacije). Metodologija upošteva povprečne 
plače v dejavnostih oddelka C16 in C31 Proizvodnja 
pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic) 
ter ostalo predmetno zakonodajo na področju določanja 
stopnje prispevkov za obvezno socialno varnost.

Standardna lestvica stroška na enoto se določi eno-
tno za sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov 
v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in 
je izražena na uro opravljenega dela.

Skladno z metodologijo je vrednost enote urne po-
stavke 10,09 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ 
število delovnih ur v višini delovne obveznosti za posa-
mezni mesec.

10.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči:

Velikost podjetja Kohezijska regija
vzhodna Slovenija

Kohezijska regija
zahodna Slovenija

srednja podjetja največ 35 % največ 20 %
mala podjetja največ 45 % največ 30 %

Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posa-
mezne operacije je od najmanj 300.000,00 EUR do 
največ 2.000.000,00 EUR v treh letih za podjetja iz 
programskega območja Kohezijska regija vzhodna 

Slovenija. Spodnja vrednost upravičenih stroškov za 
sofinanciranje za upravičence v programskem ob-
močju Kohezijska regija vzhodna Slovenija znaša 
666.666,67 EUR predračunske vrednosti za mala 
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podjetja in 857.142,86 EUR za srednja podjetja. Odo-
brena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne 
operacije je od najmanj 300.000,00 EUR do največ 
530.000,00 EUR v letu 2018 za podjetja iz programske-
ga območja Kohezijska regija zahodna Slovenija. Spo-
dnja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje za 
upravičence v programskem območju Kohezijska regija 
zahodna Slovenija znaša 1.000.000,00 EUR predračun-
ske vrednosti za mala podjetja in 1.500.000,00 EUR za 
srednja podjetja. Za vrednost upravičenih stroškov se 
upoštevajo neto zneski brez DDV.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne 
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev.

11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za predložitev vlog je 16. 7. 2018 in 22. 10. 

2018.
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 in Sklada.

Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, 
da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 
v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. Sestava 
vloge).

Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali 
neposredno na sedež Sklada. Vloge je treba predloži-
ti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza 
Koclja 22, 2000 Maribor.

Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig, 
odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti ka-
snejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru 
neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada pa 
datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke, 
ki prav tako ne sme biti kasnejši od datuma za roka 
za predložitev vlog.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada 
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je mo-
žna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okraj-
šav: »Ne odpiraj – Vloga – P4L/18«, in s polnim nazivom 
in naslovom vlagatelja (Obrazec 4).

12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter posto-
pek in način izbora

Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpira-
nje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Sklada 
v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predlo-
žitev vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpira-
njem vlog bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada: 
www.podjetniskisklad.si.

Na odpiranju bo Komisija preverila pravočasnost, 
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.

Neustrezno označene ter nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavrže-
ne in vrnjene vlagateljem.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih vloge niso 
popolne. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elemen-
tov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je Sklad prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za do-
polnitev vlog ne sme biti daljši od petih dni. Nepopolne 

vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozi-
vom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo skladno z merili za ocenjevanje obrav-
navala (ocenila) vse pravočasne, pravilno oddane 
(označene), formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, 
ki ne bo izpolnjevala pogojev iz javnega razpisa, se bo 
kot neustrezna zavrnila.

13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od dne odpiranja vlog.

Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 delovnih 
dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe 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 Sklad od-
stopil od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer 
je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva sku-
paj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.

Vlagatelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neu-
pravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od 
prejema sklepa Sklada o (ne)izboru ali zavrženju vloge 
sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno so-
dišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti 
postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba 
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada in na spletni 
strani www.eu-skladi.si.

14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam gle-
de 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/navodi-
la) in Priročnika celostne grafične podobe evropske ko-
hezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/por-
tal/sl/aktualno/logotipi).

15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spre-
mljanja ter evidentiranja

Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in 
hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo, 
ter zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom 
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih 
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonoda-
jo 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 stro-
škovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za 
vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsa-
kem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike 
Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike 
nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dol-
žan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije orga-
nom, ki izvajajo nadzor

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operaci-
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je, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot 
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za 
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in 
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem 
besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine 
in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kra-
ju samem predhodno pisno obveščen, Sklad in ostali 
nadzorni organi pa lahko opravijo pregled na terenu 
brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukre-
pati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih 
organov in redno obveščati Sklad 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 ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Upravičenec bo moral rezultate operacije uresni-
čevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

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

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih vlaga-
telj 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 dosto-
pne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na 
posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se na-
našati na celotno vlogo. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj 
posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot 
informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne označi in 
razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko domne-
val, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih 
skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

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, pro-
gramsko območje upravičenca in znesek javnih virov 
financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in 
upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z za-
konom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 

Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 
1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati 
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno 
zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so na-
tančneje opredeljeni poglavju IV razpisne dokumenta-
cije (točka 3. Zahteve glede doseganja napovedanih 
ciljev).

Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtova-
ne cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete 
dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričako-
vanih rezultatov in bodo kot takšni tudi del pogodbe 
o sofinanciranju.

V primeru, da med izvajanjem operacije pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi 
se ocena znižala pod prag financiranih operacij, lahko 
Sklad odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplača-
nih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila 
v državni proračun Republike Slovenije.

V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije 
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, 
lahko Sklad zahteva vračilo že izplačanih sredstev 
oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane 
aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upra-
vičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun 
Republike Slovenije.

20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati ome-
jitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom 
Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma konč-
nega izplačila upravičencu nastopi karkoli od nasle-
dnjega:

(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejav-
nosti iz programskega območja,

(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupraviče-
no 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 sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne-
va prejetja na transakcijski račun 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 potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: 
v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ope-
racij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec 
Sklada 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 Sklada o dodelitvi sredstev ali da 
je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem raz-
pisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine 
ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti 
neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi za-
mudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR 
do dneva vračila sredstev v državni proračun Republi-
ke Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija.
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22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na 
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 
(EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom 
Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe, 
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sred-
stev v državni proračun Republike Slovenije.

23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje po-
samezne operacije ali, da je višina financiranja operacije 
presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek 
pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stro-
škov in izdatkov, ali da je višina sofinanciranja operacije 
presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje 
dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči, Sklad pogod-
bo odpove in zahteva vračilo preveč oziroma neustrezno 
izplačanega zneska sofinanciranja v skladu s pravili 
državnih pomoči na področju vračanja državnih pomoči 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva pre-
jetja sredstev na transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev ministrstvu. Če je dvojno uveljavljanje stroškov 
in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo po-
polne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni 
v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega 
razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega pod-
jetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

25. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na telefonskih števil-

kah: 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na 
e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgor-
nji naslov najkasneje dva delovna dneva pred iztekom 
roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in 
odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred 
iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo 
vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, 
ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa 
mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih šte-
vilkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. 
Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del 
razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo 
javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.podje-
tniskisklad.si/sl/.

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 vlagatelji bodo o vseh novostih sproti 
obveščeni preko spletne strani http://www.podjetniski-
sklad.si/sl/.

V primeru bistvenih oziroma utemeljenih sprememb 
javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh 
Sklada.

Slovenski podjetniški sklad
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