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Javni razpisi
Ob-2789/18
Zaprtje javnega razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
zaradi porabe sredstev objavlja zaprtje Javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2018), ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 9/18 z dne 16. 2. 2018 –
Ob-1362/18.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 5442-6/2018/9

Ob-2784/18

Na podlagi določb:
– 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, Uredba o skupnih
določbah, v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
v nadaljevanju: Uredba 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
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 in njene izvedbene uredbe;
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119
z dne 4. 5. 2016);
– 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.,
15/17 in 69/17);

– 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);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in
13/18 – ZJF-H); Uredbe o postopku, merilih in načinih
dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list
RS, št. 43/11; v nadaljevanju: ZVZD-1);
– Resolucije o nacionalnem programu varnosti in
zdravja pri delu 2018–2027 (Uradni list RS, št. 23/18);
– 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);
– Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni
list RS, št. 37/04);
– Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju
o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu
»de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14);
– Sheme de minimis pomoči »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja« (št. priglasitve M001-5022860-2014/XVII z dne 20. 8. 2018);
– Mnenja Ministrstva za finance glede obstoja državnih pomoči pri javnem razpisu za sofinanciranje
projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu« (dokument št. 440-34/2018/2
z dne 9. 8. 2018);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3 (z vsemi spremembami);
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001 (z vsemi spremembami; v nadaljevanju: OP EKP 2014-2020) in
– Odločitve o podpori št. 8-3/1/MDDSZ/0 za javni
razpis za sofinanciranje projekta ''Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu''
(št. dokumenta: 3032-70/2018/8), ki jo je Služba Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 30. 8.
2018,
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja
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za sofinanciranje projekta
»Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti
in zdravja pri delu«
Javni razpis financirata Republika Slovenija in
Evropska unija (v nadaljevanju: EU), in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS). Javni
razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, 8.3 prednostne naložbe: Aktivno in zdravo staranje, 8.3.1 specifičnega cilja:
Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših,
vključenih v ukrepe. Na javnem razpisu bo izbrana ena
operacija, operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
1 Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo), Kotnikova 28, Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v
nadaljevanju: PO).
2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpreti projekt, ki bo
pripomogel k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu
v organizacijah in bo posledično zagotavljal boljše pogoje dela za delavce, zlasti starejše od 45 let.
Projekt, ki bo izbran v okviru tega javnega razpisa,
je namenjen izdelavi e-učilnice za usposabljanje in ozaveščanje delodajalcev, konkretni prilagoditvi delovnih
mest, izdelavi izobraževalnih posnetkov prilagoditev delovnih mest kot primer dobre prakse za delodajalce ter
izdelavi promocijskih posnetkov, namenjenih širši javnosti, kar bo pripomoglo k boljši ozaveščenosti in usposobljenosti delodajalcev za izvajanje ukrepov promocije
varnosti in zdravja pri delu. Gre za izvajanje ukrepov
s področja varnosti in zdravja pri delu, ki presegajo zakonske obveznosti ZVZD-1 in ki bodo vplivali na varnejše in bolj zdravo delovno okolje, prilagojeno zaposlenim,
zlasti starejšim od 45 let. Posredno bo to imelo pozitiven
učinek na vse delovno aktivne starejše osebe.
3 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je s celostnim pristopom in
sistematičnimi aktivnostmi izbranega projekta vplivati na:
– promocijo kulture preventive in zdravja na delovnih mestih v organizacijah za vse generacije in s posebnim poudarkom na delavcih, starejših od 45 let,
– dvig usposobljenosti in ozaveščenosti delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu,
– dvig družbene odgovornosti podjetij,
– dvig kulture varnosti in zdravja pri delu s pomočjo
promocijskih posnetkov,
– promocijo aktivnega in zdravega staranja, ozaveščanje in obveščanje javnosti, delavcev in delodajalcev,
– prilagajanje delovnih mest posameznikom,
– spodbujanje programov zagotavljanja varnosti in
zdravja pri delu.
4 Cilji in ciljne skupine javnega razpisa
Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 oziroma
s cilji in rezultati na ravni 8. prednostne osi »Spodbuja-
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nje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne
sile« oziroma 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo
staranje« so v okviru javnega razpisa predvideni ključni
ter specifični cilji in rezultati.
4.1 Ključni in specifični cilji in rezultati
Javni razpis sledi reševanju problematike nizke stopnje zaposlenosti starejših od 55 let v Sloveniji zaradi
zgodnjega upokojevanja in visokega deleža bolniških odsotnosti zaposlenih, in sicer z izvajanjem projektov v podporo reformam na tem področju in z vlaganjem v prilagajanje delovnih mest zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let.
Za doseganje pričakovanega rezultata specifičnega
cilja OP EKP 2014–2020 »boljši pogoji in večja pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnih mestih« bo v okviru izbranega projekta izvedeno usposabljanje in ozaveščanje delodajalcev za promocijo varnosti in
zdravja pri delu s pomočjo uporabe e-učilnice. Pri izbranih
delodajalcih bodo izvedene konkretne prilagoditve delovnih mest. V okviru projekta bodo izdelani izobraževalni
posnetki s prikazanimi prilagoditvami delovnih mest kot
primer dobre prakse za delodajalce. Z namenom ozaveščanja širše javnosti o pomenu izvajanja aktivnosti na
področju varnosti in zdravja pri delu, bodo izdelani promocijski posnetki s področja varnosti in zdravja pri delu.
S pomočjo navedenih rezultatov projekta in izvedenih ukrepov se bo dvignila raven varnosti in zdravja pri
delu v organizacijah za vse generacije, zlasti pa za delavce, starejše od 45 let. Izvajanje ukrepov na področju
varnosti in zdravja pri delu v organizacijah, ki presegajo
zakonske obveznosti ZVZD-1 ter prilagajanje delovnih
mest posameznikom pa bo vplivalo na boljše zdravstveno stanje delavcev, zaradi česar bodo delavci posledično
manj časa odsotni na delovnem mestu ter bodo zmožni
delati dlje.
Specifični cilji:
– ozaveščanje delodajalcev in širše javnosti o pomenu zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zlasti za
starejše od 45 let,
– ozaveščanje in usposabljanje delodajalcev za uporabo orodij za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in
zdravja pri delu, zlasti za starejše od 45 let,
– vzpostavitev in promocija e-učilnice z vsebinami
varnosti in zdravja pri delu,
– konkretna prilagoditev delovnih mest pri delodajalcih.
Za doseganje opredeljenih specifičnih ciljev morajo
biti v obdobju izvajanja projekta doseženi naslednji kvantificirani kazalniki učinka in rezultata:
– izdelana in delujoča e-učilnica za delodajalce,
– vključene organizacije v prilagoditve delovnih mest,
– prilagojena delovna mesta v izbranih organizacijah,
– izdelani izobraževalni posnetki prilagoditev delovnih mest v izbranih organizacijah kot primer dobre prakse
za delodajalce kot učno gradivo za e-učilnice,
– izvedeni konferenci,
– izvedeni informativni dogodki, medijska kampanja
in izdelani promocijski posnetki za širšo javnost.
Vrsta kazalnika ter izhodiščne oziroma minimalne
vrednosti, ki morajo biti dosežene, so razvidne iz spodnje
tabele:

Kazalnik
Število izdelanih e-učilnic
Število izdelanih promocijskih posnetkov
Število izdelanih izobraževalnih posnetkov prilagoditev delovnih mest
v organizacijah
Število vključenih organizacij v prilagoditve delovnih mest*

Vrsta kazalnika
Kazalnik učinka
Kazalnik učinka
Kazalnik učinka

Število
1
10
5

Kazalnik učinka

15
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Kazalnik
Število izvedenih konferenc
Število izvedenih informativnih dogodkov*
Št. izvedenih medijskih kampanj
Število prilagojenih delovnih mest v organizacijah*
Delujoča e-učilnica za delodajalce
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Vrsta kazalnika
Kazalnik učinka
Kazalnik učinka
Kazalnik učinka
Kazalnik rezultata
Kazalnik rezultata
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Število
2
5
1
60
1

*Kvantificirani kazalniki so izhodiščne oziroma minimalne vrednosti, ki morajo biti dosežene.

4.2 Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljne skupine izbranega projekta javnega razpisa so:
– zaposleni, zlasti starejši od 45 let,
– delodajalci,
– strokovni delavci za varnost pri delu.
5 Projektne aktivnosti, obdobje in regija izvajanja
5.1 Trajanje oziroma časovna omejitev projekta
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev
Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike
Slovenije, se morajo pričeti izvajati z dnem izdaje sklepa
o izbiri upravičenca in končati najkasneje do 31. 5. 2021.
5.2 Regija izvajanja projekta
Gre za ukrep sistemske narave, ki se bo izvajal na
celotnem območju Republike Slovenije, in sicer tako na
območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS), kot na območju kohezijske regije Zahodna
Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Zato se glede delitve
razpoložljivih sredstev javnega razpisa po kohezijskih regijah uporabi načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve
(pro rata) definira na podlagi podatkov delovno aktivnega
prebivalstva v posamezni kohezijski regiji.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v Sloveniji v letu 2016 delovno aktivnih 915.000 oseb, od tega 476.000 v KRVS in
439.000 v KRZS. Razmerje med regijama je 53 %
KRVS:47 % KRZS. To razmerje se upošteva pri delitvi
razpoložljivih sredstev javnega razpisa.
5.3 Projektne aktivnosti
Sofinancirane bodo naslednje faze oziroma delovni
sklopi projektnih aktivnosti:
1. Faza izdelave in promocije e-učilnice za delodajalce in širšo javnost, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti (predviden čas trajanja do 15 mesecev):
– Izdelava spletne strani projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu,
– izdelava načrta e-učilnice,
– izdelava platforme e-učilnice,
– priprava in izvedba promocije e-učilnice,
– svetovanje delodajalcem v zvezi z izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v njihovih organizacijah in pri uporabi
e-učilnice.
V prvi fazi projekta bosta izdelana načrt in izvedba
promocije varnosti in zdravja pri delu. Izdelana bo spletna
stran projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo
varnosti in zdravja pri delu z uporabnimi informacijami in
povezavami s področja varnosti in zdravja pri delu, ki bo
namenjena ozaveščanju delodajalcev, strokovnih delavcev
za varnost pri delu, delavcev in širše javnosti ter usposabljanju delodajalcev in strokovnih delavcev za varnost pri
delu za dvig kulture varnosti in zdravja pri delu v svojem
delovnem okolju, zlasti za delavce, starejše od 45 let.
Omogočena bosta svetovanje in podpora delodajalcem
v zvezi z izvajanjem varnosti in zdravja pri delu v njihovih
organizacijah, ki presegajo zakonske obveznosti ZVZD-1
(npr. pri prilagoditvi konkretnih delovnih mest …) in pri uporabi e-učilnice. Strokovnjak tehnične stroke bo v sodelovanju s strokovnjaki s področja ekonomije, medicine dela,

informacijsko-komunikacijskih tehnologij in varnosti pri delu
na podlagi statističnih podatkov in konkretnih primerov, izdelal platformo e-učilnice, namenjeno usposabljanju tako
delodajalcev in strokovnih delavcev za varnost pri delu, kot
zainteresirane javnosti. E-učilnica bo vsebovala zakonodajo, ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu, predloge
prilagoditev delovnih mest posameznikom glede na obliko
dela, starost in zdravstveno stanje posameznika, predloge
za promocijo varnosti in zdravja pri delu v organizacijah,
izobraževalne posnetke prilagoditev konkretnih delovnih
mest posameznikom (ki bodo izvedene v drugi fazi projekta), upoštevala pa bo tudi specifike novih in nastajajočih
tveganj na bodočih delovnih mestih in nove oblike dela.
Izdelavi e-učilnice bo sledila verifikacija in promocija e-učilnice, s pomočjo katere bodo v uporabo e-učilnice vključeni
tako delodajalci v Sloveniji kot zainteresirana javnost.
2. Faza izbora organizacij za sodelovanje pri izvedbi
prilagoditve delovnih mest delavcem in izvedba prilagoditve delovnih mest, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti (predviden čas trajanja do 15 mesecev):
– priprava razpisne dokumentacije za izbor organizacij, ki bodo sodelovale pri izvedbi prilagoditve delovnih
mest delavcem,
– izbor organizacij, v katerih se bodo prilagodila delovna mesta delavcem,
– konkretna prilagoditev izbranih delovnih mest.
V to fazo bodo vključene organizacije (z od 5 do največ 50 zaposlenimi), ki jih bo prijavitelj izbral na transparenten način, na javnem razpisu oziroma javnem pozivu, ki
ga bo izbrani prijavitelj predhodno uskladil z ministrstvom.
Organizacije z najboljšo dobro prakso prilagoditve delovnih
mest bodo izbrane preko javnega razpisa oziroma javnega
poziva po naslednjih kriterijih:
– izdelana Izjava o varnosti z oceno tveganja,
– od 5 do največ 50 zaposlenih v organizaciji,
– opravljanje dejavnosti v eni izmed petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnosti po številu nezgod
na delu1. Izbrane organizacije, ki bodo sodelovale pri izvedbi prilagoditve delovnih mest delavcem, bodo financirane iz sredstev pomoči, dodeljenih po pravilu »de minimis«, v skupni vrednosti do največ 300.000,00 EUR,
oziroma do največ 5.000,00 EUR za posamezno delovno
mesto, pri čemer skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR (oziroma
100.000,00 EUR v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v katerem koli obdobju
treh zaporednih proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz
sredstev države, občine ali Evropske unije.
Sredstva, ki jih bo izbrani prijavitelj, na podlagi javnega
razpisa/javnega poziva, dodelil izbranim delodajalcev za
1
Kot izhaja iz Poročila o delu IRSD za leto 2016:
C – Predelovalne dejavnosti, G – Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih vozil, H – Promet in skladiščenje, O –
Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne
socialne varnosti, F – Gradbeništvo.
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namen prilagoditve delovnih mest delavcem, predstavljajo pomoč po pravilu de minimis. Pri dodelitvi sredstev je
izbrani prijavitelj dolžan upoštevati veljavno zakonodajo
s področja dodeljevanja pomoči po pravilu de minimis in
hkrati priglašeno s shemo pomoči »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja«, št. priglasitve M001-5022860-2014/XVII z dne 20. 8. 2018. Podrobneje določeno v točki 7.4 tega javnega razpisa.
Sredstva bodo namenjena za stroške opreme in
drugih opredmetenih sredstev, investicij v neopredmetena sredstva, davka na dodano vrednost ter stroške
storitev zunanjih izvajalcev, ki bodo izbranim organizacijam nastali v povezavi s prilagoditvijo delovnih mest.
V izbranih organizacijah bodo prilagojena tista delovna mesta, za katera (na podlagi ocene tveganja organizacije) velja največja verjetnost za nastanek nezgod
pri delu ali nastanek poklicnih bolezni. Pri prilagoditvi
posameznih delovnih mest bodo upoštevani tako organizacijski kot tehnični ukrepi. Konkretna prilagoditev
delovnih mest bo obsegala nakup ali prilagoditev opreme ter spremembo tehnologije, potrebne za prilagoditev
delovnega mesta, svetovanje delodajalcem in delavcem
s področja varnosti in zdravja pri delu (priprava nove
ocene tveganja, način prilagoditve drugih delovnih mest
v organizaciji, izvajanje promocije varnosti in zdravja pri
delu …) in usposabljanje delavcev za delo na prilagojenem delovnem mestu.
3. Faza izdelave izobraževalnih posnetkov s prikazanimi konkretnimi prilagoditvami delovnih mest kot
primer dobre prakse, ki vključuje naslednje projektne
aktivnosti (predviden čas trajanja do 6 mesecev):
– izdelava izobraževalnih posnetkov prilagoditve
delovnih mest v organizacijah,
– vpeljava izobraževalnih posnetkov prilagoditve
delovnih mest v e-učilnico.
Na osnovi izvedenih prilagoditev delovnih mest, bo
iz vsake gospodarske dejavnosti od petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnosti, izbrana po ena izvedena prilagoditev delovnega mesta, na podlagi katere
bo izdelan izobraževalni posnetek, s prikazom predstavitve delovnega mesta pred prilagoditvijo in po prilagoditvi delovnega mesta posameznikom ter predstavljenimi
izvedenimi ukrepi. Skupaj bo izdelanih 5 izobraževalnih
posnetkov prilagoditev delovnih mest v izbranih organizacijah, ki bodo vključeni v e-učilnico kot primeri dobre
prakse prilagoditve delovnih mest za delodajalce in strokovne delavce za varnost pri delu.
4. Faza izdelave promocijskih posnetkov za širšo
javnost, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti (predviden čas trajanja do 6 mesecev):
– izdelava promocijskih posnetkov,
– priprava in izvedba medijske kampanje,
– izvedba konferenc in informativnih dogodkov.
V tej fazi projekta bo skupaj izdelanih 10 promocijskih posnetkov, in sicer po 2 promocijska posnetka za
vsako izmed petih najbolj izpostavljenih gospodarskih
dejavnosti po številu nezgod pri delu. Promocijski posnetki bodo na zanimiv način predstavili problematiko
posamezne dejavnosti, ki se nanaša na področje varnosti in zdravja pri delu in bodo namenjeni tako delodajalcem, strokovnim delavcem za varnost pri delu in
delavcem kot širši javnosti. Promocijski posnetki bodo
namenjeni prikazovanju z uporabo sodobnih medijev
(nacionalna, lokalna in komercialna televizija, internet,
socialna omrežja …) in bodo vključeni v medijsko kampanjo (ki se bo izvajala preko elektronskih in tiskanih
medijev).
V nadaljevanju te faze projekta bodo pripravljeni
in izvedeni: medijska kampanja, konferenci in informa-
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tivni dogodki, ki bodo namenjeni delodajalcem in širši
javnosti.
Prijavitelj mora izvajati celovit projekt, tj. zagotoviti
izvedbo aktivnosti v okviru vseh faz aktivnosti. Izvajanje
posameznih zaporednih projektnih faz se lahko prepleta
oziroma se vsaka naslednja zaporedna faza lahko začne izvajati še pred zaključkom predhodne faze.
Poleg zgoraj navedenih glavnih faz sta v načrtu projektnih aktivnosti obvezna tudi naslednja delovna sklopa
za celoten čas izvajanja projekta:
A. Upravljanje projekta: s strani vodilnega partnerja
v projektu.
B. Promocija projekta, ki vključuje naslednje projektne aktivnosti: priprava komunikacijskega načrta, izdelava promocijskega gradiva, izvedba medijske kampanje
in posvetov s predstavitvijo rezultatov projekta in najboljših praks širši javnosti in delodajalcem ipd.
Navedene projektne faze oziroma aktivnosti in način njihove izvedbe ter vsebinski in časovni okvir morajo
biti podrobno opredeljene v vlogi, ki jo prijavitelj odda na
javni razpis.
6 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu mora prijavitelj kandidirati v projektnem partnerstvu, pri čemer mora projektno partnerstvo sestavljati vsaj en oziroma največ dva projektna
partnerja/pravni osebi (prijavitelj se lahko v projektnem
partnerstvu prijavi z najmanj enim in največ dvema projektnima partnerjema).
Namen projektnega partnerstva je, da prijavitelj in
projektni partnerji s projektnimi aktivnostmi pokrijejo več
različnih področij: področje medicine dela, varnosti in
zdravja pri delu, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, oglaševanja, ekonomije.
Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše
zgolj prijavitelj. Prijavitelj z vsakim projektnim partnerjem
podpiše en partnerski sporazum (Priloga št. 4: Partnerski sporazum), v katerem se podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerstva
pri izvedbi projekta in vsebuje vsebine, ki so podrobneje
navedene v poglavju 13 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na javnem razpisu.
6.1 Upravičen prijavitelj
Prijavitelj mora izpolnjevati vse spodaj navedene
pogoje, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev:
1. Je pravna oseba zasebnega prava s sedežem
v Republiki Sloveniji, s statusom fundacije v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10,
40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1,
47/15 – ZZSDT in 55/17) ter vpisana v evidenco fundacij
za izboljšanje zaposlitvenih možnosti2.
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti
za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na javni razpis (dokazilo: Obrazec št. 5: Pooblastilo za
pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije, v kolikor prijavitelj k prijavi sam ne priloži potrdila
Finančne uprave Republike Slovenije).
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer
2
Dostopna na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlovanje/zutd/
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za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni
pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev
(od točke 1 do točke 5) prijavitelj podpiše Obrazec
št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje
razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnega pogoja iz
točke 3, prijavitelj izpolni in podpiše tudi Obrazec št. 5:
Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave
Republike Slovenije ali sam priloži potrdilo Finančne
uprave Republike Slovenije.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih
evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj
navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6.2 Upravičeni projektni partnerji
Vsak projektni partner mora izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. Je pravna oseba javnega ali zasebnega prava
s sedežem v Republiki Sloveniji.
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na javni razpis (dokazilo: Obrazec št. 5: Pooblastilo
za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike
Slovenije, v kolikor projektni partner sam ne priloži potrdila Finančne uprave Republike Slovenije).
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku
likvidacije.
5. Nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer
za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni
pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
6. Z vodilnim partnerjem podpiše partnerski sporazum, v katerem se podrobneje opredeli pravice, obveznosti in odgovornosti projektnih partnerjev med seboj
(dokazilo: Priloga št. 4: Partnerski sporazum).
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev
(od točke 1 do točke 5) projektni partner podpiše Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje
na tem javnem razpisu. Za dokazovanje izpolnjevanja
razpisnega pogoja iz točke 3, projektni partner izpolni
in podpiše tudi Obrazec št. 5: Pooblastilo za pridobitev
podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije ali
sam priloži potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije. Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6,
je potrebno priložiti podpisano Prilogo št. 5: Partnerski
sporazum.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa
pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko vsak
projektni partner navedena potrdila iz uradnih evidenc
priloži sam.
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V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli projektnega partnerja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6.3 Splošni pogoji za prijavljen projekt
1. Projekt prijavitelja je skladen s cilji na ravni OP
EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 8. prednostne osi oziroma 8.3 prednostne naložbe, kot navedeno v točki 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1:
Prijavnica).
2. Projekt prijavitelja prispeva k doseganju rezultatov in kazalnikov 8.3.1 specifičnega cilja prednostne
naložbe, kot navedeno v točki 4.1 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
3. Projekt prijavitelja je izvedljiv v obdobju, za katerega velja podpora (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
4. Projekt prijavitelja predvideva ustrezno ciljno skupino, kot sledi iz točke 4.2 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
5. Projekt prijavitelja je skladen s horizontalnimi
načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih
možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk (dokazilo: Obrazec
št. 1: Prijavnica).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja splošnih pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali
dokazila.
6.4 Specifični pogoji za prijavljen projekt
1. Prijavitelj in/ali vsaj en projektni partner ob vložitvi prijave izkazujejo reference z izvajanjem vsaj enega
projekta na področju predmeta javnega razpisa oziroma vsebin iz poglavja 5.3 javnega razpisa, ki je bil
sofinanciran iz javnih sredstev, sredstev EU ali drugih
mednarodnih virov v zadnjih 5 letih (dokazilo: Priloga
št. 3: Pogodba/-e o sofinanciranju projekta/programa iz
preteklih obdobij).
2. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na
način, kot je določeno v poglavjih 7.3, 8, 9 in 10.1 tega
javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,
navedba v Obrazcu št. 1: Prijavnica, točka 8).
3. V okviru prijavljenega projekta bo zagotovljeno
brezplačno izvajanje vseh vsebin in projektnih aktivnosti za navedene ciljne skupine v točki 4.2 tega javnega
razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec
št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev).
4. Prijavitelj in projektni partnerji niso prejeli drugih
javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, za
stroške, ki so predmet tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 4: Izjava
projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev).
5. Prijavitelj ima lahko v okviru prijavljenega projekta največ dva projektna partnerja (Obrazec št. 1: Prijavnica).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja specifičnih
pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila
ali dokazila.
7 Financiranje
7.1 Način financiranja
Izbranemu prijavitelju bodo za izvedbo projekta
s pogodbo o sofinanciranju dodeljena namenska sredstva Evropskega socialnega sklada in Proračuna RS.
Namenska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih
upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih
stroškov projekta.
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Projekt bo sofinanciran v višini 100 % upravičenih
stroškov. Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
Upravičeni stroški predstavljajo tisti del oziroma
vrsto celotnih stroškov projekta, ki sodijo v osnovo za
izračun prispevka Skupnosti. Vrste upravičenih stroškov
za konkreten projekt se določijo v pogodbi o sofinanciranju, ki se sklene med ministrstvom in izbranim prijaviteljem v vlogi upravičenca, dokazila in način dokazovanja
stroškov pa določajo Navodila posredniškega organa
MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
dostopna na http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in
plačane stroške (izdatke).
Podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna RS je
zahtevek za izplačilo, ki ga izbrani prijavitelj pripravi
v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških

KRVS
160125 – PN 8.3 – Aktivno in zdravo
staranje – 14-20 – V-EU
160126 – PN 8.3 – Aktivno in zdravo
staranje – 14-20 – V-slovenska udeležba
SKUPAJ KRVS
KRZS
160127 – PN 8.3 – Aktivno in zdravo
staranje – 14-20 – Z-EU
160128 – PN 8.3 – Aktivno in zdravo
staranje – 14-20 – Z-slovenska udeležba
SKUPAJ KRZS
SKUPAJ STROŠKI PROJEKTA
(KRVS+KRZS)
EU DEL 80 %
SLO DEL 20 %

v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO).
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni
list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi za predplačilo. Pogoji za upravičenost do
izplačila predplačila so natančneje opredeljeni v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike
Slovenije in navodilih PO.
7.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2018,
2019, 2020 in 2021 znaša 1.132.000,00 EUR, od tega je
599.960,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta
iz razpoložljivih sredstev KRVS in 532.040,00 EUR za
sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev KRZS.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki
izplačil iz proračuna:

2018

2019

2020

2021

SKUPAJ

2.120,00

233.200,00

233.200,00

11.448,00

479.968,00

530,00

58.300,00

58.300,00

2.862,00

119.992,00

2.650,00

291.500,00

291.500,00

14.310,00

599.960,00

1.880,00

206.800,00

206.800,00

10.152,00

425.632,00

470,00

51.700,00

51.700,00

2.538,00

106.408,00

2.350,00

258.500,00

258.500,00

12.690,00

532.040,00

5.000,00

550.000,00

550.000,00

27.000,00 1.132.000,00

4.000,00
1.000,00

440.000,00
110.000,00

440.000,00
110.000,00

21.600,00
5.400,00

Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene dinamike sofinanciranja po letih, in sicer ob pogoju,
da bodo za to zagotovljena sredstva v Proračunu RS.
7.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo sofinanciralo en projekt do največ
1.132.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja.
Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, če izpolnjuje pogoje upravičenosti posameznih stroškov iz točke 9.2.
7.4 Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu »de
minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance
št. 440-34/2018/2 z dne 9. 8. 2018, sredstva projekta,
namenjena izbranemu prijavitelju in projektnim partnerjem za izvedbo projektnih aktivnosti (razen aktivnosti
delodajalcev, izbranih na javnem razpisu/javnem pozivu, vezane na konkretne prilagoditve delovnih mest),
ne predstavljajo državne pomoči oziroma pomoči po
pravilu »de minimis«.
Sredstva, ki jih bo izbrani prijavitelj, na podlagi javnega razpisa/javnega poziva dodelil izbranim delodajal-

905.600,00
226.400,00

cev za namen konkretne prilagoditve delovnih mest delavcem, predstavljajo pomoč po pravilu de minimis. Pri
dodelitvi sredstev je izbrani prijavitelj dolžan upoštevati
veljavno zakonodajo s področja dodeljevanja pomoči po
pravilu de minimis in hkrati priglašeno s shemo pomoči
»Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja«, št. priglasitve: M001-5022860-2014/XVII
z dne 20. 8. 2018.
Izbrani delodajalci, ki bodo upravičeni do izvedbe
konkretne prilagoditve delovnih mest, bodo prejemniki
pomoči po pravilu »de minimis«.
Izbrani delodajalci bodo upravičeni do uveljavljanja
naslednjih kategorij upravičenih stroškov, podrobneje
določenih v poglavju 9.4 tega razpisa:
a) stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev;
b) stroški investicij v neopredmetena sredstva;
c) stroški storitev zunanjih izvajalcev;
d) davek na dodano vrednost, skladno z Navodili
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
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2014–2020 ter izdanim potrdilom pristojne finančne
uprave.
Stroški se povrnejo v obsegu 100 % upravičenih
izdatkov.
Izbrani prijavitelj je pri dodelitvi pomoči dolžan upoštevati pravila glede dodelitve pomoči po pravilu »de
minimis«:
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v katerem koli
obdobju treh zaporednih proračunskih let, ne glede na
obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč
dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske unije (v
nadaljevanju: EU). V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodskega 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
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do
(d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo
za enotno podjetje.
V okviru obravnave vloge delodajalca mora izbrani
prijavitelj izpolnjevanje pogoja za dodelitev pomoči po
pravilu »de minimis« preveriti na podlagi podatkov delodajalca, ki morajo biti sestavni del prijave, pri Sektorju za
spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance.
V primeru, da izbrani prijavitelj ugotovi, da bi skupna vrednost pomoči, dodeljene enotnemu podjetju,
presegala 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR
v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v katerem
koli obdobju treh zaporednih proračunskih let, ne glede
na obliko ali namen pomoči, delodajalcu pomoči po pravilu »de minimis« ne sme dodeliti.
V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči
po pravilu »de minimis« v predpisanem obdobju, in sicer
z dodelitvijo sredstev na podlagi javnega razpisa/javnega poziva, ki ga bo izvedel izbrani upravičenec, je delodajalec dolžan vrniti prejeti znesek, s katerim je zgornjo
mejo dovoljene »de minimis« pomoči presegel, in sicer
v celoti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in
ne le presežni znesek nad 200.000,00 EUR oziroma
100.000,00 EUR.
Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z drugimi vrstami pomočmi po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, vendar le do ustrezne zgornje meje pomoči (tj. 200.000,00 EUR (oziroma
100.000,00 EUR v komercialnem cestnem tovornem
prevozu). Prav tako je dovoljena kumulacija pomoči po
pravilu »de minimis« z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali za isti ukrep, če se s takšno
kumulacijo ne preseže največja intenzivnost državne
pomoči in znesek pomoči, dopustnih po drugih predpisih (shemah).
Zaveze izbranega prijavitelja pri dodelitvi pomoči ter
zaveze izbranega delodajalca v vlogi prejemnika pomoči
so podrobneje določene v Navodilih PO.
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8 Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, so proračunska leta 2018, 2019, 2020 in 2021.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 31. 12. 2021.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma projektnemu
partnerju nastali v obdobju od datuma izdaje sklepa o izbiri s strani ministrstva do konca izvajanja sofinanciranih
aktivnosti projekta, tj. do 31. 5. 2021 in jih bo prijavitelj
oziroma projektni partner plačal v obdobju od datuma
izdaje sklepa o izboru do najkasneje 30. 6. 2021.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na
podlagi soglasja Službe Vlade Republike Slovenije za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa
upravljanja. Izbrani prijavitelj, ki predlaga spremembo
projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati
na utemeljene, objektivne razloge oziroma okoliščine,
ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev
njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov
projekta zaradi navedenih utemeljenih, objektivnih razlogov oziroma okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih Navodilih OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020, dostopnih na spletni strani: http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
9 Upravičene aktivnosti in upravičeni stroški
9.1 Upravičene aktivnosti
Do financiranja na podlagi predmetnega javnega
razpisa so upravičene aktivnosti, ki so:
– neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi
tega javnega razpisa;
– v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
9.2 Upravičeni stroški projektnega partnerstva, izbranega v okviru tega javnega razpisa
Stroški in izdatki projektnega partnerstva v okviru
tega javnega razpisa so upravičeni do povračila v skladu
s pravnimi podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni
za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena,
za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so
bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičene stroške projektnega partnerstva predstavljajo t. i. neposredni in posredni stroški.
Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta,
in sicer:
a) stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
b) stroške za službena potovanja;
c) davek na dodano vrednost, skladno z Navodili
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020 ter izdanim potrdilom pristojne finančne
uprave;
d) stroške informiranja in komuniciranja;
e) stroške storitev zunanjih izvajalcev;
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f) stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev;
g) stroške investicij v neopredmetena sredstva.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni
stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko plačanih/realiziranih
stroškov.
Posredne upravičene stroške pa predstavljajo:
a) posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja,
v višini 15 % neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom.
Posredni stroški so operativni stroški, ki nastanejo
oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. Za posredne stroške se v okviru tega javnega razpisa
uporablja pavšalno financiranje, določeno z uporabo
odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, in
sicer vrednost stroškov pavšalnega financiranja ne sme
presegati 15 % vseh upravičenih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom. Dokazila o nastalih stroških
in izdatkih, za katere se uporablja pavšalno financiranje,
niso potrebna.
9.3 Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner
sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz
naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– stroški pavšalnega financiranja, če presegajo vrednost 15 % vseh upravičenih stroškov plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih na projektu;
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakonsko obvezne za upravičenca);
– letne stimulacije in druge nagrade, različne bonitete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1);
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz
javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljenega projekta ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
9.4 Upravičeni stroški delodajalcev za prilagoditev
delovnih mest v izbranih organizacijah
Stroški in izdatki delodajalcev, izbranih na javnem
razpisu oziroma javnem pozivu za prilagoditev delovnih
mest v izbranih organizacijah, so upravičeni do povračila
v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so nujno potrebni in so v skladu s cilji javnega
razpisa/javnega poziva;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena,
za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so
bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičene stroške projektnega partnerstva predstavljajo t. i. neposredni stroški.
V okviru javnega razpisa oziroma poziva za prilagoditev delovnih mest v izbranih organizacijah, ki ga bo
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pripravil izbrani upravičenec na tem javnem razpisu,
so upravičeni naslednji neposredno upravičeni stroški:
a) stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev;
b) stroški investicij v neopredmetena sredstva;
c) stroški storitev zunanjih izvajalcev;
d) davek na dodano vrednost, skladno z Navodili
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020 ter izdanim potrdilom pristojne finančne
uprave.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni
stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko plačanih/realiziranih
stroškov.
Posredni stroški niso upravičen strošek.
Neupravičeni stroški so določeni v točki 9.3.
9.5 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih
PO ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila
OU o upravičenih stroških), dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila in so jih prijavitelji ter projektni partnerji dolžni upoštevati.
9.6 Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
Ministrstvo bo izbranemu projektu dodelilo sredstva
za upravičene stroške, navedene v točki 9.2. in 9.4.
9.6.1 Upravičene vrste stroškov projektnega partnerstva
A. Stroški plač
Strošek plače je namenjen kritju stroškov plač zaposlenih na projektu. V okviru tega javnega razpisa bo
sofinanciran strošek plač in drugih povračil stroškov
v zvezi z delom za dve zaposlitvi za polni delovni čas. Za
posamezno osebo se lahko uveljavlja zaposlitev za polni
ali le del delovnega časa. Na projektu je lahko zaposlenih največ 5 oseb, skupen strošek dela za vse osebe pa
ne sme presegati maksimalne kvote dveh zaposlitev za
polni delovni čas v posameznem mesecu.
Obvezno:
V okviru projekta morata biti prijavljeni zaposlitvi
z naslednjima nazivoma:
– vodja projekta (naloge: vodenje projekta, koordinacija aktivnosti projekta, nadzor nad izvajanjem
projekta, poročanje in priprava poročil, komunikacija
s projektnim/-a partnerjem/-a in sofinancerjem projekta,
skrb za razvoj in finančne načrte, izvajanje posameznih
vsebin projekta ipd.). Skupni strošek plače vodje projekta na letni ravni lahko znaša največ 36.000,00 EUR
(Priloga št. 6: CV za vodjo projekta),
– strokovni delavec/delavci (naloge: svetovanje
delodajalcem s področja varnosti in zdravja pri delu,
izvajanje promocije varnosti in zdravja pri delu, priprava
vsebine za izdelavo e-učilnice, priprava vsebine izobraževalnih in promocijskih posnetkov ipd.). Skupni strošek
plače strokovnega delavca na projektu na letni ravni
lahko znaša največ 27.000,00 EUR.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO).
B. Stroški za službena potovanja
Stroški za službena potovanja so namenjeni kritju
stroškov za službena potovanja samo za zaposlene
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osebe na prijavljenem projektu. Pri stroških za službena
potovanja zaposlenih oseb na prijavljenem projektu je
potrebno upoštevati pravilo najbolj ekonomične izbire
prevoza.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
C. Davek na dodano vrednost (DDV)
V okviru tega javnega razpisa je davek na dodano
vrednost upravičen strošek, razen za odbitni DDV, skladno z izdanim potrdilom pristojnega davčnega urada.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška DDV
določeni v Navodilih PO.
D. Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja so namenjeni
obveščanju javnosti o prijavljenem projektu.
Stroški informiranja in komuniciranja so:
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev (npr. objave v medijih, tiskovne
konference, informativni dogodki, oglaševanje, priprava
in izvedba medijske kampanje),
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
(predvajanje promocijskih posnetkov na televiziji, internetu),
– stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani (izdelava spletne strani projekta),
– stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja,
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv,
– stroški nastopov na sejmih in razstavah,
– stroški založniških storitev,
– stroški zaračunljive tiskovine,
– drugi stroški informiranja in komuniciranja.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO. Pri upravičenosti stroškov informiranja in komuniciranja je treba upoštevati tudi določila
navodil OU za informiranje in komuniciranje.
E. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni
kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljenega projekta in so za projekt nujno potrebni. Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška storitev zunanjih izvajalcev
določeni v Navodilih PO.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– analize, študije in načrti z informacijskega področja (npr. izdelava e-učilnice, izobraževalnih in promocijskih posnetkov),
– administrativno tehnične storitve, če so neposredno povezane s projektom,
– storitve izobraževanja in usposabljanja (svetovanje delodajalcem, usposabljanje delodajalcev s pomočjo
e-učilnice),
– drugi stroški zunanjih izvajalcev, nujno potrebni
za projekt.
F. Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev
Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev so namenjeni kritju stroškov nakupa, uporabe
in vzdrževanja opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje
prijavljenega projekta. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
G. Stroški investicij v neopredmetena sredstva
Stroški investicij v neopredmetena sredstva so stroški, namenjeni kritju stroškov nakupa in vzdrževanja
neopredmetenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne
programske opreme ali pridobitev drugih neopredme-
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tenih osnovnih sredstev in so upravičeni, če so skladni
s cilji operacije.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
H. Stroški pavšalnega financiranja, določenega
z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij
stroška
Stroški pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška,
so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi
operacije, in sicer v višini do 15 % vrednosti vseh upravičenih neposrednih stroškov plač zaposlenih na projektu, pri čemer skladno z Navodili organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, metodologija izračuna ni
potrebna.
9.6.2 Upravičene vrste stroškov delodajalcev za
prilagoditev delovnih mest v izbranih organizacijah
Skupni stroški za prilagoditev 60 delovnih mest v najmanj 15 organizacijah znašajo največ 300.000,00 EUR.
Upravičeni stroški delodajalcev za prilagoditev delovnih
mest v izbranih organizacijah (tj. prejemnikih pomoči po
pravilu de minimis) na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva prijavitelja so naslednji:
A. Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev
Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev so namenjeni kritju stroškov nakupa delovne
opreme, ki je nujno potrebna za prilagoditev konkretnega delovnega mesta. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
B. Stroški investicij v neopredmetena sredstva
Stroški investicij v neopredmetena sredstva so stroški, namenjeni kritju stroškov nakupa in vzdrževanja
neopredmetenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega premoženja in nakup licenčne programske
opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih
sredstev in so nujno potrebni za prilagoditev konkretnega delovnega mesta.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
C. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev v okviru javnega
razpisa oziroma javnega poziva za izbor organizacij, ki
bodo sodelovale pri prilagoditvi delovnih mest delavcem, so:
– svetovalne in nadzorne storitve (npr. svetovanje
delodajalcem in delavcem s področja varnosti in zdravja
pri delu),
– storitve izobraževanja in usposabljanja (usposabljanje in izobraževanje delodajalcev za delo na prilagojenem delovnem mestu).
– drugi nujno potrebni stroški zunanjih izvajalcev.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
D. Davek na dodano vrednost (DDV)
Davek na dodano vrednost je upravičen strošek,
razen za odbitni DDV, skladno z izdanim potrdilom pristojnega davčnega urada.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška DDV
določeni v Navodilih PO.
10 Postopek in način izbora prejemnika sredstev
10.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je najkasneje do ponedeljka,
8. 10. 2018.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za
sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog
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za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na
ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge
se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika
ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane
po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 8. 10. 2018 in vloge,
poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo
v vložišče ministrstva prispele do 8. 10. 2018. V primeru
oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa
izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in
jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke). Osebno oddane vloge pa se
bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane
v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, do 8. 10. 2018 do
12. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način
oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se
ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika
ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici,
ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR za sofinanciranje projekta usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu«. Za označevanje vloge
na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga
št. 2: Označba vloge) v razpisni dokumentaciji. Če ne
bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica
vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za
označbo vloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se
ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj, in v primeru
projektnega partnerstva vsak projektni partner, strinja
s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
10.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti
vlog in ocenjevanje
10.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo projekt po postopku, kot ga
določa Zakon 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) oziroma
Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih
nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija,
imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 15. 10. 2018 ob
9. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog
ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki
ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo
javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni
dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po
vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila
zapisnik.
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10.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog
preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in
razpisni dokumentaciji, in ki ne vsebuje na e-nosilcu
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) posredovanih podatkov v Wordovi oziroma Excelovi obliki: Obrazec št. 1, Prilogo št. 1 in Obrazec št. 2.
Če prijavitelj oziroma projektni partner posluje z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah.
V kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig,
navede: »Ne poslujemo z žigom.« ter k vlogi priloži posebno izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga
št. 5: Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se
bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje
pozvala, da vloge dopolnijo. Komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le v primeru,
če določenega dejstva ne more sama preveriti. Poziv
za dopolnitev vlog bo posredovan po navadni pošti na
naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu.
Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega
javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva
popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina
zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu
po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne
od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev,
in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na JR za sofinanciranje projekta usposabljanje delodajalcev za promocijo
varnosti in zdravja pri delu«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene
s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile
le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
10.2.3 Strokovno ocenjevanje formalno popolnih
vlog
Strokovna komisija bo formalno popolne vloge ocenila na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 6
in 11 javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj oziroma vsak projektni partner, ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem
razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse formalno popolne vloge bodo ločeno ocenili
trije člani strokovne komisije. Končna ocena strokovne
komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnika sredstev.
Za sofinanciranje bo predlagan projekt, ki bo dosegel
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najvišje število točk in bo hkrati dosegel vsaj minimalni
kakovostni kriterij (na osnovi ocenjevanja doseže skupaj
najmanj 45 od vseh možnih točk).
V primeru, da več vlog doseže enako število točk,
bo imela prednost oziroma bo izbrana vloga, ki bo prejela večje število točk pri merilih 1, 4, 2, 3 in 5 javnega
razpisa, po tem vrstnem redu. V primeru, da bo število
točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prejema le-teh (pri vlogah, oddanih priporočeno na pošto se kot dan prejema šteje dan in uro
oddaje na pošto).
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe
ali če se pogodba o sofinanciranju ne sklene v predpisanem roku, se lahko izbere naslednja vloga glede na
doseženo oceno, skladno z določili tega razpisa, ki pa
mora vseeno doseči minimalni kakovostni kriterij (najmanj 45 točk).
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog
oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta
niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako zniža
posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere
meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev
finančnega načrta prijavitelja. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo finančnega
načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način,
ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene
navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja
iz Evropskega socialnega sklada, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene.
V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano
spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta
projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu,
aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana
v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna
komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil
se bo prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na
elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem
obrazcu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje odločitve ali sklepov o (ne)izboru
prekliče.
10.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo
na predlog strokovne komisije s sklepom odločila pred-
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stojnica ministrstva oziroma oseba, ki je od nje pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja
in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.
mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
Z izbranim prijaviteljem bo na podlagi sklepa predstojnice ministrstva o izboru sklenjena pogodba o sofinanciranju. Ministrstvo bo z izbranim prijaviteljem sklenilo pogodbo o sofinanciranju za celotno obdobje trajanja
projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od
prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju
projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
10.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33,
1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa,
in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku.
Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
o sofinanciranju projekta z izbranim prijaviteljem.
10.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije
in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.
mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
11 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje (zahteve), izbere prejemnika
sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici:
Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali
naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če ni pri posameznem merilu določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
4
3
2
1
0

Ocena
povsem ustrezno
delno ustrezno
sprejemljivo
pogojno sprejemljivo
neustrezno/nesprejemljivo

Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO – merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji
1. USTREZNOST PROJEKTA
1.1 Utemeljitev projekta
1.2 Poznavanje obstoječega stanja in vključevanja oziroma nadgradnja
učinkov/rezultatov predhodnih projektov
1.3 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa
1.4 Finančna ustreznost
1.5 Učinek doseženih ciljev na ciljne skupine

Maksimalno
št. točk
Možnih največ
20 točk
4
4
4
4
4
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MERILO – merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
2.1 Skladnost aktivnosti s cilji projekta
2.2 Izvedljivost in načrtovanje aktivnosti projekta
2.3 Usklajenost človeških virov z načrtovanimi aktivnostmi
2.4 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
3.1 Reference in/ali izkušnje prijavitelja in projektnih partnerjev
3.2 Izkušnje vodje projekta
3.3 Jasna opredelitev vloge prijavitelja in projektnih partnerjev
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta
4.2 Aplikativnost učinkov in rezultatov v druge dejavnosti in na druge ciljne skupine
4.3 Evalvacija dosežkov
4.4 Prispevanje k povečanju prožnosti in konkurenčnosti podjetij in zaposlenih
4.5 Uveljavljanje fleksibilnih oblik organiziranosti dela
5. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI
5.1 Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks na regionalni/nacionalni ravni
5.2 Število informativnih dogodkov

Največje skupno možno število doseženih točk je
76. V okviru javnega razpisa bo sofinanciran en projekt.
Na podlagi meril bo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbran tisti, ki bo s prijavo zbral
najvišje število točk, vseeno pa mora doseči minimalni
kakovostni kriterij najmanj 45 točk.
12 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih
podatkov, predvsem skladno s Uredbo (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov
in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in
izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni
podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop
do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju
in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni
v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije
javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja,
v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.

Maksimalno
št. točk
Možnih največ
16 točk
4
4
4
4
Možnih največ
12 točk
4
4
4
Možnih največ
20 točk
4
4
4
4
4
Možnih največ
8 točk
4
4

13 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja,
izbranega na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje
revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe 1303/2013/EU in predpisi, ki
urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj,
izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati
dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta
v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke
končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo
dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako je
prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, dolžan hraniti
dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja
in Navodili PO (podrobneje v poglavju 14);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da
bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor
nad izvajanjem projekta, tako, da je kadarkoli možna
izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju
140. člena Uredbe 1303/2013/EU. Nadzor se izvaja
s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega
organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije,
vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo
projekta Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, predstavnikov
Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in
Računskega sodišča RS ter s strani njihovih poobla-
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ščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe
nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije,
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 ter 7. in 8. členom Uredbe
1304/2013/EU;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Upravičenec je za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96.
in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom
Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in PO zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta;
– na transparenten način izbrati organizacije, za namen dodelitve pomoči po pravilu de minimis, pri čemer
je prijavitelj dolžan javni razpis oziroma javni poziv za
izbor organizacij, v katerih se bodo prilagodila delovna
mesta delavcem, predhodno uskladiti z ministrstvom.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na tem javnem razpisu, bodo določene
v pogodbi o sofinanciranju.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge
prijavitelja določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Vzorec
pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma pooblaščene osebe in
podpisan v za to predvidenih segmentih (Priloga št. 1:
Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
Prijavitelj mora z vsakim projektnim partnerjem
skleniti partnerski sporazum (Priloga št. 4: Partnerski
sporazum), v okviru katerega morajo biti opredeljene
pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta. Prijavitelj je dolžan v partnerskem sporazumu k izpolnjevanju zgoraj navedenih
pristojnosti, odgovornosti in nalog smiselno zavezati tudi
projektne partnerje. Partnerski sporazum mora vsebovati vsaj naslednje obvezne sestavine:
a. naziv in naslov podpisnikov partnerskega sporazuma;
b. odgovorne osebe;
c. številke bančnih računov;
d. davčne številke;
e. matične številke;
f. naziv in številko partnerskega sporazuma;
g. predmet partnerskega sporazuma;
h. veljavnost partnerskega sporazuma (od – do);
i. finančno razdelitev dodeljenih sredstev po posameznih partnerjih, letih in vrstah stroškov skladno s prijavo na javni razpis;
j. pravice in obveznosti posameznih partnerjev
v projektu;
k. poročanje in razdelitev nalog v postopku priprave
in oddaje zahtevka za izplačilo ter drugih zahtevanih poročil s strani nadzornih organov, vključno z roki priprave
poročil projektnih partnerjev;
l. natančno opredeljene aktivnosti po posameznih
projektnih partnerjih, ki morajo biti skladne s prijavo na
javni razpis in roke za njihovo izvedbo;
m. imena stroškovnih mest pod katerimi posamezni projektni partnerji vodijo ločeno računovodstvo za
projekt;
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n. način in roke za prenakazilo sredstev projektnim partnerjem za potrjene in izplačane zahtevke za
izplačilo;
o. dogovor o lastništvu ter delitvi morebitnih produktov oziroma rezultatov, ki bodo nastali tekom projekta;
p. druge obveznosti prijavitelja in posameznih projektnih partnerjev;
q. način in postopek v primeru sprememb partnerstva;
r. način in postopek spremembe partnerskega sporazuma;
s. določilo, da je partnerski sporazum veljaven le
v primeru, če je projekt, ki je predmet partnerskega sporazuma, izbran na javnem razpisu.
14 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja
javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe 1303/2013/EU
(115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja
vsebin evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi
Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno
uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, ter logotip Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt delno financirata
ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se
projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne
naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega
cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.
Izbrani prijavitelj in vsi projektni partnerji morajo
zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
15 Zahteve glede spoštovanja zakonov, navodil
in predpisov
Izbrani prijavitelj bo pri porabi sredstev javnega
razpisa zavezan spoštovati tudi pravila javnega naročanja, in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skladno z 9. členom veljavnega zakona o javnem naročanju
(ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3
določene v Navodilih posredniškega organa MDDSZ
upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih
na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
16 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor
se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti
znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične,
neveljavne, 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, bo prijavitelj dolžan vrniti
neupravičeno prejeta sredstva, v roku 30 dni od pisne-
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ga poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi, ki so obračunane od dneva nakazila na TRR
upravičenca, do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije.
17 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji
v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
www.mddsz.gov.si.
Vprašanja se posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov mateja.cus@gov.si do
vključno 28. 9. 2018. Zadnji odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/%20
2010%29/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_
javna_narocila/ najkasneje do 3. 10. 2018.
17.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na
posameznem dokumentu v celoti izpolniti, podpisati in
ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in
priloge so sestavni del prijave prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim
seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji,
pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako
obvezni sestavni del prijave. Vsa zahtevana razpisna
dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu
v skladu s seznamom.
17.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
17.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov
od Finančne uprave Republike Slovenije (v kolikor potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije ni priloženo
k prijavi)
17.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Označba vloge
17.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in
jih morajo prijavitelji pripraviti in priložiti sami
– Priloga št. 3: Pogodba/-e o sofinanciranju projekta/programa iz preteklih obdobij
– Priloga št. 4: Partnerski sporazum
– Priloga št. 5: Izjava o neposlovanju z žigom (v
kolikor organizacija ne posluje z žigom)
17.2.4 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije
in jih lahko prijavitelj priloži, če želi
– Priloga št. 6: CV za vodjo projekta.
Prijavitelji morajo pri pripravi vloge uporabiti izključno predpisane obrazce in priloge iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. Priloge, ki niso del
razpisne dokumentacije, prijavitelj in projektni partnerji
pripravijo sami.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg
tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi
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oziroma Excelovi obliki posredovati tudi Obrazec št. 1,
Prilogo št. 1 in Obrazec št. 2. Tiskana verzija se mora
ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana
verzija.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Št. 1100-210/2018/2

Ob-2790/18

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na
podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D
in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 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), 4. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) ter 13. člena
Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17)
objavlja
javni razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin
za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev
v študijskem letu 2018/19 – 1. del
1. Predmet in namen razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje
šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki
izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo
vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu
za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma
v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo
(v nadaljevanju: strokovni delavci), in so v študijskem
letu 2018/19 vpisani v naslednje študijske programe za
izpopolnjevanje:
– študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialnopedagoške in socialnopedagoške pomoči
otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih
področji učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami,
– študijski program specialnopedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi
potrebami,
– študijski program za izpopolnjevanje iz fizike,
– študijski program za izpopolnjevanje iz gospodinjstva.
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih
pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) imajo pravico
do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vrtcu
ali šoli, ki izvaja javno službo, ter izpolnjujejo druge
pogoje, določene s tem pravilnikom in z razpisom,
študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju
izobraževanja.
2. Pogoji za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti skladna s predmetom in namenom razpisa.
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Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,
– so v študijskem letu 2018/19 vpisani v študijski
program za izpopolnjevanje iz 1. točke tega razpisa,
s katerim bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju,
– niso in ne bodo prejeli sredstev za namen financiranja šolnine študijskega programa, za katerega kandidirajo na tem razpisu, s strani pravne osebe oziroma
šolnina iz teh sredstev ni financirana v celoti,
– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca.
3. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za subvencioniranje šolnine kandidatov, je 227.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunih Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, proračunska postavka 715310
– Izobraževanje učiteljev, konto 4119 – Transferi posameznikom. Skrbnica proračunske postavke je Maja
Mihelič Debeljak.
Subvencija šolnine za posameznega prejemnika, ki
je vpisan v program za izpopolnjevanje v skladu s 1. točko razpisa, znaša 75 odstotkov šolnine tega programa.
Subvencija šolnine se lahko zmanjša, če je kandidat za namen financiranja šolnine že prejel sredstva od
pravne osebe. V tem primeru se v skladu z namenom
razpisa subvencija šolnine zmanjša tako, da seštevek
dodeljene subvencije in že prejetih sredstev od pravne
osebe ne presega šolnine za študijski program.
4. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora obvezno vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo
na razpis za pridobitev subvencije šolnin v študijskem
letu 2018/19, ki je del razpisne dokumentacije,
– dokazilo o prijavi na razpis študijskega programa
za izpopolnjevanje iz 1. točke tega razpisa, ki ga izda fakulteta oziroma soglasje kandidata, da lahko ministrstvo
podatek o vpisu v študijski program pridobi od fakultete,
– izjavo kandidata, da ni in ne bo prejel sredstev
za namen financiranja šolnine študijskega programa
od pravne osebe (izjava je vključena v obrazec), oziroma v primeru prejetja takih sredstev, dokazilo o višini
financiranja,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi kandidata.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji
razpisa in merili za ocenjevanje.
5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis študijskih pomoči
2018/19«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom
kandidata, najkasneje do 25. 9. 2018. Prijava se šteje
za pravočasno, če je najkasneje do 25. 9. 2018 prispela v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je
oddana priporočeno po pošti najkasneje na zadnji dan
prijave, tj. 25. 9. 2018.
Vlog v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in
bodo zavržene.
6. Odpiranje vlog, preverjanje popolnosti vlog in
izpolnjevanja razpisnih pogojev
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Ker se pričakuje večje število vlog, bo predvidoma
dne 26. 9. 2018 v prostorih ministrstva potekalo nejavno
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odpiranje vlog v prisotnosti članov razpisne komisije.
Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja njihovo
popolnost. Vloga je formalno popolna, če so predloženi vsi dokumenti, določeni v 4. točki. V primeru vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlog prijavitelje pisno pozvala k dopolnitvi.
Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija
prijavitelja pozvala k posredovanju pojasnila.
Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki
je določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa, in ne bodo
dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge,
bodo zavržene.
Pravočasne in formalno popolne vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz
2. točke, ali bodo vsebovale netočne, nejasne oziroma
nepopolne podatke v bistvenih elementih prijave in jih
prijavitelj tudi na poziv razpisne komisije ne bo ustrezno
pojasnil, bodo zavrnjene.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister za
izobraževanje, znanost in šport.
7. Merila za dodelitev sredstev
Ne glede na določilo drugega odstavka 3. točke razpisa se v primeru, če bo na razpis pravočasno prispelo
več popolnih vlog kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, razpoložljiva sredstva
razdelijo tako, da se vsakemu upravičenemu kandidatu
dodeli sorazmerno nižji delež subvencije.
Ne glede na določilo drugega odstavka 3. točke razpisa se v primeru, če bo na razpis pravočasno prispelo
manj popolnih vlog kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne
pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, razpoložljiva sredstva razdelijo tako, da se vsakemu upravičenemu kandidatu dodeli sorazmerno višji delež subvencije, vendar
ne več kot 90 odstotkov šolnine programa.
8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu
javnega razpisa
O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom ministrstva, najkasneje v roku šestdesetih dni od zaključka
razpisa.
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem
sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od
prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno
ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se,
da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočeno oddana na pošto.
9. Sklenitev pogodb
Na podlagi sklepa o izbiri bo ministrstvo izbrane
prijavitelje pozvalo k sklenitvi pogodbe o subvencioniranju izobraževanja. Ministrstvo bo od podpisa pogodbe
odstopilo v primeru, da prijavitelj najkasneje do roka
za podpis pogodbe na naslov ministrstva ne bo posredoval uradnega potrdila o vpisu in dokazila o višini
šolnine za študijski program za izpopolnjevanje, za katerega je kandidiral za pridobitev subvencije (fotokopija
pogodbe o izobraževanju, fotokopija potrdila o plačilu
šolnine ali potrdilo fakultete o višini šolnine v študijskem
letu 2018/19). Štiri izvode podpisanih pogodb skupaj
z navedenimi dokazili bo prejemnik subvencije moral
v predpisanem roku vrniti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana. Pravočasen odziv prejemnika s predložitvijo
podpisanih izvodov pogodbe in pripadajočih dokazil je
pogoj za izvršitev sklepa, sicer se šteje, da je prijavo za
pridobitev subvencije umaknil.
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Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva v proračunskem letu izbranim kandidatom predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če
se izbrani kandidat ne strinja s predlogom ministrstva,
se šteje, da odstopa od prijave.
10. Izplačilo subvencije
Ministrstvo bo prejemniku študijske pomoči subvencijo izplačalo v enkratnem znesku, najkasneje v devetdesetih dneh po podpisu pogodbe o subvencioniranju
izobraževanja.
Če prejemnik študijske pomoči ne izpolni pogodbenih obveznosti, je dolžan vrniti prejeti znesek skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s pogodbo.
Zakonite zamudne obresti tečejo od dneva zapadlosti
do vračila.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da predmetni javni
razpis do izdaje sklepov o dodelitvi subvencije kadarkoli
prekliče.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, prijavni obrazec in vzorec pogodbe o subvencioniranju izobraževanja, je na voljo na spletnih straneh ministrstva http://www.mizs.gov.si (področje javni razpisi).
Za dodatne informacije lahko pokličete Natašo Miklič
(tel. 01/400-53-27) ali Vido Trilar (tel. 01/400-52-33) ali
pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 5100-12/2018-1

Ob-2794/18

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 52/16 in 79/17, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11,
57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju:
Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne in Hercegovine (Uradni list RS-MP, št. 4/96), Zakona o ratifikaciji
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom
ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS, št. 69/00,
RS-MP, št. 17/00) ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4),
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39
z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018,
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42
z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018,
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45
z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018
in št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018 (v nadaljevanju:
metodologija) objavlja Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno
in Hercegovino v letih 2019–2020
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih raziskovalcev in
raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo skupne znanstveno-raziskovalne projekte (v nadaljevanju:
bilateralne projekte) v letih 2019–2020. Slovenska stran
bo za mlajše raziskovalce (tj. podiplomske študente in
podoktorande največ do pet let po doktoratu) iz Bosne
in Hercegovine dodatno sofinancirala tudi daljše obiske
(od 1–3 mesece) v Republiki Sloveniji.
Prednost bodo imeli projekti na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
– informatika in telekomunikacije,
– energetika,
– hrana,
– okolje,
– kulturna in kreativna ekonomija.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca
RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija;
2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
3. imajo s strani agencije sofinancirane programe
oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in inovacij), kar bo zagotavljalo osnovni
vir financiranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega
projekta.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Bosno in Hercegovino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev
in število gostovanj vrhunskih raziskovalcev iz Bosne in
Hercegovine v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov
Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na
ostale mednarodne razpise.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec
kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora
izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta,
kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni
dokumenti so objavljeni na spletni strani agencije.
Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih v skladu
s Pravilnikom o pogojih za vodje določa metodologija,
se nanašajo na minimalno oceno iz znanstvenih objav
(A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi financerji
(A3) v zadnjih petih letih in minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora vodja prijavljenega
bilateralnega projekta izkazati, in so: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in
A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih citatov). Vrednosti
so enake za vse vede.
Če je vodja projekta najmanj tri mesece odsoten
zaradi izrabe dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, bolezni ali poškodbe oziroma drugih
primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, oziroma zaposlitve izven raziskovalne
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dejavnosti, se za preverjanje pogojev in ocenjevanje
upošteva ustrezno daljše časovno obdobje.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Bilateralni projekt mora med drugimi
sodelujočimi raziskovalci v Republiki Sloveniji vključevati tudi doktorske študente ali podokotrande (osmi odstavek 136. člena Pravilnika o postopkih). Vsi sodelujoči
slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v evidenco RO
(šifra raziskovalca).
Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.
Slovenski prijavitelj in prijavitelj iz Bosne in Hercegovine morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na
način, ki ga določajo pristojne institucije. V BiH so pristojne naslednje institucije: Ministrstvo za civilne zadeve, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Federalno ministrstvo za
izobraževanje in znanost, dr. Ante Starčevića bb, 88000
Mostar in Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Srbske, Trg Republike Srbske 1, 78000 Banja Luka.
6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo
s sklepom imenuje direktor.
Strokovna komisija ugotavlja izpolnjevanje naslednjih prednostnih meril po naslednjem vrstnem redu:
– prednostno merilo prijav glede skupno dogovorjenih prednostnih področjih iz 2. točke javnega razpisa,
– ugotavljanje prednostnega merila prijav glede obveznega deleža bilateralnih projektov (20 %), katerih
nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se
leto zagovora doktorata) (v nadaljevanju: raziskovalci
na začetku kariere).
Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav
v skladu z metodologijo in določili tega razpisa, pri čemer razvrsti prijave po naslednjem vrstnem redu:
– na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih
nosilci so raziskovalci na začetku kariere in izpolnjujejo prednostno merilo glede skupno dogovorjenih prednostnih področij iz 2. točke javnega razpisa, po padajočem
vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za
znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na
podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih (v
nadaljevanju: ocena A1),
– vse druge prijave, ki niso uvrščene na vrh seznama 20 % prijav iz prve alineje, se razvrsti po padajočem
vrstnem redu na podlagi ocene A1.
Strokovna komisija v predlogu seznama prijav
označi izpolnjevanje prednostnih meril.
Predlog seznama prijav strokovna komisija preda
slovenskemu delu pooblaščene meddržavne komisije
za sodelovanje med Republiko Slovenijo in Bosno in
Hercegovino za izbor skupnih bilateralnih projektov na
področju znanstvenega sodelovanja (v nadaljevanju:
Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje).
Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko
sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah.
Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko
sodelovanje bo na zasedanju samostojno obravnavala
s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi pooblastil in skupne odločitve bo izbrala bilateralne
projekte ter določila višino sofinanciranja. Slovenska
stran si bo prizadevala, da bo med izbranimi bilateralnimi projekti 20 % bilateralnih projektov, katerih nosilci so
raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega
doktorata ni minilo več kot pet let. Na podlagi odločitve
Meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko so-
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delovanje bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju, na podlagi katerega se bodo prijaviteljem izdala
obvestila.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje
bilateralnih projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2019–2020 znaša okvirno
120.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2019–2020 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
Sprejeti projekti, ki ne bodo imeli izmenjav do
31. 12. 2019, v letu 2020 ne bodo sofinancirani.
Agencija bo sofinancirala slovenskim raziskovalcem ob obiskih v Bosni in Hercegovini in raziskovalcem
iz Bosne in Hercegovine ob obiskih v Sloveniji naslednje
stroške:
a. mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Bosni in Hercegovini;
b. lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja
raziskovalne organizacije v Bosni in Hercegovini (v primeru poti z letalom tudi javni prevoz od letališča do kraja
namestitve oziroma raziskovalne organizacije);
c. stroške bivanja za gostujoče raziskovalce iz Bosne in Hercegovine ob obiskih v Sloveniji do največ
100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja
največ do 1.250,00 EUR mesečno;
d. dnevnice za gostujoče raziskovalce iz Bosne in
Hercegovine ob obiskih v Sloveniji do višine določene
v veljavni uredbi (Uredba o davčni obravnavi povračil
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS, št. 140/06, 76/08 in 63/17; v nadaljevanju:
uredba), v času objave tega razpisa 21,39 EUR;
e. mlajšim raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine
za daljše obiske v Republiki Sloveniji (1–3 mesece) tudi
mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen
način, upoštevajoč ceno in porabo časa;
f. lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja
raziskovalne organizacije za raziskovalce iz Bosne in
Hercegovine ob obiskih v Sloveniji, vključno s prevozom
od vstopnega mesta v državo do gostujoče raziskovalne
organizacije in nazaj.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje
stroškov zdravstvenega zavarovanja svojih raziskovalcev.
8. Čas izvajanja razpisa: predvideni čas izvajanja
razpisa (sofinanciranja) je od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020.
9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim
digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 9.2. (v
elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).
Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku,
naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.
9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga
ARRS-MS-BI-BA-JR-Prijava/2018 na spletnem portalu
agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna,
če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja
bilateralnega projekta).
Prijave morajo biti oddane na spletni portal do
vključno 30. oktobra 2018 do 15. ure.
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9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja bilateralnega
projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana
na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-BA-JR-Prijava/2018) in v tiskani
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in
vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino v obdobju od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2020« ter z nazivom in naslovom
prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 30. oktobra 2018 do 15. ure in
v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako
do vključno 30. oktobra 2018 do 15. ure. Kot pravočasna
se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 30. oktobra 2018 do 15. ure (upošteva
se poštni žig).
9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene
prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati
prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo
obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 5. novembra 2018 ob 11. uri, v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega
organa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in
prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije (www.arrs.si). Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo prijavitelji na agenciji pri Katarini
Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik od 9. do
12. ure, ali po e-pošti: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-2799/18
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega
poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022
»E‑POSLOVANJE 2019–2022«
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 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, zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU) 2017/2305 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj
„naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017,
str. 1) (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), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2015/1929 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije
(UL L št. 286 z dne 30. 10. 2015, 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 št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), spremenjene
z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017
o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za
priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne
dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za
tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun
upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017,
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– 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), zadnjič spre-
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menjene z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2018/276
z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve
mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru
uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade
(UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4),
– 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), spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja
„naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko teritorialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku
in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene
uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za
cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in letno poročilo
o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),
– 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), spremenjene z Delegirano
uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015
o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),
– 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), spremenjene
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne
22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU)
št. 522/2014 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. 294
z dne 11. 11. 2017, str. 26),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom EU 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, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– 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 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in
13/18 – ZJF-H),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13, 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.
in 15/17 in 69/17),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in
sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1),
– 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, datum potrditve sheme: 9. 5.
2016; trajanje sheme: do 31. 12. 2020),
– 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,
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15, 27/17 in
13/18 – ZSInv, v nadaljevanju: ZPOP-1),
– 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 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/,
– Spremembe Programa dela Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije s finančnim
načrtom za leto 2018 in Programa dela s finančnim
načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije za leto 2019, ki ga je sprejel Svet agencije
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na svoji 25. redni seji dne 5. 3. 2018 in h kateremu je
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo
soglasje dne 12. 4. 2018, št. 302-42/2017/23,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega
organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 2016,
– Dodatka št.1 k Sporazumu 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 z dne 8. 12. 2017,
– Dodatka št. 2 k Sporazumu 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 z dne 31. 1. 2018,
– Pogodbe št.: SPIRIT 2019-2022/E-POSLOVANJE
– o izvajanju in financiranju Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP
v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022«,
sklenjena med Javno agencijo Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj
in tehnologijo dne 25. 7. 2018,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije 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 vzpostavitev
ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022« z dne
6. 9. 2018.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022« (v nadaljevanju: javni razpis)
v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna
sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je Javna agencija Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: agencija).
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 »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti
MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih
poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne
konkurenčnosti MSP«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja
upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo
v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo
mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji
v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter
izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.
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Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja
na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi
v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:
a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
b) Digitalizacijo nastopov na sejmih
c) Spletne strani za tuje trge
d) Spletne trgovine
e) Produktno-prodajne videe
f) Krepitev kompetenc – usposabljanja
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih
območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti 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. Za vsakega od prijaviteljev mora
biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij in občini se bo v celoti
izvajala aktivnost.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odstop od pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju. Razdelitev slovenskih
občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna
Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla
v kohezijski regiji, ki jo je navedel upravičenec v vlogi,
agencija odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski
račun do dneva vračila sredstev v državni proračun
Republike Slovenije.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja.
Upravičenci so podjetja: (i) ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis (prijavitelji), (ii) ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, (iii) za katere se izda sklep o dodelitvi sredstev
in (iv) s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.
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).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru
operacije pa se odpravi.
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V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo agencija
odstopila 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.
4.1. Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in
je organiziran kot gospodarska družba1, samostojni podjetnik posameznik2 ali zadruga z omejeno odgovornostjo3 (v nadaljevanju predmetnega javnega
razpisa in v razpisni dokumentaciji se tako za pravne kot fizične osebe iz te alineje uporabljajo termini
»prijavitelj«/»upravičenec«/»podjetje«).
2. Po velikosti prijavitelj spada med mikro, mala ali
srednje velika podjetja. Za opredelitev velikosti prijavitelja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije
651/2014/EU4. Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena
Priloge I Uredbe št. 651/2014, ki govori o tem, da se
za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana
podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo
na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov
podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene
konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo
podatki za vsako partnersko podjetje.
3. 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 pred podpisom pogodbe) iz naslova
pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni
pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
4. 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 pred podpisom
pogodbe).
5. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih
pogodbah o sofinanciranju 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.
6. 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
1
Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US,
82/13, 55/15, in 15/17, v nadaljevanju: ZGD-1).
2
Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje
ZGD-1.
3
Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo, ZZad).
4
Dokument je objavljen na tej povezavi:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=C
ELEX:32014R0651&from=SL (Priloga I je na str. 70).
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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).
7. 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.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja
v razmerju do agencije v obsegu, kot izhaja iz 35. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. 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 proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja 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.
11. Prijavitelj 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.
12. Prijavitelj 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
Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj je na dan 1. 9. 2018 za prvo odpiranje,
1. 9. 2019 za drugo odpiranje, 1. 9. 2020 za tretje odpiranje oziroma 1. 9. 2021 za četrto odpiranje zaposloval
vsaj dve osebi, kar je razvidno iz podatkov Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih
v podjetju na navedeni dan.
2. Podjetje prijavitelja mora biti ustanovljeno vsaj
2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum
vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register).
3. V primeru uspešne kandidature na predmetni
javni razpis upravičenec v času trajanja pogodbe o sofinanciranju, sklenjene v okviru tega javnega razpisa, ne
nastopa v vlogi zunanjega izvajalca drugim prijaviteljem
na predmetni javni razpis.
4. Prijavitelj ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan z izbranim zunanjim
izvajalcem.
5. Prijavitelj lahko na predmetni javni razpis kandidira samo z eno vlogo na posamezno odpiranje.
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4.3. Pogoji za operacijo
Pogoji za operacijo so:
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«.
2. Pri operaciji je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla
največjega zneska državne pomoči, kot to določa shema
državne pomoči, veljavna za razpis.
3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za
zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih
sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana
sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
4. Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije
izvesti vsaj dva izmed ukrepov navedenih v točki 10.1.,
pri čemer je ukrep 6. Krepitev kompetenc – usposabljanja, obvezen.
5. Do sofinanciranja so upravičeni le ukrepi, ki se
prejemnikom sredstev iz Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP
v obdobju 2017–2018 »E-POSLOVANJE 2017–2018«
in Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022
»E-POSLOVANJE 2019–2022«, še niso financirali oziroma bili odobreni za financiranje.
6. Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki
se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe
veljavne S4.
7. Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne
operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne
višja od 30.000,00 EUR.
4.4. Zunanji izvajalci
V vlogi bo moral prijavitelj navesti zunanje/ga
izvajalca/e, ki bo/bodo storitev opravil/i. Zunanji izvajalec
mora o opravljenem delu pripraviti poročilo5. Zamenjava
zunanjega izvajalca v času po oddaji vloge, ni dovoljena.
V okviru predmetnega javnega razpisa lahko zunanji izvajalec sodeluje z največ desetimi (kvota sodelovanj) upravičenci. V ta namen bo za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa komisija, navedena
v 12. točki tega javnega razpisa, vzpostavila evidenco, iz
katere bo razvidno, kateri zunanji izvajalci so navedeni
v vlogah, v katerem časovnem obdobju naj bi se storitev
opravila in ali so bile vloge odobrene za sofinanciranje
ali ne. V primeru, da bo komisija v postopku obravnave
vloge ugotovila, da je prijavitelj v vlogi navedel zunanjega izvajalca, ki je že zapolnil kvoto sodelovanj z upravičenci, se taka vloga v skladu z določili 12. točke predmetnega javnega razpisa zavrne. Na kvoto vplivajo le
podatki iz tistih vlog, ki bodo odobrene za sofinanciranje.
Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo
elektronskega poslovanja, na dan oddaje vloge vsaj
2 leti, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov
podatkov. Zunanji izvajalec mora izkazovati izkušnje
iz storitev s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja z vsaj tremi referencami, ki so
upoštevne zgolj v kolikor so pridobljene od 1. 1. 2013
dalje. Zunanji izvajalec bo moral na poziv agencije na
vpogled predložiti pogodbe, sklenjene s podjetji, ki jih bo
prijavitelj/upravičenec navedel v Obrazcu št. 4, in sicer
za namen preverjanja resničnosti navedb v omenjenemu obrazcu. V primeru, da agencija oziroma izvajalski
organ, posredniški organ, organ upravljanja, organ za
5

Dokazilo, ki je priloga Priloge 3 k pogodbi: POROČILO.
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potrjevanje, revizijski organ ali drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organ (v nadaljevanju: organi,
ki izvajajo nadzor) po podpisu pogodbe o sofinanciranju
z upravičencem ugotovi, da je izvajalec navajal neresnične podatke v Obrazcu št. 4, bo agencija odstopila od
pogodbe, upravičenec pa bo 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.
Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
Upravičenec bo moral v poročilu, ki ga bo predložil
k zahtevku za izplačilo, navesti kako je pri izboru zunanjega izvajalca upošteval načelo gospodarnosti in
pridobil storitev po tržni ceni ter navesti dokazila o izboru zunanjega izvajalca (tri prejete ponudbe med seboj
nepovezanih družb in dokumentacija s katero izkaže
preveritev tržnih cen; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora upravičenec navesti dokumentacijo,
s katero lahko izkaže, da je preveril tržne cene).
K zahtevku za izplačilo bo moral upravičenec priložiti kopijo sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem
(ki ne sme biti sklenjena pred datumom oddaje vloge
na predmetni javni razpis), ki se nanaša na storitve
v okviru sofinancirane operacije na predmetni javni razpis in dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca, ki jo
je navedel v poročilu k zahtevku.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način
izbora operacij
Merilo
Št. točk
1
Število izvedenih ukrepov
20
2
Reference zunanjega izvajalca
20
3
Finančna sposobnost podjetja
20
4
Tržni potencial podjetja
19
5
Širši družbeni vpliv
21
SKUPAJ
100
Maksimalno število točk je 100.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v točki III razpisne dokumentacije.
Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijaviteljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 60 točk in pri katerih so v vlogah
navedeni zunanji izvajalci, ki ne presegajo dovoljene
kvote storitev.
Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje, ki bodo presegle prag 60 točk, razvrsti
in predlaga za sofinanciranje vloge po vrstnem redu
števila dobljenih točk od najboljše do najslabše ocenjene
vloge, ločeno glede na programska območja, v okviru
razpoložljivih sredstev.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo,
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja operacij (»zaprošena višina subvencije« iz Obrazcev št. 3),
ki so dosegle prag števila točk in pri katerih sodelujejo
zunanji izvajalci, ki ne presegajo dovoljene kvote storitev, presega razpoložljiva razpisana sredstva Vzhodne
oziroma Zahodne kohezijske regije, bodo razpoložljiva
razpisana sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije razdeljena glede na število doseženih točk, pri
čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk.
V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, bodo
imele prednost tiste vloge, ki bodo prejele višje število
točk pri merilu št. 1, nato višje število točk pri merilu št. 2
in tako naprej do merila št. 5. V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri merilu št. 5, bodo imele prednost
vloge, ki so bile oddane prej.
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V kolikor znesek pod »Zaprošena višina subvencije« v vlogi prijavitelja, ki bi imela na osnovi meril
naslednja možnost prejeti sredstva Vzhodne oziroma
Zahodne kohezijske regije in je hkrati v vlogi naveden
zunanji izvajalec, ki ne presega kvote storitev, presega
razpoložljiva sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije, sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije lahko ta sredstva ostanejo nerazporejena.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago
za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ
do 9.450.000,00 EUR.

Proračunska postavka
160067 PN3.2.-Razvoj
internacionalizacije-14-20-V-EU
160069 PN3.2.-Razvoj
internacionalizacije-14-20-Z-EU
Skupaj

Programsko
območje

Leto 2019 Leto 2020*
(EUR)
(EUR)

Leto 2021* Leto 2022*
(EUR)
(EUR)

SKUPAJ
(EUR)

Vzhod

1.491.210

1.491.210

1.491.210

1.491.210

5.964.840

Zahod

871.290

871.290

871.290

871.290

3.485.160

2.362.500

2.362.500

2.362.500

2.362.500

9.450.000

* oziroma skladno s proračunskimi sredstvi

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
obsega proračunska leta 2019, 2020, 2021 in 2022 oziroma traja do porabe sredstev.
Razporeditev sredstev po letih je okvirna, letna dinamika se lahko spremeni glede na število, vrednost in
letno finančno dinamiko izbranih projektov. V primeru,
da se spremeni skupna višina razpisanih sredstev tega
javnega razpisa do izdaje sklepov o (ne)izboru, se to
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen tudi v primeru,
da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do
sofinanciranja ali pa ne omogoča realne izvedbe novega
odpiranja, kar se objavi na spletnih straneh agencije.
Nerazdeljena sredstva izvedenega odpiranja se
lahko prenesejo v naslednje odpiranje. Višino nerazdeljenih sredstev, ki se prenese v naslednje odpiranje, bo
agencija objavila na spletni strani, kjer je objavljena tudi
razpisna dokumentacija. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila
ustreznih vlog.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med agencijo in izbranim
prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti
proračunskih sredstev.
Izplačila agencije 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 agencija 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 agencije, se šteje, da odstopa od vloge
oziroma od pogodbe o sofinanciranju.

Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar
objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med namenskimi sredstvi EU in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacije
Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje
operacij je za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija: 70 % EU:30 % SLO in za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija:
75 % EU:25 % SLO.
Sredstva slovenske udeležbe za financiranje operacije predstavljajo lastna sredstva upravičenca.
Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti
upravičenec sam.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z dnem oddaje vloge na javni razpis in konča z datumom predvidenega zaključka operacije, ki ne sme biti
kasnejši od 31. 8. 2019 za prvo odpiranje, 31. 8. 2020 za
drugo odpiranje, 31. 8. 2021 za tretje odpiranje in 31. 8.
2022 za četrto odpiranje.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 7. 9.
2018 do 31. 12. 2022.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo
na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis
(št. priglasitve: M001-2399245-2015/I)«.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati
največje intenzivnosti pomoči ali zneska de minimis
pomoči, kot določa shema pomoči de minimis. Skupni
znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju/končnemu prejemniku/upravičencu 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.
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Pomoč, prejeta po pravilu de minimis, se ne sme
kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za
posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi Komisije
651/2014/EU ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki
ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe
Komisije 651/2014/EU ali sklepa Komisije.
Skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je
definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih
alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako
»enotno« podjetje.

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, 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
državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) (v nadaljevanju Navodila
OU o upravičenih stroških).
10.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo naslednjih ukrepov:

Ukrep
1. Elektronska
izmenjava med
partnerji

Predvidene aktivnosti
– Priprava lastnega okolja za izdajo in prejem
mednarodno standardiziranih (GS1, CEN, UBL,
Odette …) eDokumentov (Naročilo, potrditev naročila,
dobavnice, potrditev dobave, naročilo transporta,
zaloge, eRačun).
– Digitalizacija artiklov (zagotavljanje vodenja vseh
opisov in identov za artikle po standardih v različnih
jezikih).
– Vzpostavitev sistema.
– Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.

Opis ukrepa
Vzpostavitev ali nadgradnja elektronske
izmenjave, vmesnikov in varnih povezav
med partnerji (dobavitelji, kupci in
distributerji) z namenom avtomatizacije
ter digitalizacije mednarodnih procesov
dobavnih verig B2B (take rešitve
in storitve so zahteva vseh večjih
mednarodnih kupcev, omogočajo
učinkovito izvajanje, upravljanje in nadzor
preskrbovalnih verig, kar omogoča
zniževanje vseh stroškov poslovanja,
učinkovito upravljanje zalog in dobav,
večjo odzivnost na potrebe strank in
s tem učinkovitejše cikle proizvodnje).
2. Digitalizacija Vključevanje v digitalne sejme/showroome
nastopov na
(platforme za marketing posameznih
sejmih
industrij v različnih državah ali industrijah).
3. Spletne
strani za tuje
trge

4. Spletne
trgovine

– Priprava in oblikovanje digitalnih vsebin, interaktivni
prikaz produktov in opisov podjetij.
– Predstavitve na ShowRoomih.
– Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.
Izdelava in upravljanje celostne podobe na – Priprava in objava vsebin, struktur in opisov podjetij
spletni strani za tuje trge v vsaj dveh tujih in njihovih rešitev na spletu v različnih jezikih.
jezikih.
– Vzpostavitev in upravljanje digitalnih kanalov in
platform (WEB, Linkedin, Facebook, Booking, Twitter,
Trip Advisor, Airbnb itd.).
– Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.
Postavitev eTrgovin v vsaj dveh tujih jezikih – Svetovanje glede pravnega in logističnega okvirja
s ciljem prodaje v tujini in povečanjem
postavitve e-trgovine.
obsega prodaje in prisotnost na tujih trgih. – Svetovanje pri postavitvi in uvedbi primernih
aplikativnih rešitev.
– Priprava ponudbe, cenikov, digitaliziranih opisov
produktov in prodajnih procesov.
– Priprava vsebin (v različnih jezikih in prilagojene za
različne ciljne skupine).
– Postavitev e-trgovine.
– Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.
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Opis ukrepa
Predvidene aktivnosti
Izdelava produktno-prodajnega videa v vsaj – Izdelava scenarija.
enem tujem jeziku.
– Snemanje in obdelava filma.
– Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.
Krepitev kompetenc in modelov
Aktivnost je sestavljena iz dveh sklopov
nastopov na novih trgih v času digitalne
(upravičenec lahko izbere oba ali samo en sklop):
transformacije.
– V prvem sklopu gre za splošno usposabljanje
in ozaveščanje lastnikov, vodstvenega kadra in
zaposlenih v MSP na naslednjih področjih: industrija
4.0 (samo področje, ki se nanaša na poslovanje
s tujimi partnerji), učinkoviti procesi ustvarjanja
vrednosti, novi modeli in orodja za izvoz (prodaja,
marketing, nastop na novih trgih), vzpostavljanje
digitalnih delovnih mest, predstavitev prednosti
odprtih podatkov in storitev, brezpapirno poslovanje,
prilagajanje novi regulativi, varnost in riziki
digitalizacije, internet stvari.
– V drugem sklopu gre za predstavitev primerov
dobrih praks pri uvedbi in implementaciji »Industrije
4.0 (samo področje, ki se nanaša na poslovanje
s tujimi partnerji)« v tujih in slovenskih podjetjih, ki
bi se lahko izvajal na splošni ali panožni ravni (npr.
avtomobilska industrija).

Upravičeni stroški so lahko tudi stroški neopredmetenih osnovnih sredstev (npr. stroški nakupa in/ali najema licenc), ki so sestavni del aktivnosti v okviru ukrepov
naštetih v tabeli 10.1. Upravičeni stroški neopredmetenih sredstev (licence) lahko znašajo največ 10 % vseh
upravičenih stroškov operacije.
Če se bo operacija začela izvajati pred dnem oddaje vloge, ne bo upravičena do sofinanciranja. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije kot npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja
avansnih računov ipd., se lahko izvršijo šele po datumu
oddaje vloge na predmetni javni razpis.
Tveganje glede izvajanja operacije pred datumom
izdaje sklepa o dodelitvi sredstev nosi prijavitelj.
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) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo
sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na
način, da se celoten postopek dokumentira in obrazloži.
DDV je neupravičen strošek.
10.2. Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičenost sofinanciranja bo agencija preverjala v okviru presoje zahtevkov za izplačilo, na način in
z dinamiko, opredeljeno v javnem razpisu in podpisani
pogodbi o sofinanciranju, in sicer ob upoštevanju vseh
pravnih podlag navedenih v razpisni dokumentaciji.
Agencija bo sofinancirala operacijo upravičenca
glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost
stroškov, ki so oziroma bodo nastali in bili plačani do
roka za oddajo zahtevka. Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci dokazujejo z dokazili o doseženih
kazalnikih/ciljih. Končni znesek subvencije je plačan na
podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani agencije. Agencija lahko zahteva, da
upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki zajemajo dokazila, ki jih je potrebno

priložiti v skladu z veljavnimi Navodilih OU o upravičenih
stroških in ostalimi navodili agencije.
Način financiranja in poročanja bo določen s pogodbo med agencijo in upravičencem. Vzorec pogodbe
in zahtevek za izplačilo sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Upravičenci bodo morali izstaviti zahtevek za izplačilo najkasneje 15 dni po datumu zaključka ukrepov/aktivnosti navedenem v Obrazcu št. 3.
Do zgoraj navedenega datuma mora agencija prejeti zahtevke za izplačilo s prilogami in dokazili. V primeru zamude z izstavitvijo zahtevka za izplačilo, agencija
nepravočasno prejeti zahtevek za izplačilo lahko zavrne. Upravičenec na podlagi nepravočasno izstavljenega
zahtevka za izplačilo, lahko izgubi pravico do izplačila
sredstev iz te pogodbe.
Dokumentacija, ki jo bodo morali upravičenci predložiti ob uveljavljanju sofinanciranja upravičenih
stroškov, je navedena v točki 7, I. poglavja razpisne
dokumentacije.
10.3. Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost
podjetja in znaša do vključno 70 % upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne
operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne
višja od 30.000,00 EUR.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku.
Vsa zahtevana vpisna polja na obrazcih morajo biti
izpolnjena. Prijavitelj podatke v obrazce vpisuje v polja
označena z rumeno barvo in na mesta v besedilih, kjer
je narisana črta. Vsi finančni podatki v vlogi morajo biti
v evrih (EUR). Izračuni morajo biti pravilni in prikazani na
dve decimalni mesti in zaokroženi navzdol. Pri izpolnjevanju obrazcev mora prijavitelj upoštevati določila predmetnega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in
navodil na obrazcih.
Prijavitelj izpolni Obrazce št. 1, 2, 3, 5, 6 in 7 ter jih
natisne. Zakoniti zastopnik prijavitelja podpiše Obrazce
št. 1, 2, 3, 5 in 6 in jih žigosa, če prijavitelj pri poslovanju uporablja žig. Od izvajalca/ev pridobi izpolnjen/e in
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podpisan/e Obrazec/e št. 4. V primeru, da pri operaciji
sodeluje več izvajalcev se za vsakega posebej priloži
Obrazec št. 4. Obrazce št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6 vloži v pisemsko ovojnico, ki jo zapre in opremi z Obrazcem št. 7.
Pisemsko ovojnico odda agenciji:
– priporočeno po pošti ali
– osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Stroški priprave in oddaje vloge na predmetni javni
razpis bremenijo prijavitelja.
Agencija vlog ne bo vračala prijaviteljem, razen
v primerih kot jih določa ta javni razpis.
Roki za oddajo vlog so:
1. rok: 5. 11. 2018,
2. rok: 1. 10. 2019,
3. rok: 1. 10. 2020 in
4. rok: 1. 10. 2021.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije
z vsemi prilogami ter da se z njo strinja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh agencije:
www.spiritslovenia.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 zavržene in vrnjene prijaviteljem.
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 agencija prejela v postopku dodelitve sredstev. Rok za
dopolnitev vlog ne sme biti daljši od petnajstih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Pravilno opremljene in pravočasne vloge se bodo
odpirale po vrstnem redu oddaje vlog na pošto (datum,
ura, minuta poštnega žiga) oziroma osebno v sprejemno
pisarno agencije (datum, ura, minuta). Vloge se bodo
v vrstni red razvrstile od najzgodnejše do najkasnejše
oddane vloge. V primeru, da iz podatkov poštnega žiga
ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve na
pošto, datum pa bo razviden, se kot ura in minuta upoštevata 23:59. V primeru, da na pisemski ovojnici ne
bodo navedeni ne datum, ne ura in ne minuta predložitve na pošto, se kot datum, ura in minuta oddaje vloge
upošteva datum, ura in minuta fizičnega prejema vloge
na naslov agencije. Slednje velja tudi v primeru, če bo
datum na pisemski ovojnici neberljiv.
Odprte vloge bo komisija obravnavala po naslednjem postopku:
– vloge, ki ne bodo pripravljene v slovenskem jeziku, bodo s sklepom zavržene,
– obravnava vlog z vidika formalne popolnosti. Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjene
Obrazce št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6. V kolikor vloga ne bo formalno popolna, bo komisija prijavitelja pisno pozvala na
dopolnitev vloge z navedbo roka za dopolnitev vloge, ki
ne sme biti daljši od 15 dni. Vloga, katero prijavitelj ne bo
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pravočasno dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev,
bo s sklepom zavržena. Predmet dopolnitve ne morejo
biti deli vloge, ki bi vplivali na oceno vloge po merilih
določenih v predmetnem javnem razpisu,
– obravnava vloge z vidika skladnosti s predmetom
in namenom predmetnega javnega razpisa. Vloga prijavitelja, ki ne bo skladna s predmetom in namenom predmetnega javnega razpisa, bo s sklepom zavrnjena,
– obravnava prijavitelja z vidika izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev javnega razpisa in razpisne
dokumentacije za kandidiranje. Komisija bo lahko pogoje preverjala v javno dostopnih evidencah ali zahtevala dodatne obrazložitve s strani prijavitelja. V primeru
razhajanja med podatki v vlogi in podatki v javno dostopnih evidencah, komisija upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
celotne vloge. Vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev
za kandidiranje, bo s sklepom zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika ustreznosti izbranega
zunanjega izvajalca. V primeru, da iz vloge prijavitelja
ne bo razvidno, da izbrani zunanji izvajalec/i izpolnjuje/jo določila 4.4. točke predmetnega javnega razpisa
(razen v delu preverbe kvot storitev zunanjih izvajalcev,
ki se preverijo po ocenjevanju vlog), bo vloga prijavitelja
s sklepom zavrnjena,
– obravnava vloge z vidika upravičenih stroškov, intenzivnosti in zneska pomoči ter obdobja izvajanja operacije. V kolikor bo iz vloge prijavitelja razvidno, da želi
pridobiti subvencijo za neupravičene stroške ali da želi
pridobiti previsoko intenzivnost pomoči ali previsok oziroma prenizek pričakovan znesek pomoči (»Zaprošena
višina subvencije«) ali da je obdobje izvajanja operacije
v neskladju z določili predmetnega javnega razpisa, bo
vloga prijavitelja s sklepom zavrnjena,
– ocenitev vloge na podlagi meril za ocenjevanje
vlog, v kolikor pri odprti vlogi niso ugotovljene nepravilnosti kot jih opredeljujejo zgornje alineje tega odstavka,
– preverba kvote storitev zunanjih izvajalcev iz vlog,
ki so presegle prag števila točk, ki je opredeljen v 5. točki predmetnega javnega razpisa. Vloge se bodo v vrstni
red za preverbo kvote storitev zunanjih izvajalcev razvrstile na podlagi časa, ko je bila vloga oddana6 kot popolna. Prednost imajo vloge, ki so bile kot popolne oddane
prej. Vloge, v katerih bodo navedeni zunanji izvajalci, ki
so zapolnili kvoto, ki je opredeljena v točki 4.4 predmetnega javnega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene.
Komisija lahko prijavitelja kadarkoli v času obravnave vloge pisno (po pošti ali elektronski pošti) pozove
k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj mora pojasnilo
posredovati v predpisanem roku, v nasprotnem primeru
bo komisija o pomenu informacij odločala na podlagi
informacij, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi.
Komisija lahko prijavitelja kadarkoli v času obravnave vloge pisno (po pošti ali elektronski pošti) pozove
k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Prijavitelj mora dokazila posredovati v predpisanem roku, v nasprotnem primeru
komisija navedb v vlogi, ki se nanašajo na zahtevana
dokazila, ne bo upoštevala.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
s sklepom najkasneje v roku dni od datuma odpiranja vlog.
Izbranim prijaviteljem bo agencija izdala sklep o sofinanciranju. Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o sofinanciranju pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj
6
Čas oddaje popolne vloge se ugotavlja na način kot
je opredeljen v petem odstavku te točke javnega razpisa.
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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 agencija
odstopila 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.
Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v tridesetih dneh
od prejema tega sklepa sproži 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
agencije 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 (www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in
Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (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 agenciji in drugim nadzornim
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske 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 agencije
kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega
organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih
nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: organi,
ki izvajajo nadzor).
Upravičenec bo moral organom, ki izvajajo nadzor 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
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preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen,
agencija pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno
s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo 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, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1
ter 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem agencija napotuje na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno
na spletni strani ministrstva na povezavi http://www.
mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah ministrstva in agencije je navedeno v Prilogi št. 1 in Prilogi št. 2
kot delu razpisne dokumentacije.
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 –
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14,
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, 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. 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 agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem
iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih agenciji
posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba
javnega razpisa ali javnega poziva, vodenje podatkov,
evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne
organe in sicer o izidu javnega razpisa ali javnega poziva in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nadalje je
namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij
in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava
vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred
sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi).
Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene
učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati
ministrstvo.
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,
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programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji
in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu
z ZDIJZ.
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 agenciji 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.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se
ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter
zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev
v državni proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti,
lahko agencija zahteva vračilo že izplačanih sredstev
oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane
aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca 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 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 agencije 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
agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno
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pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten
način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo agencija odstopila od pogodbe o sofinanciranju,
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. 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
(EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom
Republike Slovenije, bo agencija odstopila 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 maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma
najvišjo dovoljeno intenzivnost ali znesek pomoči, agencija pogodbo odpove in zahteva vračilo preveč oziroma
neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja v skladu
s pravili državnih pomoči oziroma 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
agencije www.spiritslovenia.si.
Razpisna dokumentacija, ki vsebuje (i) navodila,
(ii) besedilo javnega razpisa, (iii) podrobnejšo predstavitev meril za ocenjevanje vlog, (iv) dokazila in način
preverjanja pogojev, (v) obrazce za pripravo vloge in
(vi) vzorec pogodbe s prilogami, je na voljo na spletnem
naslovu www.spiritslovenia.si ali na sedežu agencije
v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9. in
13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje
tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na
elektronski naslov eposlovanje@spiritslovenia.si, s pripisom »E-POSLOVANJE 2019–2022 – razpisna dokumentacija«. Agencija ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega
zahtevanega pripisa.
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 eposlovanje@spiritslovenia.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za
oddajo vloge. Agencija bo objavila 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
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na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na
spletnem naslovu www.spiritslovenia.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 www.spiritslovenia.si.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Št. 8022-56/2018-3

Ob-2795/18

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS,
št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in
47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in
46/16, v nadaljevanju: ZSRR–2), Zakona o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 –
ZON-C, 60/17), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območjih (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15
in 35/17), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15),
Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin
(Uradni list RS, št. 76/17, v nadaljevanju: UMZDRO),
Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 34/14), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne
17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in
108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6.
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo komisije
(EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za
pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne
dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči
za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in
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o spremembi uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva
izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6.
2017, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba EU o skupinskih
izjemah), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude
za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje
in investiranje s spremembami in dopolnitvami (Uradni
list RS, št. 93/14, 77/16 in 14/18), Splošnih pogojev
poslovanja sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami
in dopolnitvami (v nadaljevanju: Splošni pogoji sklada),
Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada z dne 19. 3.
2015 s spremembami in dopolnitvami ter Poslovnega in
finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega
sklada za leti 2018 in 2019 (postavka za leto 2018 –
v nadaljevanju PFN) objavlja
javni razpis
za ugodna posojila podjetniškim projektom
in projektom na področju obdelave in predelave
lesa – B/BL 2018
Posamezni izrazi imajo naslednji pomen:
– B – podjetniški projekti
– BL – projekti s področja obdelave ali predelave
lesa
– Vlagatelj – se uporablja za gospodarsko družbo,
samostojnega podjetnika, zadrugo …, ki na javni razpis
odda vlogo in v kolikor tekom obravnave pridobi status
upravičenca do posojila
– ROM – veljavna referenčna obrestna mera za
izračun državne pomoči
– Sklop 1 – dodeljevanje sredstev po pravilih državne pomoči
– Sklop 2 – dodeljevanje sredstev brez elementov
državnih pomoči
– MSP – mikro, mala in srednje velika podjetja
– UMZDRO – Uredba o metodologiji za določitev
razvitosti občin
– TNP – Triglavski narodni park
1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil
Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju
obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena:

B – podjetniški projekti

BL – projekti s področja obdelave
ali predelave lesa
Namen
spodbujanje razvojno investicijskih projektov
spodbujanje razvoja slovenske
dodeljevanja z možnostjo financiranja tudi dela obratnih
lesno predelovalne industrije na področju
sredstev, ki se izvajajo na območju Republike
začetnih investicij, z možnostjo spodbujanja
Slovenije in ustvarjajo pozitivne učinke na področju tudi dela obratnih sredstev, na območju
konkurenčnosti, novih delovnih mest in rasti dodane Republike Slovenije.
vrednosti na zaposlenega.
Cilj razpisa je – podjetniške aktivnosti,
– obdelave in predelave lesa,
spodbujanje – konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega – konkurenčnosti, tržne naravnanosti in
razvoja podjetij,
tehnološkega razvoja podjetij,
– skladnega regionalnega razvoja.
– skladnega regionalnega razvoja.

Projekti vlagateljev morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata (poslovne enote ali
podružnice), razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), diverzifikacijo proizvodnje ali storitev proizvodnega obrata na
proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni
proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.
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2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po obeh namenih je 4.000.000,00 EUR.
3. Razpisana posojila po obeh namenih (B in BL) bo
Sklad dodeljeval v dveh sklopih, in sicer kot:
Namen
B
BL

SKLOP 1
vsebuje elemente državne pomoči
Sklop 1 nudi vlagateljem posojila z obrestno mero, ki
je nižja od ROM in zato vsebujejo elemente državnih
pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu
z veljavnimi pravili na tem področju.
Na Sklop 1 se lahko prijavijo vlagatelji
s projekti za oba namena, B ter BL, za stroške po
Sklopu 1 v skladu s 6. poglavjem tega razpisa, ki pri
prijavljenem projektu še niso dosegli najvišje stopnje
intenzivnosti državne pomoči oziroma lahko iz virov
Sklada pri projektu še prejmejo dodatna sredstva
(v obliki posojila), a le do višine, s katero ne bodo
presegli najvišje dovoljene stopnje intenzivnosti
državnih pomoči.
Posojila za Sklop 1 se dodelujejo v skladu
z upoštevanjem pravil državnih pomoči oziroma
regionalnima shemama državnih pomoči:
regionalna shema državnih pomoči št.:
– BE02-2399245-2014 z dne 24. 12. 2014 in
regionalna shema državnih pomoči MSP št.
– BE03-2399245-2014 z dne 24. 12. 2014;
(v nadaljevanju za obe: regionalni shemi državnih
pomoči).

SKLOP 2
ne vsebuje elementov državne pomoči
Sklop 2 nudi vlagateljem posojila z obrestno
mero, ki je višja od veljavne ROM in zato
ne vsebuje elementov, ki se uporabljajo za
izračun državne pomoči, vendar je ugodnejša
od trenutnih tržnih obrestnih mer. Na Sklop 2
se lahko prijavijo vlagatelji s projekti za oba
namena, B in BL, za stroške po Sklopu 2
v skladu s 6. poglavjem tega razpisa oziroma
tudi tisti vlagatelji, ki so za prijavljeni projekt že
prejeli sredstva, oziroma so v fazi pridobivanja
le-teh iz virov Evropske unije in/ali javna
sredstva Republike Slovenije ter so že dosegli
najvišjo možno stopnjo intenzivnosti državne
pomoči.
Posojila po Sklopu 2 lahko predstavljajo
finančni vir za zapiranje finančne konstrukcije,
tudi nad najvišjo stopnjo intenzivnosti državne
pomoči.

2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec B/BL, ki se izpolnjen, skupaj
z zahtevanimi prilogami po javnem razpisu, posreduje
na Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev
dokumentacije za prijavo na javni razpis ter vzorce dokumentacije, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno
parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju posojila in je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za
črpanje posojil,
– vzorec poročil o projektu, ki jih je potrebno
po zaključku projekta ter za čas spremljanja projekta
posredovati na Sklad in bo po zaprtju javnega razpisa
dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od
objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na
sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca B/BL, ki je izdelan v elektronski
obliki.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53.
3. Rok in način prijave
1. Roki za oddajo prijav so: 8. 10. 2018, 19. 11.
2018.
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2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno
opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj s pripisom
»vloga B – Sklop 1 oziroma Sklop 2 ali BL – Sklop 1
oziroma Sklop 2«. V primeru večjega obsega prijavne
dokumentacije, Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo
prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80 (praviloma rdeče barve).
– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov
vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga
oddana osebno na sedežu Sklada.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti
ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga
oddana do posameznega roka, do 14. ure.
4. Razpisni pogoji
1. Vlagatelji oziroma upravičenci do posojil so lahko:
B
BL
velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer:
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),
– zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad).
Javni razpis dopušča, da na javnem razpisu kandidirajo tudi tuje gospodarske družbe, vendar bo Sklad sklenil
posojilno pogodbo le s podjetjem (podružnico), ki je registrirano v Republiki Sloveniji.
Razpisana posojila so namenjena vlagateljem, ki opravljajo registrirano dejavnost
(glavno ali stransko) in prijavljeni projekt z registracijo skladno z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) znotraj klasifikacije (v skupinah,
razredih in podrazredih) C 16 ter C 31 (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

2. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah (v nadaljevanju: Priloga I).
Vlagatelji morajo glede na določila Priloge I ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke vezane na
status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter
računovodsko obdobje zajema teh podatkov.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
3. Za projekte vlagateljev, ki prijavljajo projekt za
sofinanciranje na področju državnih pomoči (Sklop 1)
veljajo tudi naslednja določila:
a. Projekti velikih podjetij na območju Osrednje
Slovenije, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije
lahko prejmejo posojilo le za potrebe nove gospodarske
dejavnosti, ki pomeni:
– vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacijo dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova
dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni
oznaki Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedilu:
Uredba o SKD), kot dejavnost, ki se je prej izvajala
v podjetju na zadevnem območju.
b. Pri posojilu, ki je dodeljeno za diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih
ta poslovna enota prej ni proizvajala, morajo upravičeni
stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko
vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se
knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred
začetkom del.

c. Pri posojilu, ki je dodeljeno velikemu podjetju za
bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, morajo upravičeni stroški presegati
znesek amortizacije sredstev, povezanih s proizvodnim
procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.
4. V trenutku izplačila posojila mora imeti tuje podjetje, ki prejme posojilo, v sodnem registru RS registrirano
vsaj podružnico.
5. Velikemu podjetju je mogoče dodeliti posojilo
le, če bo vlagatelj s prejetim posojilom izpolnil najmanj
enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejetega posojila Sklada pomoči skrajšal
čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– projekta brez posojila Sklada ne bi mogel izpeljati.
6. Investicija oziroma projekt je začetna/i pod pogojem:
– da upravičenec nabavi opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ali poslovno enoto od poslovno ali zasebno nepovezane osebe in
– da transakcija poteka pod tržnimi pogoji.
7. Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično-tehnološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
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8. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti
razvidno, da za končni proizvod, ki izhaja iz poslovno-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s prijavljenim projektom, obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
9. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje.
10. Do spodbud niso upravičeni vlagatelji, ki:
– so imeli delež skupnega kapitala v obveznostih
do virov sredstev (po uradni objavi letnih poročil oziroma
bilančnih izkazov) v letu 2017 manjši od 20,00 % (omejitev ne velja za vlagatelje ustanovljene po 1. 7. 2017);
– imajo bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz EBONITET ob odpiranju vloge oziroma izračunano po metodologiji Sklada, 1, 2, 3 ali 4 (omejitev ne
velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 7. 2017). Metodologija za izračun bonitete pri vlagateljih, je objavljena na
spletni strani Sklada, v razdelku predpisi;
– prijavljajo projekt, ki je že bil sofinanciran s strani
sredstev Sklada;
– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada, zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave RS;
– prijavljajo projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen
projekt;
– ne izkazujejo možnosti za zavarovanje posojila
po presoji Sklada;
– so 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;
– izvajajo dejavnost, ki je izločena iz shem državnih
pomoči v Evropski uniji;
– poslujejo na področju oziroma projekt, ki ga želijo
izvesti, sodi v sektor:
– ribištva in akvakulture, kakor ga določa Uredba
Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009
ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000
(UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop MSP do finančnih sredstev, pomoči na področju raziskav in razvoja,
pomoči za inovacije za MSP, pomoči za prikrajšane in
invalidne delavce, regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah in shem regionalne pomoči za
tekoče poslovanje,
– ladjedelništvu,
– proizvodnji in distribuciji energije ter energetski
infrastrukturi,
– premogovništvu po opredelitvi v Sklepu Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih
pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24),
– primarni kmetijski proizvodnji, z izjemo regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah, shem
regionalne pomoči za tekoče poslovanje, pomoči za
svetovanje v korist MSP, pomoči za financiranje tveganja, pomoči za raziskave in razvoj, pomoči za inovacije
v MSP, pomoči za varstvo okolja, pomoči za usposabljanje in pomoči za prikrajšane delavce in invalide,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine kmetijskih proizvodov, ki so 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.
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– jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena
uredbe EU o skupinskih izjemah;
– industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 2. člena uredbe EU o skupinskih izjemah;
– prometa in s tem povezani infrastrukturi, naštetih
v 45. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah;
– delujejo v dejavnosti, povezani z izvozom, ko je
pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
– prijavljajo projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– so insolventni glede na 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 ZFPPIPP –
UPB8, s spremembami in dopolnitvami);
– so v težavah, kot jih opredeljuje zakonodaja s področja reševanja in prestrukturiranja gospodarskih subjektov
v težavah po 18. točki 2. člena Uredbe EU o skupinskih
izjemah ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah, oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno
zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki
urejajo finančno poslovanje podjetij;
– so v postopku prisilne poravnave, poenostavljene
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– prijavljajo projekt, ki ni v povezavi z obdelavo
in predelavo lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa (pri namenu BL);
– ne izpolnjujejo ostalih pogojev, določenih v tem razpisu.
11. Pomoč je dovoljena v primerih prenosa enake ali
podobne dejavnosti ali njenega dela iz poslovne enote
v eni pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (začetna poslovna enota) v poslovno enoto
v drugi pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v kateri se izvede naložba, ki prejme pomoč
(poslovna enota, ki prejme pomoč), če upravičenec pred
dodelitvijo pomoči potrdi, da ni izvedel premestitve enake
ali podobne dejavnosti ali njenega dela v poslovno enoto,
v kateri naj bi se izvajala začetna investicija, za katero zaproša za pomoč, v dveh letih pred zahtevkom za pomoč,
in se zaveže, da tega ne bo storil še dve leti po zaključku
začetne investicije, za katero prosi za pomoč.
12. Za prenos iz prejšnjega odstavka se šteje, če
se izdelek ali storitev v začetni poslovni enoti in poslovni
enoti, ki prejme pomoč, vsaj delno uporablja za isti namen
in izpolnjuje zahteve ali potrebe iste vrste strank, pri tem
pa nastane tudi izguba delovnih mest pri enaki ali podobni
dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot upravičenca
v Evropskem gospodarskem prostoru. Enaka ali podobna dejavnost pomeni dejavnost, zajeto v istem razredu
(štirimestni številčni šifri) SKD 2008 oziroma Uredbe (ES)
št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne
20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90, kakor tudi nekaterih uredb
ES o posebnih statističnih področjih (UL L št. 393 z dne
30. 12. 2006, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: NACE Rev. 2).
13. Pomoč v sektorju ribištva in akvakulture ni dovoljena podjetjem, ki so storila eno ali več kršitev iz točk a) do
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d) prvega odstavka 10. člena in tretjega odstavka 10. člena
Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003,
(ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007
in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in
Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), in za operacije, naštete v 11. členu navedene uredbe.
5. Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo
na predpisanem obrazcu B/BL s pripadajočimi prilogami, ki so navedene v 12. poglavju tega razpisa.
2. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, oddana
v rokih in na predpisani način, ki vsebuje vso zahtevano
dokumentacijo, navedeno v 12. poglavju z naslovom
vsebina vloge.
3. Vloga vlagatelja mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in velikost vlagatelja oziroma podjetja,
– opis projekta, vključno z dnevom začetka in dokončanja,
– lokacijo projekta,
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– seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih
ter neupravičenih stroškov projekta,
– vse predvidene vrste in višine pomoči (instrumenti) pri projektu, vključno s posojilom Sklada.
4. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na
vlagatelja ter na prijavljen projekt.
5. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
finančni zahtevek pa izražen v EUR.
6. Odgovorna oseba vlagatelja mora podati po razpisu zahtevane izjave in razkriti zahtevane podatke tako,
da jih je mogoče preveriti. V primeru posredovanja lažnih podatkov ali druge ugotovljene zlorabe bo Sklad
nemudoma začel z ustreznimi odškodninskimi in kazenskimi postopki.
7. Vlagatelj mora v času obravnave vloge na poziv
Sklada osebno predstaviti svoje poslovanje ter prijavljeni
projekt.
8. V primeru dokazila v tujem jeziku je vlagatelj
dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila,
ki ga s podpisom potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Iz
dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost
z in brez DDV-ja.

9. Začetek projekta po:
SKLOPU 1 (z elementi državnih pomoči)
SKLOPU 2 (brez elementov državnih pomoči)
Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni
Projekt se lahko prične od vključno 1. 9. 2017 naprej.
razpis. Prvi možni datum, določen za začetek projekta, je
datum oddaje vloge.
Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti
v zvezi s projektom.
Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo
zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo (npr. sklenitev pogodbe, avans, plačilo are ipd.), zaradi katere
investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so
nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. V kolikor je bil projekt pred tem
že začet, ne bo več upravičen do posojila.
Za del enotnega investicijskega projekta se šteje
vsaka začetna investicija, ki jo je začel isti investitor in
z njim povezana podjetja v obdobju treh let od datuma
začetka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti regiji na ravni trimestne številčne oznake po uredbi o SKD.
10. 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 Sklad preverjal pri
izvajanju rednih pregledov.
11. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, 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.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški projekta za dokazovanje upravičenih stroškov projekta (brez DDV):
SKLOP 1 (z elementi državnih pomoči)
SKLOP 2 (brez elementov državnih pomoči)
vlagatelj mora predložiti
vlagatelj lahko predloži račune,
nezavezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe pogodbe, predračune, predpogodbe oziroma ponudbe
za celoten prijavljen projekt.
za celoten prijavljen projekt.
1.1. Nakup nepremičnin:
– objekti s pripadajočimi zemljišči ter poslovni prostori,
– nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste.
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1.2. Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, kar vključuje:
– pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela ipd.,
– stroške nadzora, ki so lahko do največ 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del,
– stroške dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in
obrtniških delih.
1.3. Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom):
SKLOP 1 (z elementi državnih pomoči)
pri velikih podjetjih morajo biti izključno novi, pri MSP pa so
lahko tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 1. 1. 2013.

Nakup rabljenih strojev in/ali opreme ne sme
biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi.
1.4. Nakup nematerialnih naložb:
– ki vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.
1.5. Stroški svetovanj MSP-jem, ki so upravičeni le
pri posojilih z elementi državnih pomoči (Sklop 1):
– upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev
MSP-jem, kot so svetovanje, pomoč in usposabljanje
za izmenjavo znanja in izkušenj ter izboljšanje sodelovanja MSP, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci. Zadevne
storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne
nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot
so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje. Upravičeni stroški iz tega
sklopa lahko predstavljajo največ do 10 % upravičenih
stroškov projekta.
1.6. Obratna sredstva (nakup materiala, blaga, storitve, plače), ki so upravičena le pri posojilih brez elementov državnih pomoči (Sklop 2), a največ do 35 %
upravičenih stroškov projekta.
2. Financirani projekti oziroma upravičeni stroški na
področju osnovnih sredstev se morajo:
– vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot
osnovna sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od nepovezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več
kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali
glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). 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 ali med povezanimi družbami po
Uredbi o skupinskih izjemah. Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in
vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju
in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih osebah, (navedeno velja tudi za obratna sredstva razen plač),
– ohraniti v statistični regiji in v lasti vlagatelja vsaj
5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma
vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja,
– v primeru nematerialnih investicij, uporabljati izključno v poslovni enoti, ki je prejela regionalno državno pomoč oziroma posojilo Sklada, in ostati povezane
s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, vsaj 5 let
v primeru velikega podjetja in 3 leta v primeru mikro,
malega ali srednje velikega podjetja.

SKLOP 2 (brez elementov državnih pomoči)
stroji in oprema so lahko ne glede na velikost
podjetja tudi rabljeni, vendar proizvedeni po
1. 1. 2013.

3. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja,
se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka, pod
pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva,
ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen
ter pod pogojem, da se ohrani gospodarska dejavnost
na določenem območju za obdobje 5 let oziroma 3 leta,
upoštevaje velikost podjetja. Vlagatelj mora o tem predhodno pridobiti soglasje Sklada.
4. Neupravičeni stroški:
– nakup rabljenih osnovnih sredstev, če so ta že
bila sofinancirana z javnimi sredstvi,
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že
pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež projekta) – velja
za Sklop 1,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev,
– stroški aktivnosti, povezanih z izvozom, ko je
pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– samostojen nakup zemljišč ter stanovanjska
gradnja,
– sofinanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo,
– stroški nakupa osebnih vozil,
– stroški dokumentacije,
– stroški zavarovanja,
– stroški pripravljalnih študij, usposabljanj (z izjemo
stroškov svetovalnih storitev MSP-jem, kot so opredeljeni v okviru upravičenih stroškov po tem razpisu za
Sklop 1),
– vlaganja za zasebno rabo in
– sredstva namenjena za refinanciranje oziroma
nadomeščanje starih posojil in zakupov.
7. Pravila državnih pomoči
V primeru posojil, ki se izvajajo na področju državnih pomoči (Sklop 1), veljajo s področja državnih pomoči
sledeča določila:
1. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki
bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu, do dovoljenih
meja pomoči.
2. Državna pomoč po shemi državnih pomoči ima
spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prijavitelj predložil vlogo za sofinanciranje pred začetkom izvajanja projekta in po oddaji vloge na javni razpis.
3. Državna pomoč za projekt se ne sme združevati
z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na iste upravičene stroške, če bi
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s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le,
če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč
v skladu z regionalnima shemama državnih pomoči, navedenima v 3. točki v 1. poglavju javnega razpisa.
3. V primeru velikih investicijskih projektov, z upravičenimi stroški nad 50 mio EUR, pri stroških svetovanj
za MSP in pri vlagateljih, ki so v treh letih pred objavo
razpisa prejeli pomoč v obliki tveganega kapitala, je
potrebno upoštevati še dodatna pravila s področja državnih pomoči.
4. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predstavlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost
razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj plačal v obdobju skupne dobe vračanja, če bi za
posojilo veljala veljavna referenčna obrestna mera, in
skupnim zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju
plačal Skladu.
Za vse upravičence javnega razpisa (Sklop 1 ter
Sklop 2), pa veljajo še sledeča določila:
5. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sred-

Velikost
↓
podjetja
Območje →
Regije →
velika
srednja
mala
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stev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih subjektov v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah, oziroma da je tako pomoč
prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter v primeru Sklopa 1, da z dodeljenim zneskom državne pomoči
ne bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih
pomoči ali pomoči »de minimis«.
6. 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 Sklad.
8. Finančni pogoji
1. Projekt je lahko sofinanciran s strani Sklada
do največ 75 % upravičenih stroškov projekta (brez
DDV) ter hkrati pri posojilih z elementi državnih pomoči
(Sklop 1) do najvišjega dovoljenega odstotka državne
pomoči, ki znaša kot sledi:

Intenzivnost regionalnih državnih pomoči
1. 1. 2018–31. 12. 2020
Vzhodna SLO (območja »a«)
Pomurje, Podravje, Koroška, Savinjska, Zasavska,
Posavska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-notranjska
25 %
35 %
45 %

Zahodna SLO (območja »c«)
Osrednja Slovenija,
Gorenjska, Goriška, Obalno-kraška
10 %
20 %
30 %

2. Posojilo se dodeli v EUR.
3. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi
sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo projekta ter
prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev v upravičeni
vrednosti projekta, v katera niso vključena javna sredstva.
4. V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi
priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr.
izjava banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo
pridobljeni.
5. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja
pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo o projektu.
6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobrenih
tudi več projektov. Maksimalna skupna višina posojil,
odobrenih enemu vlagatelju, je odvisna od datuma vpisa
vlagatelja v sodni register kot sledi:
Datum vpisa vlagatelja
Maksimalna višina posojil
v sodni register
v EUR
po 1. 7. 2017
75.000,00
po 1. 1. 2016
150.000,00
pred 1. 1. 2016
1.000.000,00
7. Najnižja upravičena višina projekta (brez DDV)
ne sme biti nižja od 20.000,00 EUR, najnižja višina
zaprošenega posojila pa ne nižja od 15.000,00 EUR.
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Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje projekt v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb (brez DDV).
8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada
na dan 31. 12. 2017 znaša 98.397.792,08 EUR.
9. Posojilni pogoji:
9.1 za namen B:
– obrestna mera Z elementi državnih pomoči:
3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60 % do 0,9 % letno,
– obrestna mera BREZ elementov državnih pomoči:
ROM + pribitek od 0,60 % do 0,80 % letno.
Skupna doba
Moratorij
vračanja
Vračanje
Višina posojila
na
(moratorij +
posojila in
(v EUR)
odplačevanje
odplačilna
obresti
glavnice
doba)
do vključno
30.000,00
nad 30.000,00
do vključno
250.000,00
nad
250.000,00
do vključno
450.000,00
nad
450.000,00
do vključno
1.000.000,00

7 let

1 leto

9 let

2 leti

12 let

15 let

3 leta

3 leta

Koeficient
razvitosti
občine

OBRESTNA MERA
z elementi državnih
brez elementov
pomoči
državnih pomoči
%
Euribor
pribitka
ROM
%
letno

do vključno
0,89
od vključno
mesečno
0,90 do
vključno 1,02
mesečno

3-mesečni
od vključno
EURIBOR+
mesečno
1,03 do
pribitek
vključno 1,19
mesečno

enak ali višji
1,20

0,60
0,70

0,80

0,60
Referenčna
obrestna
mera za
izračun
državnih
pomoči
+ pribitek

0,70

0,80

0,90

9.2 za namen BL:
– obrestna mera Z elementi državnih pomoči:
3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60 % do 0,80 % letno,
– obrestna mera BREZ elementov državnih pomoči:
ROM + pribitek od 0,10 % do 0,50 % letno.

Višina
posojila
(v EUR)
do vključno
30.000,00
nad
30.000,00
do vključno
250.000,00
nad
250.000,00
do vključno
450.000,00
nad
450.000,00
do vključno
1.000.000,00

Skupna
doba
Moratorij
Vračanje
vračanja
na
posojila
(moratorij + odplačevanje
in obresti
odplačilna
glavnice
doba)
7 let

1 leto

9 let

2 leti

12 let

3 leta

15 let

3 leta

Koeficient
razvitosti
občine

do vključno
0,89
od vključno
0,90 do
mesečno
vključno
1,02
od vključno
1,03 do
mesečno
vključno
1,19

OBRESTNA MERA
brez elementov
z elementi državnih pomoči
državnih pomoči
%
Euribor
pribitka
ROM
%
letno

mesečno

mesečno

0,60

3-mesečni
EURIBOR +
pribitek

enak ali višji
1,20

9.3 Skupni posojilni pogoji za oba namena (B in BL):
– % (odstotek) letnega pribitka je odvisen od koeficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za
leto 2018 glede na UMZDRO.

0,70

0,80

0,10
Referenčna 0,20
obrestna
mera za
izračun
državnih
0,30
pomoči
+ pribitek
0,50
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– V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se plačujejo mesečno.
– Skupna doba vračanja posojila je do 15 let (z
vključenim moratorijem).
– Skupna doba vračanja posojila ne sme biti daljša
od ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi
največ 36 mesecev moratorija.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3
prvotne skupne dobe vračanja.
– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta
odvisni od višine dodeljenega posojila in ekonomske
dobe projekta.
9. Pogoji sklepanja posojilne pogodbe in urejanje
zavarovanja
1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi posojila, bo s Skladom sklenil posojilno pogodbo.
2. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 75 dni od
datuma odločbe o dodelitvi posojila upravičencu. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, sklenitve dodatka k posojilni pogodbi, zavarovanja posojila
in vodenja posojila bremenijo upravičenca ter so opredeljeni v povabilu k oddaji vloge in na povezavi http://www.
regionalnisklad.si/predpisi – Izsek iz Tarifnega pravilnika
Sklada.
4. V kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo,
plača stroške v skladu s cenikom (Tarifni pravilnik Sklada), veljavnim v času predčasnega vračila.
5. Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianco podpisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic, overjeno izvršnico
ter z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu
z 20. členom Splošnih pogojev Sklada, ki so dostopni na
povezavi http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
6. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno
Sklad, pred izdajo odločbe. Sklad ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno dokumentacijo ali
pojasnila v zvezi z zavarovanjem. Posojilo Sklada ne
more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije
ali občine.
7. V kolikor upravičenec, ki mu je bilo dodeljeno
posojilo, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe
v določenem roku, se bo upoštevalo, da je upravičenec
enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe.
10. Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje
posojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje
5 delovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu.
Vsi predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili
javnega razpisa in navodili za črpanje posojil, ki so objavljena na povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci;
– je dokumentarno z možnostjo nakazila posojila
izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije
ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih
virov ali z nakazilom upravičencu v primeru dokumenta
v tuji valuti. V slednjem primeru mora upravičenec v roku
5 delovnih dni Skladu predložiti bančno potrdilo o plačilu
celotnih obveznosti;
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– je možno izvesti tudi po fazah;
– se začne po ureditvi zavarovanja in podpisu posojilne pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa, da so
kopije priloženih dokumentov enake originalom in da
so priloženi dokumenti verodostojni ter izdani skladno
s pogodbami in/ali naročilom in/ali dobavo;
– kopije računov, situacij in plačilnih list oziroma
druge ustrezne dokumentacije (pogodbe o zaposlitvi,
dodatki) z datumom opravljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu vložitve vloge na javni razpis za
Sklop 1 ter od vključno 1. 1. 2017 naprej za Sklop 2;
kopije pogodb in predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo
o veljavnosti), izstavljenih po datumu oddaje vloge na
javni razpis za Sklop 1 ter od vključno 1. 9. 2017 naprej za Sklop 2. V kolikor so dokazila v tujem jeziku,
upravičenec priloži njihov prevod, ki ga potrdi s svojim
podpisom. Vsakemu dokumentu, ki se nanaša na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi kopijo pogodbe
z izvajalcem. Dela pri projektu, kar vključuje tudi naročila
ter plačila avansov, ne smejo biti pričeta pred datumom
oddaje vloge na javni razpis za Sklop 1, za Sklop 2 pa
so lahko pričeta od vključno 1. 9. 2017 dalje;
– potrdila o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni
računi, potrjene kompenzacije …) kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe (najmanj 25 %) pri posameznem
dokumentu za črpanje posojila oziroma kot dokazila o že
opravljenih plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga za izvršitev refundacije;
– v primeru izvajanja pogodbenih del kopija pogodb z izvajalci;
– upoštevajo se zneski brez DDV, in sicer največ
do 75 % posameznega dokumenta za črpanje.
2. Upravičenec lahko izjemoma uveljavlja razširitev
upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogoče predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim
projektom, in sicer največ do 5 % od dodeljenega posojila, s predhodnim soglasjem Sklada.
3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni
od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi
podaljša.
4. V kolikor upravičenec v določenem roku in na
dogovorjen način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije
za črpanje, se upošteva, da je enostransko odstopil od
dodeljenega posojila.
11. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano
prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2020.
Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi posojila in v posojilni pogodbi. Za zaključek projekta
se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma
vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces.
2. Upravičenec mora o poteku projekta poročati
Skladu najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta, o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta
enkrat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja
projekta (3 leta za mikro, mala in srednje velika podjetja
oziroma 5 let za velika podjetja, po pogodbenem roku za
zaključek projekta), za kar se zaveže tudi v posojilni pogodbi. V poročilih mora upravičenec poročati o projektu
na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni
pri projektu iz vsebinskega in finančnega vidika. Poročilo o zaključku projekta vključuje tudi izjavo upravičenca, da je projekt dejansko zaključil ter datum zaključka
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projekta. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev s kazalniki
učinkov dodeljenega posojila.
3. Upravičenec mora opravljati dejavnost, ki je predmet projekta, še vsaj naslednjih 5 let po končanem
projektu za velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta
v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij. Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih
s soglasjem Sklada.
4. Upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti
po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju konkurenčnosti (npr. zaradi uvajanja novih tehnologij ali njenih posodobitev, uvajanja novih proizvodov oziroma proizvodnih izboljšav, proizvodnje izdelkov
z visoko dodano vrednostjo, širjenja trga, učinkovitega
trženja, rasti dodane vrednosti na zaposlenega, novih
delovnih mest, okoljskega vpliva investicije) in izpolnjevati sledeča kvantitativna merila:
– za 5 % povečati število zaposlenih oziroma za
najmanj 1 zaposlenega, v kolikor 5 % predstavlja manj
kot 1 zaposlenega, ali ohraniti število zaposlenih ob
bistvenem povečanju konkurenčnosti in izboljšanju tehnološkega procesa,
– ter poskušati doseči 3 % povečanje kosmatega
donosa od poslovanja in 3 % povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.
5. Povečanje števila zaposlenih se meri kot absolutna razlika med povprečnim številom zaposlenih
v zadnjem obračunskem obdobju pred oddajo vloge
(podatek AJPES oziroma iz potrjenega izkaza uspeha
na dan 31. 12. 2017) in številom zaposlenih na dan
31. 12. najkasneje 2 leti po zaključku projekta na račun
povečanja števila zaposlenih pri vlagatelju zaradi izved-
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be projekta. Prezaposlitve delavcev med povezanimi
podjetji ne štejejo kot novo ustvarjena delovna mesta.
6. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne
knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec
mora hraniti dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila.
7. Upravičenec mora omogočiti Skladu pregled projekta in ogled predmeta zavarovanja.
8. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca
na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva dodatno dokumentacijo (npr. dokumentacija za ugotovitev
skladnosti vloge z določili tega razpisa, izdelava strokovnega mnenja, preveritev zavarovanja …).
9. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok
zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter
zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), v kolikor
ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev
Sklada ali določil javnega razpisa.
10. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada,
pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju
Sklada, na svoje stroške namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da
bo Sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal informacijo o sodelovanju Sklada
pri projektu.

12. Vsebina vloge
12.1 Obvezna dokumentacija za oba namena B in BL:
Oznaka
priloge
1. OBR
2. POG
3. INV

4. REG

Opis priloge
Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan prijavni obrazec B/BL. Prijavni
obrazec mora biti skladen s predloženo investicijsko dokumentacijo o projektu.
S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe.
Investicijska dokumentacija, in sicer za projekte z upravičeno vrednostjo brez DDV:
– do vključno 50.000,00 EUR zadostuje skladno z navodili izpolnjen Prijavni obrazec (OBR),
– nad 50.000,00 EUR poslovni načrt.
Investicijska dokumentacija mora biti skladna s prijavnim obrazcem in ne sme biti starejša od 1. 1. 2018,
pri njeni pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2017 in splošne
diskontne stopnje, ki je 4 %. Vsi finančni izračuni morajo biti izdelani najmanj za dobo vračila posojila.
Sklad vlagatelje opozarja, da mora poslovni načrt vsebovati osnovne podatke o vlagatelju, njegovi
dejavnosti, finančni in predračunski konstrukciji projekta, opis ter lokacijo projekta, predstavitev
poslovnega dela projekta (strategija trženja, analiza tveganj s SWOT analizo, ocena konkurence in trga,
reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje) ter oceno učinkov projekta z analizo
njegove upravičenosti in izračuni v njegovi ekonomski dobi oziroma najmanj za obdobje vračila posojila
(izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja vloženih sredstev, neto sedanja vrednost
projekta, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok projekta)).
Iz investicijske oziroma poslovne dokumentacije mora biti razvidno doseganje ciljev po javnem razpisu
v skladu s 4. točko iz 11. poglavja javnega razpisa.
Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki
v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti
sam, in sicer:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za
samostojne podjetnike, ne starejši od 1. 1. 2018, z označbo registrirane dejavnosti vlagatelja oziroma
projekta (pri namenu BL tudi z označbo registrirane glavne ali stranske dejavnosti, skladne z javnim
razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija glavne dejavnosti vlagatelja za prijavljeni
projekt), skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija dejavnosti
vlagatelja za prijavljeni projekt.
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– V kolikor potrebuje vlagatelj za izvajanje dejavnosti posebna dovoljenja (npr. koncesijo ipd.), jih
priložijo k vlogi.
– Priloga REG-SOC: Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega podjetja po Zakonu o socialnem
podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 in 13/18 – ZSocP). Podatke bo Sklad pridobil iz Evidence
socialnih podjetij, objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v kolikor
pa podatki ne bodo dosegljivi, jih bo moral predložiti vlagatelj sam.
Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno
pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na razpis.
V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, pa še kopijo
pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončanja vračila posojila) in soglasje lastnika(ov)
k predvidenemu projektu. V kolikor Sklad zemljiškoknjižnih izpiskov ne bo mogel pridobiti iz uradnih
evidenc, bo k temu pozval vlagatelja.
Velika podjetja morajo predložiti tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejetim posojilom Sklada
in brez njega, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 4. poglavja tega razpisa.
Vlagatelji v ta namen napravijo tudi dva modela izračuna, in sicer enega, ki upošteva pridobljeno
posojilo po tem razpisu, in drugega, ki tega posojila ne vključuje.
Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene
ter neupravičene stroške pri projektu). V primeru sofinanciranja projektov izven pravil državnih
pomoči (Sklop 2), pa lahko vlagatelji predložijo tudi račune ali pogodbe. Dokazila se morajo glasiti
na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 9. 2017. V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali
nepremičnin je potrebno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo,
iz katerega bo razvidna starost opreme, v kolikor ta ni razvidna iz ponudb. Popisa stroškov iz
projektne dokumentacije Sklad ne bo upošteval kot ustrezno dokazilo o investicijskih stroških
projekta.
V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava prodajalca,
da predmet nakupa v preteklosti ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov.
Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del,
prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.
Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni
potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor dovoljenje ni potrebno, je potrebno priložiti
izjavo, da gradbeno dovoljenje za predviden poseg ni potrebno, da pa vlagatelj razpolaga z vsemi
potrebnimi dovoljenji in soglasji za izvedbo projekta.
Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva. V primeru
zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo zagotovljeno
zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) – glej prilogo POS.
Sklad bo za vlagatelja iz baze AJPESa oziroma drugih ustreznih baz pridobil letne izkaze poslovanja
za preteklo leto poslovanja, tj. leto 2017. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo
nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam.
V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire,
mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke) ter podati izjavo, da bo
sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji sklada (bančna garancija, hipoteka, bančni
depozit itd.), kar vlagatelj opredeli tudi v obrazcu za prijavo.
Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega
obroka. Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zagotovitvi predlaganih
instrumentov zavarovanja posojila, in sicer:
– v primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti
Skladu izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek glavnice posojila, povečan za
pripadajoče obresti in druge stroške po posojilni pogodbi.
– v primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici predloži pismo o nameri oziroma soglasje
zavarovalnice k zavarovanju posojila in splošne pogoje zavarovanja. Zavarovanje mora biti praviloma
brez odbitne franšize.
– pri posojilu do 30.000,00 EUR za vlagatelje z bonitetno oceno najmanj 6, ki poslujejo že vsaj
dve polni koledarski leti, praviloma z osebnim solidarnim poroštvom. Porok mora razpolagati
z neobremenjenimi nepremičninami v razmerju 1:2,5 (razmerje med zneskom posojila in vrednostjo
nepremičnega premoženja po oceni GURS-a) ter izkazovati najmanj dobro kreditno sposobnost.
Posojilo se pri tej obliki zavaruje še s 5 bianco podpisanimi menicami poroka skupaj s 5 meničnimi
izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic, posojilna pogodba pa bo morala biti sklenjena
v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. Vlagatelj za poroka predloži dokazila
o dohodkih, zadolžitvah in njegovem premoženju, skupaj z izpolnjenimi podatki o poroku v prijavnem
obrazcu.
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– v primeru hipoteke na nepremičnini je potrebno ob prijavi vloge predložiti zemljiškoknjižne izpiske
za predlagano nepremičnino, v primeru višine posojila nad 100.000,00 EUR pa še cenitev predmeta
zavarovanja, ki ni starejša od 1 leta od oddaje vloge na razpis. Cenitev s celovito tržno analizo
nepremičnine mora izdelati sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, vpisan
v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni
standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2).
V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja z nepremičnino,
ki je predmet zastave in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, praviloma se upošteva vrednost
nepremičnine iz kupoprodajne pogodbe. V primeru zavarovanja posojil do 100.000,00 EUR lahko
Sklad za dokazovanje vrednosti nepremičnin upošteva tudi ocenjeno vrednost nepremičnine s strani
Geodetske uprave RS. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije
(GURS) o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin,
vendar je za Sklad nezavezujoče.
– Razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti, kot sledi:
Vpisno mesto

17. OST

Razmerje posojilo:zavarovanje

Ob boniteti podjetja

1. mesto

1:2,0

8 ali več

1. mesto

1:2,5

5, 6, 7

1. mesto

pri podjetjih, ustanovljenih
po 1. 1. 2016, je v primeru
nepremičnin možno izključno
z vpisom hipoteke na
1. hipotekarno mesto vpisa,
z razmerjem med posojilom in
vrednostjo nepremičnin najmanj
1:2,5

/

2. mesto

1:2,7

5 ali več

– Če vlagatelj ni lastnik nepremičnine, je potrebno še soglasje lastnika(ov) k predvidenemu
zavarovanju. V kolikor so na nepremičnini hipoteke, mora vlagatelj predložiti tekoče stanje posojil za
vpisane hipoteke.
– Zavarovanje s premičninami lahko predstavlja le dopolnilno zavarovanje vlagateljem z boniteto
po EBONITETAH oziroma po metodologiji Sklada najmanj 8, ustanovljenim do vključno 1. 1. 2016,
in hkrati ob izpolnjenem pogoju predhodno doseženega zavarovalnega razmerja z nepremičninami
najmanj 1:2,0. Premičnine lahko predstavljajo zavarovanje za največ 20 % vrednosti posojila. Vrednost
zavarovanja s premičninami mora biti najmanj 1:4,0. Premičnine morajo biti v celoti bremen proste.
Vlagatelj mora predložiti dokazila o obstoju lastništva (potrebna je tudi izjava prodajalca, da je stroj
kupcu prodal, dobavil in izročil v last) in o njihovi neobremenjenosti. Iz predloga zavarovanja mora
biti razvidna tudi vrsta skupine premičnine in obvezni identifikatorji premičnine, na podlagi katerih
bo mogoč vpis zastave v AJPES. Vlagatelj mora ob prijavi predložiti cenitev sodno zapriseženega
cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo, ki mora biti izdelana v skladu
s trenutno veljavnimi MSOV in SPS2 in ne sme biti starejša od pol leta od prijave vloge na razpis.
– V primeru bančne vloge je potrebno predložiti dokazilo o obstoju bančne vloge. Razmerje med
posojilom in bančno vlogo mora biti najmanj 1:1,2.
– V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja mora vlagatelj ob prijavi predložiti primerna dokazila
o podanem predlogu zavarovanja.
V primeru specifičnih projektov mora vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja, ki mu omogočajo
opravljanje dejavnosti (npr. koncesijska dovoljenja, soglasje TNP, najemna pogodba ipd.). Sklad lahko
v času do zaključka obravnave vloge od vlagatelja zahteva, da v zahtevanem roku poda dodatno
dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedbah v vlogi z namenom preveritve resničnosti
in verodostojnosti podatkov, navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko tudi
sam predloži dokazila in pojasnila o projektu (npr. pisma o nameri).

12.2 Neobvezna dokumentacija
(V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj s tega področja ne dobi točk pri oceni projekta):
Oznaka
Opis priloge
priloge
za namen B
1. CEK
Kopija mednarodne ali nacionalne nagrade
oziroma priznanja za inovacijo, inovativnost
ali kvaliteto, registracije patenta, certifikata
kakovosti za izdelek oziroma certifikata
kakovosti poslovanja.

BL
Kopija mednarodne nagrade za inovacijo ali registracije
patenta na področju lesne-predelave, pridobljene po
1. 1. 2014

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

59 / 7. 9. 2018 /

Stran

1857

Oznaka
Opis priloge
priloge
za namen B
BL
2. BLZ
Dokazilo o obstoječi blagovni znamki, zaposlovanju oblikovalca za razvoj izdelkov ali pogodbenem
sodelovanju z zunanjim izvajalcem za razvoj izdelkov.
3. POGp Pogodbe, predpogodbe, pisma o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz
poslovno-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s projektom.
4. CEKf
/
Kopija veljavnega certifikata FSC ali PEFC
5. POGc
/
Dokazilo o vključenosti v lesno – predelovalnem –
razvojnem centru (kopija pogodbe ipd.).
6. POGs
/
Pogodbe, predpogodbe ali sporazumi o poslovnem
sodelovanju (npr. za skupno promocijo) za prijavljeni
projekt znotraj lesno predelovalne industrije.
7. TNP
Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka
(Zakon o Triglavskem narodnem parku, Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17). V primeru, da
priloga ne bo priložena, vlagatelj na ta račun ne dobi točk pri oceni projekta. Potrdilo vlagatelji pridobijo
pri javnem zavodu Triglavski narodni park.

13. Merila za ocenjevanje
1. Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih kriterijih in podkriterijih (velja za oba namena
B in BL);
1.1. Regionalni vidik lokacije investiranja – skupno
največ 30 točk:
– Stopnja razvitosti razvojne regije projekta –
8 točk;
– Koeficient razvitosti občine projekta za leto 2018
– 2 točki;
– Lokacija projekta na obmejnem problemskem območju – 10 točk;
– Lokacija projekta na problemskem območju z visoko brezposelnostjo – 10 točk.

1.2. Tržni in ekonomski elementi projekta – skupno
največ 50 točk:
– Tržni elementi projekta – 25 točk;
– Tehnološko-ekonomski elementi projekta –
25 točk.
1.3. Ocena vlagatelja – skupno največ 20 točk:
– Bonitetna ocena vlagatelja glede na razvrstitev po
EBONITETAH oziroma metodologiji Sklada – 11 točk;
– Velikost vlagatelja oziroma podjetja (glede na
opredelitev po Prilogi I Uredbe o skupinskih izjemah)
– 5 točk;
– Ocena finančne uspešnosti projekta – 4 točke.
Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi
razpisne dokumentacije.

2. Da se projekt uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora doseči, kot sledi iz tabele:
V primeru vlagatelja, ustanovljenega pred 1. 1. 2017:
1. skupaj po vseh kriterijih najmanj
2. ter po kriterijih tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja skupaj najmanj
Vlagatelj lahko pridobi dodatne točke v primeru, da se projekt nahaja na območju Triglavskega
narodnega parka (v nadaljevanju: TNP), v kolikor sta predhodno izpolnjena kriterija za uvrstitev
projekta v nadaljnjo obravnavo.
V primeru vlagatelja, ustanovljenega po 1. 1. 2017:
1. skupaj po vseh kriterijih najmanj
2. ter po kriterijih tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja skupaj najmanj
Vlagatelj lahko pridobi dodatne točke v primeru, da se projekt nahaja na območju Triglavskega
narodnega parka (v nadaljevanju: TNP), v kolikor sta predhodno izpolnjena kriterija za uvrstitev
projekta v nadaljnjo obravnavo.

14. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in
obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in o izboru upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz vloge so
poslovna tajnost. Komisija lahko s soglasjem direktorja
Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce
in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.

B

BL
45 točk
35 točk
10 točk

B
35
točk
30 točk

BL
30
točk
25 točk

10 točk

3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku razpisa. Odpiranje vlog je najkasneje tretji
delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranja
niso javna.
4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni obrazec, pri zaprošeni vrednosti posojila nad
50.000,00 EUR pa tudi poslovni načrt, sicer se zavržejo
kot nepopolne.
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5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od posameznega odpiranja vlog pisno pozvala
k dopolnitvi.
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. Prepozno prispele vloge se uvrstijo v naslednji
razpisni rok, v kolikor tega ne bo več, se zavržejo.
8. Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se kot
neutemeljene zavrnejo.
9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje.
Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila
v prioritetno listo. Financirane bodo vloge z najvišjim
številom točk do porabe razpisanih posojil.
10. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih
meril v 13. poglavju. Prednost pri izboru za dodelitev posojil znotraj posameznega odpiranja bodo imeli projekti,
ki bodo dobili višje število točk. V kolikor bodo projekti
pri ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja
vlog dosegli enako število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali višje število točk po
naslednjem vrstnem redu meril za izbor vlog, in sicer:
1. tržni in ekonomski elementi projekta,
2. regionalni vidik lokacije investiranja,
3. ocena vlagatelja.
V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh
merilih dosežejo enako število točk, bo imela prednost
vloga, ki je bil oddana prva (upošteva se datum in ura
oddaje vloge priporočeno na pošto ali datum in ura oddaje vloge osebno v vložišču na sedežu Sklada).
11. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za točkovanje ne dosežejo skupno najmanj število točk, opredeljenih v tabelah v 2. točki 13. poglavja javnega razpisa,
se kot neutemeljene zavrnejo.
12. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki
izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je
na razpolago sredstev, komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov
oblikuje prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev
sredstev. Ko pa gre za t. i. ostanke sredstev, lahko komisija v primeru iz prejšnjega stavka predlaga odobritev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska in
v obsegu razpoložljivih sredstev (na primer: zaprošeno
posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil še
25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini 25.000,00 EUR),
če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel projekt v celoti, ter prilagodi finančno konstrukcijo projekta.
V kolikor vlagatelj tega v postavljenem roku ne bo storil
oziroma na to ne pristane, lahko Sklad po enakem postopku ponudi posojilo vlagatelju, katerega vloga se je
po oceni uvrstila kot naslednja, vendar v okviru časovnih
možnosti razpisa. Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene
v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo.
15. Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni
z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada. Za dodelitve višje od 500.000,00 EUR
mora k odločitvi direktorja Sklada podati soglasje tudi
Nadzorni svet Sklada.
3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in
potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper odločbo Sklada o finančni spodbudi ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti
v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne
morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 024-14/2018-3
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Na podlagi določb 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, s spremembami; v nadaljevanju: Uredba
1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470,
s spremembami), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki
jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 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,
s spremembami, v nadaljevanju: Uredba 966/2012/EU) in
njene izvedbene uredbe, Zakona o javnih skladih (Uradni
list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10,
26/11, 30/11 – skl. US, 43/11), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 –
ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415,
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 –
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 –
ZIPRS1819, 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni
list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), 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), 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, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo
za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP001 različica 3.2, z dne 6. 12. 2017,
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in
25/17 – Zvaj), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17), Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in
100/13), Zakona o vajeništvu (Uradni list RS, št. 25/17),
Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr. in 23/17),
sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o izbiri št. 5442-245/2017/12 z dne 20. 6. 2018 in odločitve
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori
neposredni potrditvi operacije, št. 3032-74/2017/27 z dne
23. 7. 2018, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih
partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi
strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu
v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad).
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in
socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma
študijskem letu 2017/2018 (v nadaljevanju: javni razpis) je
sestavni del neposredne potrditve operacije – programa
Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018–2022, ki jo izvaja sklad.
Javni razpis kot sestavni del neposredne potrditve
operacije sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju:
ministrstvo).
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EPK za obdobje
2014–2020), prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne
naložbe 10.2. »Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih
sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje
prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove
kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po
spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in
razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno
z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi«, specifičnega cilja 10.2.1: »Prenova sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja«.
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija
izvajanja
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe
praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom
na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence
v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih
strokovnih šol.
Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:
Sklop A: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so
v šolskem letu 2017/2018 vpisani v 1. letnik ter vključeni
v vajeniški sistem izobraževanja (v nadaljevanju: vajenci).
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Sklop B: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno
opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem
izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne
učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo
sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju, in so se
v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 izobraževali
v zadnjem letniku.
2.2 Namen javnega razpisa
Namen je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela
preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje
učnih mest za vajence, dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja.
2.3 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je uvajanje izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj
prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja
uveljavljenih modelov ter vpeljave novih modelov poklicnega izobraževanja v šolah se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.
2.4 Regija izvajanja
Javni razpis ima zaradi sistemske narave predvidenih ukrepov vpliv na celotno državo (tako na Kohezijsko
regijo Vzhodna Slovenija kot na Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija). Skladno z navedbo v OP EPK za obdobje 2014–2020 in v skladu s 70. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013 ter 13. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013
se za javni razpis uporabi načelo derogacije, pri čemer
se ključ delitve (pro-rata) definira na podlagi števila srednjih poklicnih šol, med katerimi so tudi tiste, ki izvajajo
tudi programe višjega strokovnega izobraževanja, oziroma
razmerja med temi po regijah, ki znaša 63 % za Kohezijsko
regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in 37 %
za Kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju:
KRZS).
2.5 Ciljna skupina
Ciljne skupine za Sklop A so: vajenci, delodajalci,
zbornice.
Ciljne skupine za Sklop B so: dijaki srednjih poklicnih
šol in študenti višjih strokovnih šol, delodajalci, šole.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za
Sklop A
Zbornica in delodajalec, za katerega zbornica pošlje
vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na
javni razpis odda zbornica za vajenca, ki je bil v šolskem
letu 2017/2018 vpisan v 1. letnik srednjega poklicnega
izobraževanja in je bil na podlagi sklenjene vajeniške pogodbe vključen v vajeniško izvedbo enega od naštetih
izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne
izobrazbe: mizar, kamnosek, oblikovalec kovin – orodjar
ter gastronomske in hotelske storitve.
3.1.1. Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni program:
– Izobraževalni program se v vseh letih izobraževanja v najmanj 50 % izvede kot praktično usposabljanje
z delom.

3.1.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zbornica:
Zap. Pogoji:
Dokazila
št.
1.
na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje dejavnosti – Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
po Zakonu o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS,
št. 60/06, 56/08 – skl. US, 32/09 – odl. US, 110/09, 14/10 –
skl. US, 51/10 – odl. US, 77/11);
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Zap. Pogoji:
št.
2.
na dan oddaje vloge ima podeljeno javno pooblastilo na
področju poklicnega in strokovnega izobraževanja;
3.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dokazila
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah
ministrstva in zakonodaji
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

na dan oddaje vloge ni v postopku prenehanja,
likvidacijskem postopku ali stečajnem postopku; na
podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21,
26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1, 87/11 – ZPUOOD, 23/12
– odl. US, 48/12 – odl. US, 47/13, 100/13, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C,
30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US);
4.
ima na dan 30. 9. 2018 poravnane vse zapadle davke,
– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih
prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno obveznostih zapadlih za dan 30. 9. 2018*
zakonodajo;
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5.
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobila – Pogoj se preverja v aplikaciji Erar
ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev
evropskega, državnega ali občinskega proračuna;
6.
vajenci, ki so z delodajalci sklenili vajeniške pogodbe, in
– Pogoj se preverja v Centralni evidenci
ki jih je registrirala pristojna zbornica, so bili v šolskem
udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ)
letu 2017/2018 vpisani v prvi letnik srednjega poklicnega
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
izobraževanja v vajeniški obliki1.
* Če zbornica ne bo predložila dokazil FURS o plačanih obveznostih, jih bo pridobil sklad po uradni dolžnosti iz
uradnih evidenc.
3.1.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:
Pogoji
Dokazila
na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti – Pogoj se preveri uradnih evidencah Ajpes-a
v Republiki Sloveniji;
2.
na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave,
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, ter ni
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
v položaju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10,
106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1,
87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 – odl. US, 47/13,
100/13, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl.
US, 63/16 – ZD-C, 30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US);
oziroma v katerikoli podobni okoliščini;
3.
ima na dan 30. 9. 2018 poravnane vse zapadle davke,
– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih
prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno obveznostih za dan 30. 9. 2018*
zakonodajo;
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
4.
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil – Pogoj se preverja v aplikaciji Erar
ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov – Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev
evropskega, državnega ali občinskega proračuna;
5.
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi – Izjava o izpolnjevanju pogojev**
s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 –
popr., 39/09, 55/09 – odl. US, 91/11, 54/15, 38/16, 27/17)
od začetka izvajanja praktičnega usposabljanja z delom do
dneva oddaje vloge;
6.
ima z vajencem sklenjeno vajeniško pogodbo, ki jo je
– Izpis iz evidence vajencev
registrirala pristojna zbornica.
* Če delodajalec ne bo predložil dokazil FURS o plačanih obveznostih, jih bo pridobil sklad po uradni dolžnosti
iz uradnih evidenc.
** Za resničnost, pravilnost, točnost in popolnost izjave je v celoti odgovoren delodajalec, vsebina podane izjave delodajalca bo predmet naknadnega preverjanja s strani sklada, kar se preverja v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje.
Preverjanje s strani sklada zajema preverjanje po 100. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11
– ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13- ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 –
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) in preverjanje na terenu.
1.

1

Izobraževalni programi: mizar, kamnosek, oblikovalec kovin-orodjar, gastronomske in hotelske storitve.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3.2 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za
Sklop B
Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo
na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na
javni razpis odda šola, v kateri je bil dijak ali študent
vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem
letu 2017/2018.
3.2.1 Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni program:
– Za srednje poklicno izobraževanje (3-letni program):
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje najmanj 912 ur oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom.
– Delodajalec je izvedel najmanj 3 tedne praktičnega usposabljanja z delom po učni pogodbi za dijaka
v šolskih letih od 2015/2016 do 2017/2018.
Če je dijak opravil praktično usposabljanje z delom
pri več različnih delodajalcih, se strošek izvajanja praktičnega usposabljanja z delom sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov skladno s potrdilom šole
o opravljenem praktičnem usposabljanju.
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Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal
ali prekinil izobraževanje, vendar le do vključno šolskega
leta 2013/2014, pri čemer se upošteva praktično usposabljanje z delom v obdobju od 1. 1. 2014 dalje.
– Za višješolsko strokovno izobraževanje:
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje 800 ur oziroma 20 tednov praktičnega
izobraževanja.
– Delodajalec je izvedel najmanj 320 ur oziroma
najmanj 8 tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi
o praktičnem izobraževanju za študenta v študijskih letih
od 2016/2017 do 2017/2018.
Če je študent opravil praktično izobraževanje pri
več različnih delodajalcih, se strošek izvajanja praktičnega izobraževanja sorazmerno razdeli glede na izvedeno
število tednov skladno s potrdilom šole o opravljenem
praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.
Smiselno se upošteva letnike, ko je študent ponavljal ali prekinil izobraževanje, vendar le do vključno študijskega leta 2013/2014, pri čemer se upošteva
praktično izobraževanje v obdobju od 1. 1. 2014 dalje.

3.2.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati šola:
Zap. Pogoji:
Dokazila
št.
1.
na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje
– Pogoj se preveri v razvidu izvajalcev
izobraževalne dejavnosti in izvaja srednje poklicno
javnoveljavnih programov za pridobitev izobrazbe
oziroma višje strokovno izobraževanje;
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
2.
na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, – Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku;
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
3.
ima poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge – Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih
obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo na obveznostih zapadlih za dan 30. 9. 2018*
dan 30. 9. 2018;
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
4.
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni
– Pogoj se preverja v aplikaciji Erar
pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih
sredstev evropskega, državnega ali občinskega
proračuna;
5.
delodajalec, pri katerem se je dijak ali študent praktično – Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
usposabljal z delom oziroma praktično izobraževal, in
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
šola, kjer je isti dijak ali študent bil vpisan v zaključni
letnik, sta dva različna poslovna subjekta;
6.
za prijavljene osebe, za katere je delodajalec izvedel
– Pogoj se preveri v evidencah sklada
praktično usposabljanje z delom oziroma praktično
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
izobraževanje, ni bila dodeljena spodbuda za isti
izobraževalni program;
7.
dijaki in študenti, za katere je delodajalec izvedel
– Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju
praktično usposabljanje z delom oziroma praktično
z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri
izobraževanje, so morali biti v šolskem oziroma
delodajalcu, ki ga izda šola
študijskem letu 2017/2018 vpisani v zaključni letnik
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
izobraževalnega programa, v okviru katerega so opravili
praktično usposabljanje z delom oziroma praktično
izobraževanje;
8.
študentom, ki izredno študirajo, šola ni skrajšala
– Izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja
s študijskim programom določenega obsega
pri izrednih študentih
praktičnega izobraževanja (ta točka velja samo za
uveljavljanje spodbud za izredne študente).
* Če šola ne bo predložila dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobil sklad po uradni dolžnosti iz
uradnih evidenc.
3.2.3 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:
1.

Pogoji
Dokazila
na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti – Pogoj se preveri uradnih evidencah Ajpes-a
v Republiki Sloveniji;
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Pogoji
Dokazila
na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave,
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, ter ni
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
v položaju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10,
106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1,
87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 – odl. US, 47/13,
100/13, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl.
US, 63/16 – ZD-C, 30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US)
oziroma v katerikoli podobni okoliščini;
3.
ima poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge
– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih
obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo na dan obveznostih za dan 30. 9. 2018*
30. 9. 2018;
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
4.
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil – Pogoj se preverja v aplikaciji Erar
ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov – Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev
evropskega, državnega ali občinskega proračuna;
5.
delodajalec, pri katerem se je dijak ali študent praktično
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
usposabljal z delom oziroma praktično izobraževal, in šola,
kjer je isti dijak ali študent bil vpisan v zaključni letnik, sta
dva različna poslovna subjekta;
6.
za prijavljene osebe, za katere je delodajalec izvedel
– Pogoj se preverja v evidencah sklada
praktično usposabljanje z delom oziroma praktično
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
izobraževanje, ni bila dodeljena spodbuda za isti
izobraževalni program;
7.
delodajalec ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
– Izjava o izpolnjevanju pogojev**
dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09, 55/09 – odl. US, 91/11,
54/15, 38/16, 27/17) od začetka izvajanja praktičnega
usposabljanja z delom do dneva oddaje vloge;
8.
prijavljeni osebi je dodelil mentorja, ki je zaposlen pri tem – Izjava o izpolnjevanju pogojev
delodajalcu;
9.
z izrednimi študenti, za katere delodajalec uveljavlja
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
upravičene stroške v času opravljanja praktičnega
izobraževanja, ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi in
študenti niso delali za delodajalca preko svojega s.p. (ta
točka velja samo za delodajalce, ki uveljavljajo upravičene
stroške za izredne študente).
* Če delodajalec ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobil sklad po uradni dolžnosti
iz uradnih evidenc.
** Za resničnost, pravilnost, točnost in popolnost izjave je v celoti odgovoren delodajalec, vsebina podane izjave
delodajalca bo predmet naknadnega preverjanja s strani sklada, kar se preverja v uradnih evidencah Ministrstva za
pravosodje. Preverjanje s strani sklada zajema preverjanje po 100. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10
– ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13- ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) in preverjanje
na terenu.
2.

Do porabe razpoložljivih sredstev javnega razpisa
bodo izbrane vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne
pogoje in bodo oddane skladno z javnim razpisom ter
razpisno dokumentacijo.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za javni razpis znaša do 6.210.128,00 EUR, od tega
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih
programskih območjih v spodaj navedenih proračunskih
letih naslednja:
– za proračunsko leto 2018: 6.194.828,00 EUR,
od tega:
– za KRVS 3.902.741,64 EUR, od tega:
– 3.122.193,31 EUR s PP 160176 –
PN10.2-Poklicno
izobraževanje
in
usposabljanje-14-20-V – EU udeležba (80,00 %) in
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– 780.548,33 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 2.292.086,36 EUR, od tega:
– 1.833.669,09 EUR s PP 160178 –
PN10.2-Poklicno
izobraževanje
in
usposabljanje-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 458.417,27 EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2020: 15.300,00 EUR, od
tega:
– za KRVS 9.639,00 EUR, od tega:
– 7.711,20 EUR s PP 160176 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V – EU udeležba (80,00 %) in
– 1.927,80 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska
udeležba (20,00 %),
– za KRZS 5.661,00 EUR, od tega:
– 4.528,80 EUR s PP 160178 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU
(80,00 %) in
– 1.132,20 EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska
udeležba (20,00 %).
Način delitve sredstev po regijah je: 63 % za KRVS
in 37 % za KRZS, skladno z opredelitvijo v točki 2.4.
tega razpisa.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti sklada, ministrstva in likvidnostno stanje proračuna Republike Slovenije.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014
do 30. 9. 2018, zgolj za stroške SSE 4 (drugi del) pa je
obdobje upravičenosti stroškov do 30. 9. 2020.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2014 do
30. 11. 2022.
Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2018 in 2020.
6. Vsebina in prijava na javni razpis
Dokumentacija javnega razpisa obsega naslednje
dokumente:
– javni razpis,
– razpisna dokumentacija in
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju:
Navodila MIZŠ).
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/.
V razpisni dokumentaciji so navedeni vsi potrebni
podatki, obrazci in navodila, ki omogočajo prijaviteljem
izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
Skladno s točko 3.1 tega javnega razpisa, vlogo na
javni razpis za Sklop A pošlje zbornica, pri čemer zbornica in delodajalec, za katerega zbornica pošlje vlogo,
nastopata kot soprijavitelja.
Skladno s točko 3.2 tega javnega razpisa, vlogo
na javni razpis za Sklop B pošlje šola, pri čemer šola in
delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo, nastopata
kot soprijavitelja.
Popolna vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in v primeru,
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ko soprijavitelja za posamezen sklop poslujeta z žigom,
žigosane obrazce, ter dokazila:
Sklop A:
1. prijavni obrazec za zbornice;
2. prijavni obrazec za delodajalce;
3. izjava zbornice o izpolnjevanju pogojev javnega
razpisa;
4. izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;
5. izpis iz evidence vajencev, ki jo vodi pristojna
zbornica;
6. vajeniška pogodba in načrt izvajanja vajeništva,
če se vajeništvo izvaja pri več delodajalcih;2
7. pravilno opremljeno ovojnico.
Sklop B:
1. prijavni obrazec za šole;
2. prijavni obrazec za delodajalce;
3. izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;
4. izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja
pri izrednih študentih (izjava se izpolni in priloži v vlogi le
v primeru prijavljenih oseb, ki so izredni študenti);
5. izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;
6. pravilno opremljeno ovojnico.
Soprijavitelja morata za Sklop A in Sklop B uporabiti
izključno prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije,
ki se jih ne sme spreminjati. V nasprotnem primeru bo
vloga zavržena.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
8. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
9. Upravičeni stroški, dokazila ter način financiranja
9.1 Upravičeni stroški in dokazila
Sofinanciranje upravičenih stroškov bo v okviru
tega javnega razpisa potekalo skladno s pravili evropske
kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Navodili MIZŠ, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
Ministrstvo je dne 8. 6. 2018 sprejelo Metodologijo
za določitev višine standardnega obsega stroškov na
enoto za izvedbo programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela
v letih 2018–2022 (v nadaljnjem besedilu: metodologija),
št. dokumenta 5442-245/2017/6, ki določa standardne
lestvice stroškov na enoto.
9.1.1 Upravičeni stroški in dokazila za sklop A
Upravičeni stroški, skladno s pogoji iz točke 3.1.
javnega razpisa, so za Sklop A:
– Standardni strošek na enoto 3: spodbuda delodajalcu za stroške mentorja vajencu;
– Standardni strošek na enoto 4: strokovno – administrativno – tehnična podpora s strani zbornice.
a) Strošek spodbuda delodajalcem za stroške mentorja vajencu (v nadaljevanju: SSE 3)
SSE 3 se delodajalcem dodeli kot spodbuda za
sofinanciranje stroškov mentorja vajencu, ki se najmanj
2
Če bo vajenec vajeništvo opravljal pri več delodajalcih, pristojna zbornica k prijavi priloži vse registrirane
vajeniške pogodbe in načrte izvajanja vajeništva, iz katerih
mora biti razvidno število tednov praktičnega usposabljanja
z delom pri posameznem delodajalcu.
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50 % izobraževalnega programa srednjega poklicnega
izobraževanja praktično usposablja z delom pri delodajalcu.
Skladno z metodologijo je višina sredstev, ki se izplača delodajalcu: 2.412,00 EUR.
SSE 3 je namenjen kot spodbuda delodajalcem, ki
imajo z dijakom, ki je v šolskem letu 2017/2018 vpisan
v 1. letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki se izvaja v vajeniški obliki
izobraževanja, sklenjeno vajeniško pogodbo in je le-to
registrirala pristojna zbornica.
Upravičen strošek SSE 3 se dokazuje z zahtevkom
za sofinanciranje delodajalca skupaj z izpisom iz evidence vajencev, ki jo vodi pristojna zbornica.
Če bo vajenec praktično usposabljanje z delom
opravljal pri več različnih delodajalcih se SSE 3 sorazmerno razdeli med delodajalce glede na predvideno število tednov praktičnega usposabljanja z delom.
V tem primeru pristojna zbornica k prijavi na javni razpis
kot dodatno dokazilo priloži vse registrirane vajeniške
pogodbe za posameznega vajenca in načrte izvajanja
vajeništva, iz katerih mora biti razvidno število tednov
praktičnega usposabljanja z delom pri posameznem
delodajalcu.
Izpolnitev pogodbenih obveznosti se bo preverilo
ob zaključku 3. letnika s potrdilom šole o opravljenih obveznostih iz naslova praktičnega usposabljanja z delom.
V primeru, da se vajeniška pogodba predčasno
prekine (iz razlogov na strani delodajalca ali vajenca) ali
pogodbene obveznosti niso v celoti izpolnjene, mora delodajalec neupravičeno prejeta sredstva vrniti. Vrača se
torej sorazmerni del sredstev glede na preostalo število
tednov praktičnega usposabljanja z delom, ki niso bili
opravljeni. Če bo pristojna zbornica predložila zahtevek
za sofinanciranje drugega delodajalca skupaj z dokazili
za upravičenost SSE 3 (skupaj z načrtom izvajanja vajeništva in vajeniško pogodbo), se bo le-temu izplačal
SSE 3 v sorazmernem deležu glede na predvideno število tednov praktičnega usposabljanja z delom.
b) Strokovno – administrativno – tehnična podpora
s strani zbornice (v nadaljevanju: SSE 4)
SSE 4 se dodeli zbornicam za registracijo in
spremljanje vajeništva na podlagi posamezne vajeniške
pogodbe, kot to določa 12. člen Zakona o vajeništvu.
Skladno z metodologijo je višina sredstev, ki se izplača zbornici: 460,00 EUR.
SSE 4 se pristojni zbornici izplača v dveh delih,
glede na opravljeno delo.
V prvem delu se upravičen strošek SSE 4 dokazuje z izstavljenim zahtevkom za sofinanciranje pristojne
zbornice in bo v znesku 205,00 EUR izplačan ob odobritvi SSE 3.
V drugem delu se upravičen strošek SSE 4 dokazuje z izstavljenim zahtevkom za sofinanciranje pristojne zbornice in bo v znesku 255,00 EUR izplačan
ob zaključku tretjega letnika vajenca. Dodatno dokazilo
za izplačilo bo potrdilo šole o opravljenih obveznostih
vajenca iz naslova praktičnega usposabljanja z delom.
Pristojna zbornica prejme SSE 4 le enkrat za vsakega vajenca, ne glede na to, da lahko vajenec praktično usposabljanje z delom opravlja pri več različnih
delodajalcih.
Zahtevana dokazila za prvi del zbornica predloži
skupaj s podpisanimi tripartitnimi pogodbami o sofinanciranju. Soprijavitelja za sklop A pripravita zahtevke za
sofinanciranje v obliki, kot jih predpiše sklad.
Po pregledu in potrditvi zahtevka za sofinanciranje
bo sklad izvedel plačila skladno s pogodbo o sofinanciranju.
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9.1.2 Upravičeni stroški in dokazila za sklop B
Upravičeni stroški, skladno s pogoji iz točke 3.2.
javnega razpisa, so za Sklop B:
– Standardni strošek na enoto 1: strošek mentorja
za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma
praktičnega izobraževanja;
– Standardni strošek na enoto 2: administrativno –
tehnična podpora s strani šole.
a) Strošek mentorja za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja (v
nadaljevanju: SSE 1)
SSE 1 se nameni delodajalcem za sofinanciranje
stroška mentorja pri izvajanju praktičnega usposabljanja
z delom za dijake oziroma praktičnega izobraževanja
za študente.
Skladno z metodologijo je višina SSE 1, ki se izplača delodajalcu: 1.030,00 EUR.
SSE 1 je namenjen delodajalcem, ki imajo v času
od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2018:
1. sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe3 z dijaki za izvajanje praktičnega usposabljanja
z delom po izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki določajo skupno trajanje
praktičnega usposabljanja z delom v obsegu najmanj
24 tednov v treh šolskih letih, vključno s šolsko obliko
izobraževanja z večjim deležem praktičnega usposabljanja v podjetjih (do 50 % trajanja izobraževalnih programov) oziroma,
2. sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju s študenti za izvajanje praktičnega izobraževanja4
v skladu s študijskimi programi za pridobitev višje strokovne izobrazbe, ki določajo 800 ur oziroma 20 tednov
praktičnega izobraževanja v dveh študijskih letih,
in so dijaki oziroma študenti v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 v zaključnem letniku ter so opravili celotni program praktičnega usposabljanja z delom
oziroma praktičnega izobraževanja, predpisan v zgoraj
navedenih izobraževalnih programih.
Če je dijak ali študent opravil praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje pri več
različnih delodajalcih, se SSE 1 sorazmerno razdeli
glede na izvedeno število tednov skladno s potrdilom
šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom
oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.
Upravičen strošek SSE 1 se dokazuje z zahtevkom
za sofinanciranje (zahtevek delodajalca za sofinanciranje) skupaj s potrdilom šole o opravljenem praktičnem
usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.
b) Administrativno – tehnična podpora s strani šole
(v nadaljevanju: SSE 2)
SSE 2 se nameni šoli, v katero je dijak ali študent
vpisan v zaključni letnik5, za usmerjanje, obveščanje in
koordinacijo delodajalcev ter administrativno – tehnično
podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni
razpis.
Skladno z metodologijo je višina SSE 2, ki se izplača šoli: 22,80 EUR.
Dokazilo šole o upravičenosti do SSE 2 je odobren
SSE 1.
V primeru, da je dijak ali študent opravil praktično
usposabljanje oziroma praktično izobraževanje pri več
3
na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17).
4
na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13).
5
Velja enako časovno obdobje kot je navedeno v prejšnji točki a): tj. 1. 1. 2014–30. 9. 2018.
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delodajalcih, se šoli za vsakega posameznega delodajalca, ki mu je odobren SSE 1, odobri SSE 2.
Zahtevana dokazila šola predloži skupaj s podpisanimi pogodbami o sofinanciranju. Soprijavitelja za
sklop B pripravita zahtevke za sofinanciranje v obliki,
kot jih predpiše sklad.
Šole bodo morale skupaj s podpisanimi tripartitnimi
pogodbami o sofinanciranju skladu poslati tudi zahtevek šole za sofinanciranje v okviru SSE 2 in zahtevek
delodajalca za sofinanciranje v okviru SSE 1, ter potrdilo
šole o opravljenem praktičnem usposabljanju oziroma
praktičnem izobraževanju. Po pregledu in potrditvi zahtevka za sofinanciranje bo sklad izvedel plačila skladno
s pogodbo o sofinanciranju.
10. Način izvrševanja plačil – financiranja
10.1 Način izvrševanja plačil za sklop A
Z izbranima soprijaviteljema za sklop A bo sklad
sklenil pogodbo o sofinanciranju, s katero bo podrobneje
dogovorjen način sofinanciranja dodeljene spodbude za
povrnitev dela stroškov za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom.
Plačila se skladno s pogodbo o sofinanciranju izvedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega
zahtevka za sofinanciranje ter izpisa iz evidence vajencev6, kot je opredeljeno v točki 9.1.1.
Sklad v roku šestdesetih dni od prejema zahtevkov
za sofinanciranje pregleda in potrdi popolne zahtevke
oziroma pozove zbornico k morebitni dopolnitvi. Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun soprijaviteljev za sklop A v roku šestdesetih dni od potrditve popolnih zahtevkov za sofinanciranje s strani odgovorne
osebe sklada in v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in
2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H; v nadaljevanju: ZIPRS1819).
10.2 Način izvrševanja plačil za sklop B
Z izbranima soprijaviteljema za sklop B bo sklad
sklenil pogodbo o sofinanciranju, s katero bo podrobneje
dogovorjen način sofinanciranja dodeljene spodbude za
povrnitev dela stroškov za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja.
Plačila se skladno s pogodbo o sofinanciranju izvedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega zahtevka za sofinanciranje ter potrdila šole o opravljenem
praktičnem usposabljanju dijaka oziroma praktičnem izobraževanju študenta, kot je opredeljeno v točki 9.1.2.
Sklad v roku šestdesetih dni od prejema zahtevkov
za sofinanciranje pregleda in potrdi popolne zahtevke
oziroma pozove šolo k morebitni dopolnitvi. Sredstva
bodo nakazana na transakcijski račun soprijaviteljev
sklopa B v roku šestdesetih dni od potrditve popolnih
zahtevkov za sofinanciranje s strani odgovorne osebe
sklada in v skladu z veljavnim ZIPRS1819.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani prijavitelji skladno
s 115. do 117. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in
navodili organa upravljanja
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B bosta morala pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. do 117. člen in Prilogo
XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
6
Na podlagi 42. člena Zakona o vajeništvu (Uradni list
RS, št. 25/17; v nadaljevanju: ZVaj).
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Sprejetje financiranja pomeni tudi privolitev v vključitev na sezname, ki bodo javno objavljeni na podlagi
javnega razpisa.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o izvedbi praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja in spremljanja ter evidentiranja
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sta dolžna zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na izvedbo praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, ki je sofinancirana v okviru predmetnega javnega
razpisa, ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili
Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
sta izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B dolžna zagotoviti dostopnost do
vseh dokumentov o izdatkih praktičnega usposabljanja
z delom oziroma praktičnega izobraževanja, ki so sofinancirani v okviru tega javnega razpisa, v obdobju dveh
let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanih izvedb
praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega
izobraževanja. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bodo izbrani soprijavitelji obveščeni pisno
s strani sklada.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi
za namene javnega razpisa se morajo evidentirati prihodki oziroma prilivi, ki jih bo sklad nakazal izbranim
soprijaviteljem za sklop A in izbranim soprijaviteljem za
sklop B na podlagi javnega razpisa.
13. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov
Šola in zbornica bosta za namen spremljanja in
vrednotenja praktičnega usposabljanja z delom oziroma
praktičnega izobraževanja, skladno s 27., 54., 96. in
125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžna
spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju
ciljev in kazalnikov praktičnega usposabljanja z delom
oziroma praktičnega izobraževanja, vključno s podatki
po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja izvajanja praktičnega usposabljanja z delom oziroma
praktičnega izobraževanja, so natančneje opredeljeni
v razpisni dokumentaciji.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sta dolžna omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvedbo praktičnega
usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, ki je sofinancirana ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani sklada,
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sta dolžna nadzornim organom predložiti
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti
v okviru javnega razpisa. V primeru preverjanja na kraju
samem bosta izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana
soprijavitelja za sklop B omogočila vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem
aktivnosti v okviru javnega razpisa. Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B bosta
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o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno
obveščena, sklad pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem, dolžna pa bosta ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in
redno obveščati sklad o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani
nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvedbi praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja,
bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po
125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko
obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami o načelih, merilih
in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi
s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu
s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. julija 2006 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/skmbt_c654e16032914450.
pdf) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje
finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov
in izdatkov, soprijavitelja za sklop A in soprijavitelja za
sklop B pa bosta dolžna neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe
(EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU)
št. 1304/2013
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sta dolžna zagotoviti upoštevanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti
vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za
invalide, med osebami, vključenimi v izvajanje aktivnosti
v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo,
ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in
7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom
Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sta dolžna cilje javnega razpisa 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 (EU)
št. 1303/2013.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da sta se soprijavitelja za
sklop A in soprijavitelja za sklop B seznanila z vsebino
javnega razpisa in da se z njo strinjata.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih soprijavitelja posebej označita, 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 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 –
ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18;
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.
Soprijavitelja za sklop A in soprijavitelja za sklop B morata pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če
soprijavitelja za sklop A in soprijavitelja za sklop B ne
označita in razložita takšnih podatkov v vlogi, bo sklad
lahko domneval, da vloga po njunem stališču ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma
dostopne javnosti.
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Sklad in soprijavitelji so dolžni zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07),
Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5.
2016, str. 1), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11,
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in
15/17) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
17. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku
potrjevanja ali izvrševanja praktičnega usposabljanja
z delom oziroma praktičnega izobraževanja prišlo do
resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da izbrana soprijavitelja za sklop A in
izbrana soprijavitelja za sklop B sklada nista seznanila
z vsemi dejstvi in podatki, ki so jima bili znani ali bi jima
morali biti znani oziroma da sta posredovala neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikrila
informacije, ki bi jih bila v skladu s tem javnim razpisom
dolžna razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev sklada
o dodelitvi sredstev ali da sta neupravičeno pridobila
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na
podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bosta
izbrana soprijavitelja posameznega sklopa dolžna vrniti neupravičeno prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski
račun izbranega soprijavitelja posameznega sklopa do
dneva vračila, na transakcijski račun sklada. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
18. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne izvedbe praktičnega usposabljanja z delom
oziroma praktičnega izobraževanja: dvojno uveljavljanje
stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega
koli drugega vira, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na
transakcijski račun izbranega soprijavitelja za sklop A in
izbranega soprijavitelja za sklop B do dneva vračila
sredstev na transakcijski račun sklada. Če je dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za izbranega
soprijavitelja za sklop A in izbranega soprijavitelja za
sklop B izgubljeni.
19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od
dneva objave v Uradnem listu RS do vključno 10. 10.
2018 do 16. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno
ali po pošti) v vložišče sklada prispeti najpozneje do
zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete.
Vlogo na javni razpis za Sklop A pošlje zbornica na
naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20,
1000 Ljubljana.
Vlogo na javni razpis za Sklop B pošlje šola na
naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20,
1000 Ljubljana.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni
s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidnimi
oznakami »Javni razpis PUD 2017/2018 – Vloga – Ne
odpiraj«.
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Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali
obrazec »Oprema ovojnice«, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz
prejšnjega odstavka.
Obravnavale se bodo samo v roku dostavljene in
pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer
v vrstnem redu, kot so bile predložene. Vloge, ki bodo
oddane po izteku predpisanega roka ali ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz
nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene. S sklepom
bodo zavržene tudi vse vloge, ki po pozivu za formalno
dopolnitev ne bodo pravočasno ter ustrezno dopolnjene.
V primeru, da sklad vlagatelje pozove k dopolnitvi
vloge, se dopolnitev pošlje v zaprti ovojnici. Priporoča
se, da se jo označi s polnim nazivom in naslovom šole
ter vidnimi oznakami »Javni razpis PUD 2017/2018«
s pripisom »Dopolnitev – št. zadeve – Ne odpiraj«.
Rok za dopolnitev vlog bo petnajst dni. Rok ne bo
podaljšljiv.
20. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora
Vloge bo odpirala in obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor sklada.
Odpiranje vlog se bo pričelo dne 1. 10. 2018 ob
10. uri in bo potekalo sproti po vrstnem redu prispetja
vlog do porabe razpoložljivih sredstev javnega razpisa.
Odpiranje prejetih vlog zaradi pričakovanega velikega števila le-teh, v skladu z 222. členom Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
ne bo javno.
Sklad si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti
zbornico (za Sklop A) ali šolo (za Sklop B) pozove k dodatnim pojasnilom.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo formalno popolnost vlog. Strokovna komisija bo v roku
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi
tiste zbornice (Sklop A) oziroma tiste šole (Sklop B), katerih vloge niso formalno popolne. Nepopolne vloge, ki jih
šole oziroma zbornice ne bodo dopolnile v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje predmetnega javnega razpisa in bodo oddane skladno z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. V nasprotnem primeru lahko sklad vlogo delno ali
v celoti zavrne v skladu z določbami Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08,
8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP).
Sklad vlogo za Sklop A in za Sklop B delno zavrne,
če kateri izmed delodajalcev v vlogi ne izpolnjuje pogojev. Za vse ostale delodajalce, ki izpolnjujejo pogoje, pa
se vloga odobri.
21. Rok, v katerem bodo soprijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Soprijavitelji za sklop A in soprijavitelji za
sklop B bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od izteka roka za oddajo
vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh sklada.
Izbranim soprijaviteljem za sklop A in izbranim soprijaviteljem za sklop B bo sklad posredoval sklepe o izboru in
jih pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Pogodbe
o sofinanciranju so tripartitne, in so za Sklop A sklenjene
med skladom, šolo in delodajalcem, ter za Sklop B sklenjene med skladom, zbornico in delodajalcem. Če se
izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja
za sklop B v roku osmih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzoveta, se šteje, da sta umaknila
vlogo za pridobitev sredstev.
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Zoper sklep o izboru/zavrnitvi/zavržbi lahko šola
oziroma zbornica podata pritožbo pri skladu, in sicer
v roku petnajstih dni od prejema sklepa. Pritožba mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena.
Če strokovna komisija spozna, da je vložena pritožba
dovoljena in pravočasna ter da jo je vložila upravičena
oseba, pa izpodbijanega sklepa ne nadomesti z novim,
pritožbo v petnajstih dneh od prejema posreduje v odločanje ministrstvu. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve
podpisa pogodb o sofinanciranju z izbranimi soprijavitelji
za sklop A in izbranimi soprijavitelji za sklop B.
22. Dostop do dokumentacije, informacij in pojasnil
v zvezi z javnim razpisom
Razpisna dokumentacija je do poteka roka za
oddajo vlog dostopna na spletnem naslovu sklada:
http://www.sklad-kadri.si.
Lahko pa jo dvignete tudi v vložišču sklada, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah pa
tudi od 14. do 16. ure.
Vprašanja se lahko pošljejo tudi na elektronski naslov: pud@sklad-kadri.si, vendar najkasneje do dne
3. 10. 2018. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada v petih delovnih dneh od
prejema vprašanja.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije
Št. 302-2/2018

Ob-2798/18

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje
(Uradni list RS, št. 76/15 in 48/18) ter 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, Mestna občina Celje objavlja
javni razpis
za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva
v Mestni občini Celje za leto 2018 za mikro, mala
in srednje velika podjetja (MSP)
I. Namen javnega razpisa: sredstva po tem razpisu
se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije za
razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014–2020, ki
je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine
Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014 ter z namenom
povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja
izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in
vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega
okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo:
– po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za
naslednje ukrepe:
– Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
– Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega
prispevka,
– Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
– Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in
odpiranja novih delovnih mest,
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– Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
– Ukrep 6: sofinanciranje stroškov promocije in
internacionalizacije podjetništva,
– Ukrep 7: sofinanciranje stroškov promocije Celja kot prepoznavne turistične destinacije.
– po pravilih o postopkih za izvrševanje proračuna
za naslednje ukrepe:
– Ukrep 8: sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja,
– Ukrep 9: sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2017 v višini 240.000,00 EUR (proračunska postavka 410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom). Predvidena okvirna
sredstva po področjih so sledeča:
– 70.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)
– 40.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2)
– 35.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC
s področja podjetništva in gospodarstva:
– za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
v višini 15.000,00 EUR (ukrep 3)
– za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v višini 10.000,00 EUR (ukrep 4)
– za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih
in tehnoloških parkih v višini 10.000,00 EUR (ukrep 5)
– 35.000 EUR za sofinanciranje stroškov promocije
in internacionalizacije podjetništva (ukrep 6)
– 30.000,00 EUR sofinanciranje stroškov promocije
Celja kot prepoznavne turistične destinacije (ukrep 9)
– 30.000 EUR za sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja (ukrep 8) in sofinanciranje usposabljanja
in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih
(ukrep 9).
Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov,
navedenih v tem razpisu. Pri podelitvi po pravilu de
minimis se v primerih, ko se prijavitelj prijavlja na več
ukrepov, bo le-ta lahko prejel finančno vzpodbudo le za
en ukrep, in sicer za tistega, za katerega bo prejel najvišje število točk od vseh oddanih vlog istega vlagatelja.
Izjema je v primeru oddaje vloge za ukrep sofinanciranja
samozaposlovanja in odpiranja delovnih mest in za še
drug(e) ukrep(e), kjer bo lahko poleg ukrepa sofinanciranja samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
izbran še za en ukrep, in sicer za tistega, pri katerem bo
vlagatelj izmed vseh svojih oddanih vlog prejel najvišje
število točk. V takšnem primeru se takšnemu vlagatelju
lahko podeli finančna spodbuda le do skupne višine
20.000,00 EUR za oba ukrepa skupaj.
Prijavitelj se lahko hkrati prijavi za ukrepa 8 in 9
in se mu podeli sredstva do višine 30.000,00 EUR, ne
more pa se prijaviti na preostale ukrepe po tem razpisu.
Kvote po posameznih področjih so orientacijske in
se v primerih, da ne bodo dodeljene v celoti po posameznih ukrepih podelijo med druge ukrepe po prioritetah:
ukrepi 8, 9, 4, 3, 5, 2, 6, 7 in 1.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Upravičenci do pomoči so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine;
– podjetja, ki izvajajo enega izmed ukrepov iz tega
razpisa, in ima učinke v Mestni občini Celje, kar je
podrobneje predpisano pri posameznem ukrepu tega
razpisa;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar
gre za sofinanciranje samozaposlitve;
– izvajalec storitev ukrepov 8. in 9. in to ne glede
na njegovo pravno-organizacijsko obliko, razen oseb
javnega prava, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih
lokalnih skupnosti ter pravne osebe, v katerih imajo te
osebe delež v kapitalu.
Za podjetje se po tem razpisu šteje:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikro, mala in srednja velika podjetja (MSP) iz
člena 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES, pri čemer so
srednja podjetja upravičena samo za ukrep 1 in 2,
– izvajalec storitev ukrepov 8 in 9, in sicer ne glede
na njegovo pravno-organizacijsko obliko, razen oseb
javnega prava, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih
lokalnih skupnosti ter pravne osebe, v katerih imajo te
osebe delež v kapitalu.
Za izvajanje ukrepov 8 in 9 se podeljujejo sredstva
skladno z določili predpisov, ki določajo postopke za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, za ostale
ukrepe pa se uporabljajo določila dodeljevanja pomoči
de minimis.
Upravičenci do nepovratnih sredstev in upravičenci,
ki jim bodo podeljena sredstva za izvajanje ukrepa 8 in
9 po tem razpisu, se razlikujejo glede na ukrep, za katerega se prijavljajo.
Do podelitve sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu
o finančnem poslovanju podjetij,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
– ne izpolnjujejo drugih pogojev, določenih pri posameznih ukrepih, za katerega dajejo vlogo,
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– za katere je bila ugotovljena hujša nepravilnost pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je Mestna občina Celje oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o financiranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
1. Upravičenci »de minimis« (ukrepi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7)
Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje
za že izvedene aktivnosti, razen za ukrep 7, kjer se pomoč dodeljuje za predvidene aktivnosti.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis
za stroške za obdobje od 1. 11. 2017 do 31. 8. 2018, za
ukrep 7 pa za bodoče aktivnosti do 31. 12. 2018.
Pomoč odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100 % upravičenih stroškov (brez DDV); razen
za ukrepe 1, 2, 6 in 7, pri katerih je pomoč do naj-
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več 50 % upravičenih stroškov (brez DDV). Pri ukrepu
št. 3 je upravičenec upravičen do 50 % plačane najemnine v zgoraj navedenem obdobju, vendar ne več kot
5 EUR/m2 in skupno ne več kot 1.000 EUR.
Ostali pogoji dodeljevanja pomoči de minimis so
razvidni iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj
gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 48/18) in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU 352,
24. 12. 2013).
2. Upravičenci na podlagi predpisov, ki določajo
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(ukrepa 8 in 9)
Za razpisane ukrepe pomoči velja, da se pomoč
dodeljuje za že izvedene in bodoče aktivnosti.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči za stroške za
obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Pomoč pokriva do 100 % upravičenih stroškov (z
DDV).
Ostali pogoji dodeljevanja pomoči de minimis so
razvidni iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj
gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS,
št. 76/15 in 48/18) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
V. Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih
Vsi pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije,
ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Celje,
https://moc.celje.si/javna-narocila.
1. ukrep: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in
zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč
na območju občine,
– stroški pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih
prostorov,
– stroški nakupa proizvodne opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje.
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški nakupa patentov, licenc, know-how-a ali
nepatentiranega tehničnega znanja ter programske
opreme za proizvodne procese.
Neupravičeni stroški so stroški nakupa drobnega
inventarja in pohištva.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz prve in druge
alineje prvega odstavka IV. poglavja in 1. točke IV. poglavja tega razpisa:
– ki investirajo v razvoj ali razširitev dejavnosti na
geografskem območju, ki je predmet tega razpisa,
– ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti,
F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, pri dejavnosti
S – Druge dejavnosti pa le, v kolikor se nanašajo na
dejavnost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen
trgovskih centrov s svojimi franšizami in dislociranimi
enotami ter I – gostinstvo.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije.

Št.

59 / 7. 9. 2018 /

Stran

1869

Posojila se ne štejejo za lastna sredstva. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega ukrepa
mora obsegati celotno zagotovljena sredstva za zaprtje
finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev
upoštevajo tudi premostitvena sredstva, kot so npr. posojila.
Materialna in nematerialna investicija mora ostati
v lasti upravičenca najmanj 5 let.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do višine 10.000 EUR na
posameznega upravičenca.
2. ukrep: Sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
Namen sofinanciranja stroškov komunalnega prispevka je povečanje možnosti za ustanavljanje, rast in
investiranje podjetij, ustanavljanje novih tehnoloških in
inovativnih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest
s ciljem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarskih
razvoj.
Upravičeni stroški so:
– stroški komunalnega prispevka.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz prve in druge
alineje prvega odstavka IV. poglavja in iz 1. točke IV. poglavja tega razpisa ter:
– ki investirajo v razvoj ali razširitev dejavnosti na
geografskem območju, ki je predmet tega razpisa,
– ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti,
F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, M – Strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti. Izjemoma so mogoči upravičenci, ki opravljajo tudi glavno dejavnost:
S – Druge dejavnosti – v kolikor se nanašajo na dejavnost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen trgovskih
centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami ter
I – gostinstvo.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih
sredstev za kritje stroškov komunalnega prispevka. Posojilo ne šteje kot lastna sredstva. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega ukrepa mora obsegati celotno zagotovljena sredstva za zaprtje finančne
konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi premostitvena sredstva, kot so npr. posojila.
Upravičenec mora izvajati dejavnost v stavbi, ki stoji
na zemljišču/ih, ki so bile predmet sofinanciranja v občini
najmanj 5 let po zaključku investicije.
Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru, da
ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za
izvedbo investicije in v celoti plačan komunalni prispevek.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do skupne višine
20.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
3. ukrep: Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
Namen ukrepa je spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja s poudarkom razvoja starega mestnega
jedra in ustvarjenje novih delovnih mest ter zapolnitev
praznih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru in
območju dela mestnega predela Breg.
Subvencija je namenjena za najem pritličnih poslovnih prostorov za območje Starega mestnega jedra
in Brega. Območje je podrobneje določeno v Odloku
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 83/16)
in traja od dneva opravljanja poslovne dejavnosti, to je
od dneva, ko je poslovni prostor odprt za potrošnike in
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uporabnike storitev, vendar največ za obdobje od 1. 11.
2017 dalje do 31. 8. 2018. Najvišje možno sofinanciranje
najemnine je do 50 % plačane najemnine v relevantnem
obdobju oziroma največ 5 EUR/m2, skupaj pa največ
1.000,00 EUR na posameznega upravičenca. Upravičen strošek je neto najemnina (brez vključenih davčnih
dajatev) in brez stroškov obratovanja. V primeru dvoma
o višini najemnine, si komisija pridržuje pravico preverjanje tržne najemnine skladno z Zakonom o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in nasl.) in Pravilnik o oddajanju
poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje v najem
(Uradni list RS, št. 8/17).
Upravičenci do pomoči so podjetja iz prve in druge alineje prvega odstavka IV. poglavja in iz točke 1.
IV. poglavja tega razpisa, ki najemajo ali že imajo najete
poslovne prostore v Mestni občini Celje (tudi podjetja, ki
nimajo sedeža v občini, vendar so najemniki poslovnih
prostorov na območju občine). Do sofinanciranja niso
upravičena srednje velika podjetja.
Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov (brez vključenega DDV), vendar največ 5 EUR/m2
najemnine oziroma do skupnega zneska 1.000,00 EUR
na posameznega upravičenca.
4. ukrep: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih
in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje
brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do
10 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 10 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega
iskalca prve zaposlitev z najmanj visoko ali univerzitetno
izobrazbo v višini do 10 mesečnih plačanih obveznih
prispevkov.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve
so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni
edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine in so se samozaposlili od 1. 11. 2017 dalje in
še niso zaprosili za pomoč iz tovrstnih razpisov.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih
delovnih mest so podjetja iz prve in druge alineje prvega odstavka IV. poglavja in iz 1. točke IV. poglavja tega
javnega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če
imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo
za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru
na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe
s stalnim bivališčem na območju občine in v kolikor
nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila
zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez
upoštevanja upokojitev.
Kot nove zaposlitve se štejejo zaposlitve novih delavcev od 1. 11. 2017 dalje in za katere še ni bila dodeljena pomoč iz tovrstnih razpisov.
Upravičenci do pomoči v primeru zaposlitve registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve so podjetja
iz prve in druge alineje prvega odstavka IV. poglavja in
iz 1. točke IV. tega javnega razpisa, ki imajo poslovni
sedež na območju občine in podjetja, ki imajo poslovni
sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti
v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev
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je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registriranega brezposelnega iskalca prve zaposlitve, ki ima stalno
bivališče na območju občine.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj
dve leti. V primeru, da upravičenec za zaposleno osebo
oziroma zase v primeru samozaposlitve prejme subvencijo tudi s strani državnih, evropskih ali drugih virov, mora
trajati zaposlitev osebe še najmanj 2 leti po obdobju
sofinanciranja iz drugih virov, kar upravičenec dokazuje
s podaljšanjem pogodbe in drugimi ustreznimi dokazili.
Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do zneska 3.000,00 EUR na posameznega prijavitelja.
5. ukrep: Sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih
Namen pomoči je spodbujanje zagona podjetij
v subjektih inovativnega okolja (podjetniških inkubatorjih, tehnoloških parkih) in spodbujanje ustanavljanja
novih tehnoloških in inovativnih podjetij.
Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave prototipa,
– stroški dela redno zaposlenih do 3 bruto minimalnih mesečnih plač,
– stroški najema poslovnih prostorov v inkubatorju
oziroma v tehnološkem parku.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz prve in druge
alineje prvega odstavka IV. poglavja in iz 1. točke IV. poglavja tega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju
občine, gre za mlado podjetje, registrirano po 1. 11.
2016, in imajo na dan objave tega razpisa v Uradnem
listu RS sklenjeno pogodbo o članstvu v inkubatorju oziroma tehnološkem parku in plačano članarino za to članstvo ter izpolnjuje enega od spodaj navedenih pogojev:
– podjetje je prejemnik investicije semenskega kapitala s strani zasebnega ali javnega vlagatelja,
– podjetje je prejemnik sredstev s strani Slovenskega podjetniškega sklada– razpisa P2, ali
– podjetje je sodelovalo na tekmovanju Start: up
leta Slovenije in prejelo vsaj 50 % maksimalnega števila
točk oziroma doseglo vidnejšo uvrstitev na primerljivem
domačem ali tujem tekmovanju.
Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov za izdelavo prototipa in stroške redno zaposlenih
ter do 50 % za najem poslovnih prostorov, vendar največ
do zneska 2.500,00 EUR na posameznega upravičenca.
Ob tem ni dovoljeno dvojno sofinanciranje, tj. sofinanciranje stroškov, za katere je upravičenec že prejel sredstva iz drugih javnih virov.
6. ukrep: Sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije poslovanja
Namen sofinanciranja stroškov promocije je spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na strokovnih
sejmih in razstavah doma in v tujini in na ta način promovirati razvoj novih proizvodov in storitev.
Namen sofinanciranja stroškov internacionalizacije
je povečanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja (predvsem izvoza), podporo iskanju tujih naložb
v gospodarstvo v regiji, podporo graditvi lastnih blagovnih znamk poslovnih subjektov v regiji, podporo in
ozaveščanje novih načinov sodelovanja ter iskanja razvojnega kapitala.
Upravičeni stroški so:
– stroški najema in postavitve stojnice na določenem strokovnem sejmu ali razstavi doma ali v tujini za
aktivne udeležence sejma (razstavljavce).
Neupravičeni stroški so stroški promocije v medijih, reklamna gradiva in drugi stroški promocije, ki niso
neposredno vezani na najem prostora na sejmu ali na
stroške postavitve stojnice na sejmu.
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Upravičenci do pomoči so podjetja iz prve alineje
prvega odstavka IV. poglavja in iz 1. točke IV. poglavja
tega razpisa in za to promocijo niso prejeli sredstev iz
drugih javnih virov.
Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov, vendar največ do zneska 3.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
7. ukrep: Sofinanciranje stroškov promocije Celja
kot prepoznavne turistične destinacije
Namen sofinanciranja stroškov promocije Celja kot
prepoznavne turistične destinacije je vzpodbuditi izvajalce turističnih aktivnosti na turističnih območjih Mestne
občine Celje z namenom doprinosa prepoznave Celja
kot turistične destinacije.
Predmet sofinanciranja so investicije na območju:
– Šmartinskega jezera, kjer je ukrep usmerjen
v podporo aktivnostim razvoja novih in inovativnih turističnih produktov in storitev, povečanju kakovosti obstoječih produktov ter razvoju turistične destinacije Šmartinsko jezero, in
– starega mestnega jedra Celja, kjer je ukrep
usmerjen v povečanje kakovosti izrabe površin za turistične namene.
Namen ukrepov je okrepiti konkurenčnost in kakovost turističnega gospodarstva mesta Celje.
Upravičeni stroški so:
– stroški sofinanciranja turističnih produktov, ki se
izvajajo na turističnem območju Šmartinskega jezera;
– stroški sofinanciranja ureditve gostinskih vrtov na
turističnem območju Starega mestnega jedra Celje.
Obravnavano območje Šmartinskega jezera je
identično z območjem Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje krajinske zasnove Šmartinsko jezero (Uradni list RS, št. 70/06), območje Starega mestna
jedra Celje pa je identično z območjem iz ukrepa 3 tega
razpisa. Podrobnejša merila so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz prve in druge
alineje prvega odstavka IV. poglavja in iz 1. točke IV. poglavja tega razpisa, razen srednje velikih podjetij:
– ki imajo poslovni sedež na območju občine oziroma ki opravljajo dejavnost na geografskem območju iz
tega ukrepa, za katero se prijavlja na javni razpis glede
na namen pomoči;
– ki za izvajanje tega ukrepa niso ali ne bodo prejeli
sredstev iz drugih javnih virov.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do skupne višine
10.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
8. ukrep: Sofinanciranje svetovanja in razširjanja
znanja
Namen sofinanciranja ukrepa je usmeritev osnovnošolcev v manjkajoče poklice na trgu dela, seznanitev
osnovnošolcev in njihovih staršev z dejavniki odločanja
za nadaljevanje karierne poti po osnovni šoli, možnosti
pridobitve štipendij, z znanji potrebnimi za uspešno delo
in življenje in trendi na trgu dela.
Upravičeni stroški so:
– izvedeni dogodki v celjskih osnovnih šolah v obliki predavanj, delavnic, okroglih miz s podjetniki v obliki predstavitev kariernih poti.
Upravičenci do pomoči so izvajalci iz četrte alineje
IV. poglavja in iz 2. točke IV. poglavja tega razpisa:
– ki imajo poslovni sedež na območju občine oziroma da opravljajo dejavnost na geografskem območju,
za katero se prijavlja na javni razpis;
– ki so usposobljeni za izvedbo 35 dogodkov v celjskih osnovnih šolah, kar izkazujejo s tem, da so primerljive aktivnosti, kot so opredeljene pri tem ukrepu, izva-
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jali najmanj pet let pred oddajo vloge (izkazovanje referenc je podrobno navedeno v razpisni dokumentaciji);
– ki za izvajanje tega ukrepa niso ali ne bodo prejeli
sredstev iz drugih javnih virov.
Za izvajanje tega ukrepa bo izbran tisti ponudnik, ki
bo prejel najvišje število točk.
Izbran bo en izvajalec za izvedbo 35 dogodkov
v celjskih osnovnih šolah. Vsebina dogodkov in pogoji
za izvajanje dogodkov so podrobneje opisani v razpisni
dokumentaciji.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči za stroške za
obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ do zneska 15.000,00 EUR
z DDV.
9. ukrep: Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih, potencialnih
podjetnikov in brezposelnih oseb
Namen sofinanciranja ukrepa je dvig nivoja znanja
brezposelnih oseb, potencialnih podjetnikov, zaposlenih
in podjetnikov za uspešno samozaposlovanje, zaposlitev in delo ter za doseganje večje konkurenčnosti, pridobitev potrebnih znanj za samostojno podjetniško pot
in daljše življenjske dobe novoustanovljenih poslovnih
subjektov.
Upravičeni stroški so:
– izvedba delavnic in usposabljanj za ciljne skupine
podjetij, zaposlene, potencialne podjetnike in brezposelne osebe.
Upravičenci do pomoči so izvajalci iz četrte alineje
IV. poglavja in iz 2. točke IV. poglavja:
– ki imajo poslovni sedež na območju občine oziroma da opravljajo dejavnost na geografskem območju,
za katero se prijavlja na javni razpis;
– ki so usposobljeni za izvedbo 25 dogodkov: 20 izvedb delavnic in 5 usposabljanj za ciljne skupine podjetij, zaposlene, potencialne podjetnike in brezposelne
osebe, kar izkazujejo s tem, da so primerljive aktivnosti,
kot so opredeljene pri tem ukrepu, izvajali najmanj pet
let pred oddajo vloge (izkazovanje referenc je podrobno
navedeno v razpisni dokumentaciji);
– ki za izvajanje tega ukrepa niso ali ne bodo prejeli
sredstev iz drugih javnih virov.
Za izvajanje tega ukrepa bo izbran tisti ponudnik, ki
bo prejel najvišje število točk.
Izbran bo en izvajalec za izvedbo 25 dogodkov
v obliki 20 izvedb delavnic in 5 usposabljanj za ciljne
skupine podjetij, zaposlene, potencialne podjetnike in
brezposelne osebe.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči za stroške za
obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov z DDV, vendar največ do zneska 15.000,00 EUR
z DDV.
VI. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja
v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do 28. 9. 2018, do 14. ure,
za ukrepa 8 in 9 pa najkasneje do 24. 9. 2018, do 15. ure.
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
oziroma vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
V primeru, da se prijavitelj prijavlja na več ukrepov,
za katere je kumulacija dopustna, se odda vloge v eni
kuverti.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le
tako izdelana prijava se bo obravnavala kot popolna.
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Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici na naslov Mestne občine Celje, Glavna pisarna, Trg Celjskih
knezov 9, 3000 Celje.
Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno
prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz
razpisne dokumentacije.
VII. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali
so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina
na predlog pristojnega občinskega upravnega organa
zahtevala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
VIII. Reševanje vlog
Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se
zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 8 dni od
roka za dostavo vlog. Zaradi večjega števila razpisanih
ukrepov ter zainteresiranih vlagateljev odpiranje ponudb
na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16) ne bo javno. Odpirajo se samo v roku
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene pisemske
ovojnice. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen
s pozivom na dopolnitev izključno po elektronski pošti.
Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, se štejejo za pri-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
spele z datumom prispetja dopolnitve. S tem datumom
bodo tudi uvrščene v vrstni red prispelih vlog. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v določenem
roku, bo komisija zavrgla. Rok, določen za dopolnitev,
bo začel šteti naslednji dan po pošiljanju elektronskega
sporočila na kontaktni naslov vlagatelja, ne glede na to,
kdaj je elektronsko pošto vlagatelj dejansko prebral. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne
zavrnejo. Na posamezen ukrep se lahko odda le ena
vloga po posameznem vlagatelju.
V primeru oddaje dveh ali več vlog se šteje tista, ki
je bila oddana zadnja.
Natančni postopek določitve višine sofinanciranja
ter merila za ocenjevanje so določeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.
IX. Izid razpisa
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni z odločbo predvidoma v roku 15 dni od obravnave vlog na komisiji.
Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli
le določen del razpoložljivih sredstev.
X. Dodatne informacije: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani
Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina.celje@celje.si do vključno
14. 9. 2018 do 14. ure, za ukrep 7 in 8 pa do 11. 9. 2018
do 15. ure. Mestna občina Celje bo odgovore objavila na
svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 19. 9. 2018 do 17. ure, za ukrep 7 in 8 pa do
14. 9. 2018 do 14. ure.
Mestna občina Celje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

59 / 7. 9. 2018 /

Stran

1873

Razpisi delovnih mest
Št. 100-51/2018-1

Ob-2775/18

Svet zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče, Trg 31, Renče, na podlagi sklepa o razpisu, ki ga je sprejel na 5. redni seji, 28. 8. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16
in 49/16 – popr; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 12. 2018.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelj.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče, Trg 31, 5292 Renče, z oznako »Prijava
na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Nepopolne vloge kandidatov bodo zavržene.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče
Su KS 61/2018-2

Ob-2776/18

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču na Ptuju, ki je organizacijska
enota Okrožnega sodišča na Ptuju
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 9. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.

Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10.
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 110-1/2018

Ob-2777/18

Svet zavoda Glasbene šole Trebnje, Kidričeva
ulica 11, 8210 Trebnje, na podlagi sprejetega sklepa
na seji dne 30. 8. 2018 ter 58. člena ZOFVI razpisuje
delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l269/12-24, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu:
ZOFVI).
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Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 3. 2019.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Glasbene šole Trebnje, Kidričeva
ulica 11, 8210 Trebnje, z oznako »Prijava na razpis za
ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Trebnje
Ob-2782/18
Svet zavoda Gimnazije Šentvid, Prušnikova
ulica 98, 1210 Ljubljana, na podlagi sklepa sveta zavoda razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24
in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Gimnazije Šentvid,
Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana, z oznako “Prijava
na razpis za ravnatelja”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Gimnazije Šentvid
Ob-2783/18
Svet zavoda Višje strokovne šole za gostinstvo,
velnes in turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4260
Bled, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) razpisuje
delovno mesto

direktor (m/ž)
Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes
in turizem Bled – VSŠ Bled
Kandidat mora za imenovanje za direktorja zavoda
izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje
v skladu s 53., 55., 58., 92., 100. in 107.a členom ZOFVI
ter 33. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju – ZVSI (Uradni list RS, št. 86/04 in nadaljnji).
Vsebina celotnega razpisa je dosegljiva na spletni
strani šole: http://www.vgs-bled.si/index.php/o-soli/javna-narocila.
Kandidati naj pisne prijave pošljejo v 15 dneh od
objave na naslov: Svet zavoda Višje strokovne šole za
gostinstvo, velnes in turizem Bled, Prešernova cesta 32,
4260 Bled, z oznako »Prijava na razpis za direktorja m/ž
VSŠ Bled – ne odpiraj«.
Kandidati bodo obveščeni o imenovanju v zakonsko
določenem roku.
Nepravočasne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Višje strokovne šole
za gostinstvo, velnes in turizem Bled
Su KS 62/2018-2

Ob-2785/18

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem sodišču v Mariboru
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene
v 10. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
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som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10.
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-15/2018/6(1324-03)

Ob-2781/18

V register političnih strank se vpiše politična stranka
Gibanje za občino Piran, s skrajšanim imenom Gibanje Piran, s kratico imena GZOP in s sedežem v Luciji,
Obala 114. Znak stranke je kratica GZOP. GZOP je
sestavljena iz modre in zelene barve; črki GZ sta modre
barve (procesne vrednosti RGB: 0, 51, 127; CMYK: 100,
90, 22, 9; hex: #00337f; Pantone 287 C), črki OP pa zelene barve (procesne vrednosti RGB: 0, 135, 81; CMYK:
87, 23, 87, 8; hex #008751; Pantone 7725 C) v tipografiji
Microsoft Tai Le Bold.
Kot zastopnik politične stranke Gibanje za občino
Piran se v register političnih strank vpiše Đenio Zadković, roj. 19. 3. 1964, državljan Republike Slovenije,
s stalnim prebivališčem: Pot k izviru 14, Lucija.
Matična številka politične stranke je: 4108841000.

Št. 2153-15/2010/46(1324-03)

Ob-2791/18

V register političnih strank se pri politični stranki
Združeni levici-Demokratični stranki dela, s kratico
imena ZL-DSD in s sedežem v Ljubljani, Einspielerjeva ulica 6, ter z matično številko 4023790000, vpiše
sprememba statuta stranke.
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Objave sodišč

Izvršbe
3186 VL 162239/2013-44

Os-2684/18

Izvršitelj Denis Paternost, Maistrova 16, 1241 Kamnik
(p.p. 104), je dne 16. 2. 2018, s pričetkom ob 15.30,
v zadevi Okrajnega sodišča v Ljubljani, VL 162239/2013,
IZV 2018/00960, zoper dolžnico Petrov Marto, Žibertova
ulica 26A, Ljubljana, za upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, v kraju
Žibertova ulica 26A, Ljubljana, pri dolžnici, ob prisotnosti:
Matevž Kolenik – pom. izv., Sašo Kavčič – pom. izv., Denis Paternost – izv., opravil rubež nepremičnin: 1,5-sobno stanovanje, v izmeri 37,18 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše, ki se nahaja na parceli št. 2132/10,
k.o. 1740 – Spodnja Šiška, na naslovu Žibertova 26A.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I 102/2018

Os-2680/18

Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni zadevi
I 102/2018 upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva
ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo
Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper
dolžnico Urško Kajdiž, Sigmundstr. 4, Stuttgart, Nemčija, zaradi izterjave denarne terjatve, sklenilo, da se
dolžnici Urški Kajdiž, Sigmundstr. 4, 70563 Stuttgart,
Nemčija, postavi začasni zastopnik odvetnik Maks Mihelčič, Gregorčičeva 2, Kamnik. Začasni zastopnik ima
v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima
začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 8. 2018
VL 53696/2018

Os-2689/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 50, Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec,
Dunajska cesta 50, Ljubljana, proti dolžniku Alyson Brusnai, Medvedova ulica 11A, Kamnik, ki ga zastopa zač.
zast. Rizman Polona – odvetnica, Ljubljanska cesta 4J,
Kamnik, zaradi izterjave 1.496,14 EUR, sklenilo:
Dolžniku Alyson Brusnai, Medvedova ulica 11A,
Kamnik, 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 začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Rizman Polona –
odvetnica, Ljubljanska cesta 4J, Kamnik.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D (A) 310/1899

Os-2608/18

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Cah Andreju,
stanujoč Črni Kal, umrl dne 2. 3. 1899.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Pokojni Cah Andrej je imel sina Ivana in hčerko Ivanko
Cah. Iščejo se potomci slednjih dveh.
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, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 7. 2018
D 401/2017

Os-2691/18

Anton Koren, sin Antona, roj. 2. 8. 1878 v Podgorju,
nazadnje stanujoč v ZDA, je dne 25. 5. 1938 umrl in ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču ali skrbniku 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 2. 8. 2018
D 404/2017

Os-2692/18

Uršula Koren, roj. Furlan, žena Antona Korena, roj.
20. 10. 1843, nazadnje stanujoča v Podgorju, Podgorje 37, je dne 6. 5. 1911 umrla in ni zapustila oporoke.
Pokojna Koren Uršula je s Koren Antonom imela 9 otrok.
Iščejo se potomci teh devetih otrok.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču ali skrbniku 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 2. 8. 2018
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Os-2693/18

Po pok. Koren Andreju, sin Antonia, roj. 21. 8. 1884,
nazadnje stanujoč v ZDA, ki je umrl dne 14. 7. 1966 in
ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 7. 2018
D 403/2017

Os-2694/18

Pok. Grzetič Marija, hči Antonia Korena, roj. 4. 9.
1871, nazadnje stanujoča Podgorje 17, Črni Kal, ki je
umrla dne 22. 12. 1933 in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 7. 2018
D 136/2017

Os-2714/18

Zapuščinska zadeva; po pok. Ivanu Cahu, pok.
Ivana, od Antona, neznanega datuma in kraja rojstva
ter prebivališča, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom
naslovnega sodišča opr. št. N 27/2016 z dne 14. 10.
2016 in določenim datumom smrti dne 1. 1. 1936.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 7. 2018
D 786/1916

Os-2717/18

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Antonu Kovačiču, sinu Jakoba, roj. 26. 5. 1849, nazadnje stanujočem
Gračišče 15, Gračišče, ki je umrl 1. 10. 1916.
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, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 8. 2018
II D 1210/2016

Os-2291/18

V zapuščinski zadevi po pok. Hermini Žerjal, hčeri
Hermana Čehovina, roj. 31. 7. 1929, drž. RS, upokojen-

ki, nazadnje stan. Nasipna ulica 96, Maribor, umrli 4. 6.
2016, gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. V zapuščinskem postopku je
Mestna občina Maribor predlagala omejitev dedovanja
za znesek 3.268,22 EUR.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 5. 2018
I D 93/2016

Os-2623/18

V zapuščinski zadevi po pok. Ani Dolenc, rojena
16. 7. 1939, umrla 7. 1. 2016, nazadnje stan. Spodnje
Dobrenje 32A, Pesnica pri Mariboru, gre za zapuščino
brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 7. 2018
D 36/2018

Os-2545/18

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 23. 12. 2017 umrli Koščak Hermini, rojeni dne
24. 2. 1957, nazadnje stanujoči Prežihova cesta 7, Bled.
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Sodišču niso poznani podatki o zakonitih dedičih
zapustnice, da bi jih povabilo na zapuščinsko obravnavo
oziroma jih pozvalo na podajo dedne izjave.
Vse zakonite dediče navedene zapustnice pozivamo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Če se po preteku enega
leta od objave oklica ne bo zglasil pri sodišču noben zakoniti dedič, bo sodišče nadaljevalo postopek na podlagi
dosedaj znanih podatkih.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 5. 7. 2018
III D 210/57

Os-2719/18

Pri naslovnem sodišču je v teku postopek za izdajo
dodatnega sklepa o dedovanju po pok. Juliji Sosič, roj.
Kremzer, roj. 15. 2. 1882, z zadnjim stalnim prebivališčem Rodik 75 (stara 83), Kozina, ki je umrla dne 25. 5.
1957, in sicer za nepremičnine, ki so bile imenovani
vrnjene v last kot nekdanji članici Agrarne skupnosti
Rodik kot skupna lastnina. Kot zakonita dediča bi po
njej prišla v poštev tudi sinova Božidar Sosič, roj. 9. 4.
1909, ki se je že leta 1935 izselil v Zagreb in vnukinja
Norma, hčerka Ludvika Sosiča, roj. 11. 8. 1905, ki se
je leta 1939 izselil v Argentino, pri čemer sta bila oba
zapustničina sinova že v letu 1957 neznanega naslova
in ju je v zapuščinskem postopku tedaj zastopal skrbnik
za poseben primer.
Ker z drugimi podatki navedenih dedičev ali njihovih
potomcev sodišče ne razpolaga, na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica,
sicer bo sodišče po preteku tega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 8. 2018
D 212/2014

Os-2628/18
Preklic

Oklic, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 55/17 z dne 6. 10. 2017, pod Os-2894/17, na strani
2393, pod opr. št. sodišča D 212/2014, se prekliče.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 4. 7. 2018
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Komel Tina, Rozmanova ulica 9, Koper – Capodistria, diplomo, izdajatelj Izobraževalni center Memory,
leto izdaje 2012. gnv-339650
Ržek Luka, Pod Jelovico 14, Postojna, indeks,
št. 20120240, izdala Pravna fakulteta, leto izdaje 2012.
gnu-339651

Drugo preklicujejo
A AGATON, d.o.o., Ribnica, Škrabčev trg 32, Ribnica,
odločbo o izbrisu čolna IZ-2864, št. 3734-25-42/2014/1,
izdajatelj Uprava RS za pomorstvo. gnz-339646
DELTA MATJAŽ KNEZ s.p., Olešče 55, Laško, izvod licence, št. 014436/005, za vozilo Mercedes-Benz
Atego, reg. št. CE LM-487, veljavnost do 30. 12. 2021.
gnc-339644
DRUŠTVO SLOVENSKIH LOVK, Gorica pri Slivnici 86, Gorica pri Slivnici, štampiljko tri kose, okrogle
oblike, s premerom 34 mm, v sredini je silhueta lovke, okoli pa napis DRUŠTVO SLOVENSKIH LOVK.
gnr-339654
EVIAN d.o.o., Zgornje Gameljne 48C, Ljub
ljana Šmartno, taksi nalepko za taksi tablo,
št. G007655/05928/001. gnb-339645
KOMTEKS d.o.o., Loka 119, Tržič, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023317011, izdal Cetis Celje d.d., na ime Tomo Škrjanec. gnq-339655
LJUŠTINA d.o.o., Šmarska cesta 5D, Koper – Capodistria, izvod licence, št. GE008357/06979/002, za
vozilo reg. št. KP UH-281, veljavnost do 6. 6. 2019.
gnn-339658
MUŠIČ d.o.o., Kukovčeva ulica 1, Celje, štampiljko pravokotne oblike 4,5x1,5 cm, z vsebino:
MUŠIČ d.o.o., KUKOVIČEVA ULICA 1, 3000 CELJE.
gns-339653
NMD-TRANS d.o.o., Sončni grič 24, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500040173001,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Gavranović Ćamil.
gnf-339641
PERC d.o.o., Armeško 13, Brestanica, potrdilo za
voznika, št. 013300/AĆ29-2-7348/2017, izdano na ime
Elvis Miljković. gno-339657

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljub
ljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL
265/b, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska
cesta 50. gng-339640
SAJKO d.o.o., Slape 19, Ptujska Gora, potrdilo za
voznika, št. 013693/RB52-2-2625/2018, izdano na ime
Vasyl Martyshuchuk. gnp-339656
SAM TRANS d.o.o., Senožeče 153, Senožeče, izvod licence, št. GE007761/06009/03, za vozilo
WDB9340321L575341, reg. št. KP HD-158, veljavnost
do 14. 1. 2021. gnd-339643
Sinković Igor, Zaboršt pri Dolu 39, Dol pri Ljubljani,
licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, št. 00107. gnt-339652
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, Trstenjakova ulica 8, Ljub
ljana, štampiljko okrogle oblike,
premera 3 cm, z vsebino: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS, OBČINSKI ODBOR CERKLJE
NA GORENJSKEM, 1. gnx-339648
Smajić Dževad, Miklošičeva ul. 4a, Domžale, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031291003, izdal
Cetis Celje d.d. gny-339647
TMS TRANS d.o.o., Glinškova ploščad 20B, Ljub
ljana, izvod licence, št. GE009802/07415/006, za vozilo WMA06XZZ4GM709304, reg. št. LJ ROD-04.
gne-339642
Vidmar Robert, Planinska cesta 7, Dol pri Hrastniku, študentsko izkaznico, št. 23120152, izdala Univerza
v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo. gnw-339649
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