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Javni razpisi

 Ob-2707/19
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja

spremembo
javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno 

razvojne projekte 2«,
objavljenega dne 30. 6. 2017 v Uradnem listu RS, 

št. 32/17, št. objave Ob-2610/17, ter spremenjenega 
dne 16. 3. 2018 v Uradnem listu RS, št. 17/18, št. 
objave Ob-1718/18, za katero je bila izdana s strani 
Organa upravljanja Spremenjena odločitev o podpori 
št. 1-2/1/MGRT/2 z dne 1. 8. 2019.

V podpoglavju 4.1. Splošni pogoji za kandidiranje 
za prijavitelje in vse konzorcijske partnerje se spremeni 
četrta točka tako, da se glasi:

»Med prijaviteljem/konzorcijskim partnerjem in mi-
nistrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski 
podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni 
sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanci-
ranju iz naslova nepovratnih sredstev ugotovljene hujše 

nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju 
ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministr-
stvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogod-
be o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni 
preteklo 5 let. Pri povratnih sredstvih pa med prijavite-
ljem/konzorcijskim partnerjem in ministrstvom oziroma 
izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih 
pogodbah niso bile ugotovljene hujše kršitve pogodbe-
nih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.«

V podpoglavju 4.4. Pogoji za RRI projekt se spre-
meni peta točka tako, da se glasi:

»Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih 
stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 
100.000,00 EUR ter največ 300.000,00 EUR.«

V podpoglavju 5.1. Merila za ocenjevanje vlog se 
prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:

»Za vse pravočasne, pravilno označene in popol-
ne vloge strokovna komisija najprej ugotovi, ali vloga 
izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da 
vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se 
nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa 
se zavrne. Vse ostale vloge pa strokovna komisija oceni 
na podlagi naslednjih meril:

MERILO OPIS Št. možnih 
točk Utež

KONČNA OCENA 
(št. možnih točk 

z utežjo)

MERILO 1

USTREZNOST RRI PROJEKTA
Kvaliteta umestitve v fokusna področja in/ali tehnologije 
v okviru izbranega prednostnega področja uporabe, kot 
jih opredeljuje potrjen ali vsaj delno potrjen akcijski načrt 
Strateško razvojno inovacijskega partnerstva; prispevek 
k ciljem S4; izvedljivost, celovitost 

30 15 % 4,5

MERILO 2

ODLIČNOST RRI PROJEKTA
Utemeljenost v mednarodnem primerljivem znanju in 
kompetencah v celotnem procesu razvoja znanja, stopnja 
inovativnosti in tržni potencial

30 35 % 10,5

MERILO 3
VPLIVI IN UČINKI RRI PROJEKTA
Prispevek k družbeni spremembi in k dvigu družbene 
ozaveščenosti ter vzdržnost in trajnost projekta

30 25 % 7,5

MERILO 4

USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA IN KONZORCIJSKIH 
PARTNERJEV
Povezovanje znanja, kompetenc in tehnologije ter 
interdisciplinarnost konzorcijskih partnerjev

30 10 % 3,0

MERILO 5
NAČRTOVANJE RRI PROJEKTA
Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko 
učinkovitost in racionalnost

30 15 % 4,5

SKUPAJ 150 30
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MERILO OPIS Št. možnih 
točk Utež

KONČNA OCENA 
(št. možnih točk 

z utežjo)

DODATNO 
MERILO 6

LOKACIJA RRI PROJEKTA
Sedež oziroma poslovni naslov poslovne enote ali podružnice 
prijavitelja ali vsaj enega izmed partnerjev v primeru konzorcija, 
kjer bodo izvajali aktivnosti RRI projekta, je na enem izmed 
obmejno problemskih območji ali na enem izmed problemskih 
območji z visoko stopnjo brezposelnosti ali na območju 
Triglavskega narodnega parka

2

SKUPAJ 150 32

Skupna končna ocena (št. možnih točk z utežjo), 
vključno z dodatnim merilom 6, je za prijavitelje in partnerje 
v primeru konzorcija 32, za samostojne prijavitelje 31,4.«

V podpoglavju 5.2. Postopek izbora se tretji odsta-
vek spremeni tako, da se glasi:

»Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlo-
gami za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu 
števila dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene 
vloge in glede na prednostna področja uporabe S4 na 
naslednji način:

– samo za prvo in drugo odpiranje velja, da v po-
stopku izbora med pozitivno ocenjenimi vlogami strokov-
na komisija najprej izbere za sofinanciranje po eno vlogo 
iz vsakega od 9 prednostnih področij, določenih v točki 
2.1., in sicer vlogo, ki je za posamezno prednostno po-
dročje dosegla najvišjo končno oceno med vlogami, ki 
so dosegle ali presegle prag 18 točk,

– po izvedenem postopku iz predhodne alineje bo 
strokovna komisija do višine preostanka razpoložljivih 
sredstev izmed preostalih vlog izbrala za sofinancira-
nje vloge, ki so dosegle najvišje število točk ne glede 
na prednostno področje prijave. Ko so sredstva v po-
sameznem programskem območju že razporejena, se 
izbere RRI projekt z najvišjim doseženim številom točk 
v programskem območju, kjer so sredstva še na voljo,

– za tretje odpiranje velja, da v postopku izbora 
med pozitivno ocenjenimi vlogami strokovna komisija 
najprej izbere za sofinanciranje po tri vloge iz vsakega 
od 9 prednostnih področij, določenih v točki 2.1., in sicer 
tri vloge, ki so za posamezno prednostno področje do-
segle najvišje končne ocene med vlogami, ki so dosegle 
ali presegle prag 18 točk,

– po izvedenem postopku iz predhodne alineje bo 
strokovna komisija do višine preostanka razpoložljivih 
sredstev izmed preostalih vlog izbrala za sofinancira-
nje vloge, ki so dosegle najvišje število točk ne glede 
na prednostno področje prijave. Ko so sredstva v po-
sameznem programskem območju že razporejena, se 
izbere vlogo z najvišjim doseženim številom točk v pro-
gramskem območju, kjer so sredstva še na voljo.

– v primeru konzorcijev bodo sofinancirane le tiste 
vloge na javni razpis, katerih vsi konzorcijski partnerji bi 
se uvrstili v sofinanciranje, glede na prednostna podro-
čja uporabe v S4 in razpoložljiva sredstva za Kohezijsko 

regijo vzhodna Slovenija ali Kohezijsko regijo zahodna 
Slovenija po tem javnem razpisu.«

V podpoglavju 5.2. Postopek izbora se na konec 
četrtega odstavka doda novi, zadnji stavek, ki se glasi:

»Enako velja tudi za vloge, ki bodo dosegle enako 
najvišje število točk na posameznem prednostnem po-
dročju S4, na osnovi tretje alineje prejšnjega odstavka.«

V podpoglavju 10.3. Intenzivnost pomoči se drugi 
odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih 
stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 
100.000,00 EUR in največ 300.000,00 EUR.«

V poglavju 11. Roki in način prijave na javni razpis 
se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:

»Roki za oddajo vlog za posamezna odpiranja so 
naslednji:

– oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 9. 2017
– oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 5. 2018
– oddaja vlog za 3. odpiranje: 18. 11. 2019«
V poglavju 13. Rok, v katerem bodo prijavitelji ob-

veščeni o izidu javnega razpisa, se drugi odstavek spre-
meni tako, da se glasi:

»Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za 
pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Ob-2711/19
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja

spremembo
javnega razpisa: »DEMO PILOTI II 2018«,

objavljenega dne 13. 8. 2018 v Uradnem listu RS, 
št. 55/18 ter spremenjenega dne 14. 9. 2018 (Uradni list 
RS, št. 61/18) in dne 16. 11. 2018 (Uradni list RS, št. 72/18).

V poglavju 6. Okvirna višina sredstev, ki so na 
razpolago, se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpola-
go za izvedbo javnega razpisa, je 73.139.827,92 EUR, 
in sicer:

Proračunska 
postavka

Programsko 
območje 2019 2020 2021 2022 Skupna vsota

160253 PN1.2 – 
Naložbe podjetij 
v raziskave, razvoj in 
inovacije-V-14-20-EU

Kohezijska 
regija 
Vzhodna 
Slovenija

9.615.313,99 22.949.012,28 17.706.842,64 3.443.238,03 53.714.406,94

160254 PN1.2 – 
Naložbe podjetij 
v raziskave, razvoj in 
inovacije-Z-14-20-EU

Kohezijska 
regija 
Zahodna 
Slovenija

1.021.696,72 1.941.494,91 1.514.292,63 319.971,13 4.797.455,39
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Proračunska 
postavka

Programsko 
območje 2019 2020 2021 2022 Skupna vsota

160255 PN1.2 – 
Naložbe podjetij 
v raziskave, razvoj 
in inovacije-V-14-20-
slovenska udeležba

Kohezijska 
regija 
Vzhodna 
Slovenija

2.403.828,50 5.737.253,07 4.426.710,66 860.809,51 13.428.601,74

160256 PN1.2 – 
Naložbe podjetij 
v raziskave, razvoj 
in inovacije-Z-14-20-
slovenska udeležba

Kohezijska 
regija 
Zahodna 
Slovenija

255.424,18 485.373,73 378.573,16 79.992,78 1.199.363,85

SKUPAJ 13.296.263,39 31.113.133,99 24.026.419,09 4.704.011,45 73.139.827,92
«

V poglavju 6. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago, se črta odstavek »Del sredstev za programsko 
območje Kohezijske regije Zahodna Slovenija bo zago-
tovljen na proračunskih postavkah Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, s prerazporeditvami na 
letni ravni v skladu z načrtovano višino in dinamiko, pred 
uvrstitvijo projekta v načrt razvojnih programov.«

V poglavju 10. Razmerje med sredstvi namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udelež-
be za sofinanciranje kohezijske politike se prvi odstavek 
spremeni tako, da se glasi:

»Razmerje med prispevkom Evropske unije in nacio-
nalnim prispevkom za sofinanciranje operacije je 80/20.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 5440-129/2019/2 Ob-2703/19
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013),

– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006,

– Partnerskega sporazuma med Sloveni-
jo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,

– Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, z vsemi spre-
membami,

– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),

– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),

– 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),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, 

št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19, v nadaljnjem 
besedilu: ZIPRS1819),

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 
(DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19),

– 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, 69/17 in 67/18) in

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi 
organa upravljanja, št. 10-1/3/MK/0 za program »Štipen-
dije za specializirane poklice v kulturi« z dne 29. 3. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistro-
va 10, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje  

v tujini za specializirane poklice v kulturi 2019/2020 
(oznaka javnega razpisa:  
JPR-ESS-ŠTIP2019-USP2)

1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa ozi-
roma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v na-
daljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, 
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evrop-

skega socialnega sklada in Republika Slovenija. Jav-
ni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake do-
stopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupi-
ne v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, iz-
popolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile 
ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek 
poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompe-
tenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik 
učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šola-
jočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Predmet javnega razpisa je financiranje štipen-
dij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za spe-
cializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa: 
JPR-ESS-ŠTIP2019-USP2) s pričetkom financiranja 
v časovnem obdobju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2020.
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Sredstva bodo namenjena za štipendije za uspo-
sabljanje ali izobraževanje v tujini (v nadaljnjem bese-
dilu: štipendija za usposabljanje) za pridobitev dodatnih 
znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev 
v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdo-
bju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2020, za katerega izobra-
ževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu 
in ki se do dne oddaje vloge za razpis še ni zaključilo.

Pomen izrazov:
– usposabljanje ali izobraževanje je nadgradnja te-

oretičnih ali praktičnih znanj in usposobljenosti s podro-
čja delovanja prijavitelja, za pridobitev dodatnih znanj, 
potrebnih za opravljanje poklicev v kulturi, ki lahko traja 
od 3 do 12 mesecev (ob zaključku razpisa še poteka) 
in na katerem ob zaključku prijavitelj prejme potrdilo 
o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju;

– poklici v kulturi so poklici s področij glasbene, 
intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter 
filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kultur-
nega managementa;

– vzhodna regija in zahodna regija: podrobnejša 
opredelitev po NUTS 3 na spletni strani ministrstva: 
http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_ 
izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_ 
2014_2020/;

– usposabljanje ali izobraževanje v tujini je usposa-
bljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici Evrop-
ske unije, razen Republiki Sloveniji.

Štipendija za usposabljanje:
– štipendija se podeli za usposabljanje ali izobraže-

vanje, ki poteka v časovnem obdobju med 1. 10. 2018 in 
31. 10. 2020 in se do dne zaključka razpisa še ni zaključilo;

– prijavitelj lahko pridobi štipendijo za najmanj 3 in 
največ 12 mesecev glede na trajanje programa usposa-
bljanja ali izobraževanja;

– institucija usposabljanja ali izobraževanja mora 
prijavitelju izdati potrdilo o zaključenem programu.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc 
na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izo-
braževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko 
učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobi-
vanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključe-
nim v formalno in neformalno izobraževanje zagotavljale 
uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohra-
njanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se za-
polnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, 
in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice 
ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc sko-
zi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za 
večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov 
uspešnejšega prodora na trg dela.

Javni razpis bo zasledoval cilje, ki:
– spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na po-

dročju kulture,
– zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik izo-

braževanja ter

– dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno šti-

pendijo za eno usposabljanje ali izobraževanje v tujini);
– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica 

rojstva 1990);
– izobraževalni obisk v tujini ne temelji na katerem 

izmed evropskih programov mobilnosti;
– v času štipendiranja ne bo upravičen do katere 

izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Repu-
bliki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejem-
kov za študij oziroma usposabljanje ali izobraževanje iz 
državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije 
ali evropskih sredstev;

– v primeru, da je bil pogodbena stranka ministr-
stva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene 
obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o šti-
pendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega je 
prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazi-
lom);

– v času izobraževanja ali usposabljanja bo prebi-
val v državi, v kateri se izvaja izobraževanje ali uspo-
sabljanje;

– ni izobraževanje ali usposabljanje na daljavo ozi-
roma on-line izobraževanje;

– usposabljanje ali izobraževanje v tujini poteka 
v časovnem obdobju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2020 
(dokazuje se z dokazilom o trajanju usposabljanja ali 
izobraževanja iz katerega je jasno razvidno, v katerem 
časovnem obdobju je usposabljanje ali izobraževanje 
potekalo) in se do dne oddaje vloge na razpis še ni 
zaključilo;

– usposabljanje ali izobraževanje v tujini ni v okviru 
izobraževalne ustanove, na kateri je prijavitelj morebiti 
vpisan in bi mu bilo priznano oziroma ovrednoteno kot 
del študijskega programa, ki ga opravlja na tej ustanovi;

– ne gre za javno veljaven študijski program, akre-
ditiran v matični državi, kjer se program izvaja (nefor-
malno izobraževanje);

– izobraževalna institucija izda udeležencem ob za-
ključku usposabljanja ali izobraževanja potrdilo o zaklju-
čenem programu (dokazuje se z opisom predvidenega 
poteka usposabljanja ali izobraževanja).

4. Način ocenjevanja
Komisija bo pri posameznem merilu za ocenjevanje 

vlogo ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice 
(razen kjer je to v merilih drugače določeno):

Kvaliteta podeljevanja točk Prejete točke 
neustrezno 0
pomanjkljivo 1
delno ustrezno 2–3
ustrezno 4–5

5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje)

MERILA ZA ŠTIPENDIJO ZA USPOSABLJANJE Največje 
možno št. točk

REFERENCE PRIJAVITELJA

15

Ustreznost priporočil (najmanj 2 priporočili področnih strokovnjakov) do 5
Avtorska dela, nagrade ali priznanja na mednarodni ali državni ravni (s samostojnim ali 
skupinskim prispevkom), uvrstitve, dosežki, strokovna praksa do 5

Kakovost in uspešnost prijaviteljevega dosedanjega delovanja na področju, za katerega 
se prijavlja ter medijski odzivi, omembe, odmevnost, prepoznavnost v strokovni javnosti 
oziroma strokovna praksa

do 5
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MERILA ZA ŠTIPENDIJO ZA USPOSABLJANJE Največje 
možno št. točk

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV (1. življenjepis, 2. motivacijsko pismo, 
3. povezava med programom usposabljanja in področjem delovanja oziroma izobrazbo prijavitelja) 15

PODROČJE USPOSABLJANJA

15

kritika na vseh področjih kulture, digitalna postprodukcija slike, oblikovanje zvoka, 
oblikovanje luči, scenaristika, igranje v muzikalih, kulturni management, organizator literarnih 
festivalov, literarni agent, književni urednik, trženje in promocija v založništvu, vrednotenje 
umetnin, interpretacija kulturne dediščine, vrednotenje in upravljanje kulturne dediščine

15

ostala področja 0
KONČANA STOPNJA IZOBRAZBE PRIJAVITELJA

5
do V. stopnje 5 
VI. in VII. stopnja 2 
VIII. stopnja 0 
SKUPAJ 50

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša 87.850,00 EUR.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za javni razpis za proračunsko leto 2019 znaša naj-
več do:

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 15.344,00 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 3.836,00 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 4.536,00 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 1.134,00 EUR s PP 160215 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %).

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis za proračunsko leto 2020 znaša največ do:

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 34.776,00 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 8.694,00 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 15.624,00 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 3.906,00 EUR s PP 160215 – Štipendije za 
specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %).

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev Evropske unije za kohezijsko politiko in na 
postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohe-
zijske politike je 80:20.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih upraviče-
nih javnih izdatkih je 80 %.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike fi-
nanciranja. V primeru, da se izbrani prijavitelj ne strinja 
s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva (predvideni datum začetka in konca čr-
panja sredstev): ministrstvo bo financiralo štipendije za 
usposabljanje ali izobraževanje, ki bo potekalo v obdo-
bju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2020 in se do dne oddaje 
vloge za razpis še ni zaključilo.

8. Način financiranja
S predmetnim javnim razpisom se financira:
– višina posamezne štipendije je 350,00 EUR za 

vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja (pavšal 
za življenjske stroške), ki se izplača v enkratnem znesku 
po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek za izplačilo 
štipendije in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izo-
braževanju skupaj s prevodom v slovenski jezik.

Dokazila, ki morajo biti predložena pred začetkom financiranja:

Vrsta stroška Podrobnejša opredelitev Specifikacija dokazil
Standardni strošek na enoto Štipendija za usposabljanje dokazilo o prijavi na usposabljanje ali 

izobraževanje s prevodom

Dokazila, ki jih mora štipendist predložiti ob zaključku usposabljanja:

Vrsta stroška Podrobnejša opredelitev Specifikacija dokazil
Standardni strošek na enoto Štipendija za usposabljanje dokazilo o zaključku usposabljanja ali 

izobraževanja s prevodom

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene 
pogodbe o štipendiranju. Ministrstvo in izbrani prijavi-
telj bosta s pogodbo o štipendiranju dogovorila obseg 
in dinamiko štipendiranja na osnovi vloge, podane na 
javni razpis.

9. Vsebina in priprava prijave na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali 

izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 
2019/2020,
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– Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2019-USP2,
– vzorec pogodbe o štipendiranju,
– obrazec Zahtevek za izplačilo štipendije.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje 

popolno izpolnjene, lastnoročno podpisane obrazce ter 
dokazila v tiskani in elektronski obliki:

A) Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2019-USP2;
B) dokazilo o zadnji doseženi stopnji izobrazbe;
C) dokazilo o prijavi na usposabljanje ali izobraže-

vanje;
Č) dokazilo o trajanju usposabljanja ali izobraževa-

nja, iz katerega je jasno razvidno časovno obdobje poteka 
usposabljanja ali izobraževanja;

D) opis predvidenega poteka usposabljanja ali izo-
braževanja s temeljnimi moduli, predavatelji, doseženimi 
cilji itd.;

E) priporočili vsaj 2 področnih strokovnjakov, ki nista 
starejši od 6 mesecev od datuma zaključka razpisa z la-
stnoročnim podpisom strokovnjakov;

F) potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji 
(npr. kopija osebnega dokumenta).

Priloge in dokazila je potrebno označiti z ustrezno ve-
liko tiskano črko. Dokumentom v tujem jeziku je potrebno 
priložiti prevod v slovenski jezik.

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

Vse obrazce in dokazila je obvezno predložiti tudi na 
elektronskem nosilcu podatkov (CD ROM, DVD ROM ali 
USB podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi obliki ali 
kot skeniran dokument (v primeru raznih dokazil). Tiskana 
verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati z elektron-
sko verzijo. V primeru razlik med tiskano in elektronsko 
verzijo velja tiskana verzija.

10. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Ministrstvo, ki izvaja operacijo, mora hraniti vso do-

kumentacijo v zvezi z njo v skladu z veljavnimi predpisi 
(Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 
ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba 
(EU) št. 1303/2013)) še deset let po zaključku operacije, 
za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodo-
čih preverjanj.

Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-

nosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 

z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu 

z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija 
odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih 
prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, 
osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dosto-
pu 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 nadaljnjem be-
sedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti 
razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se 
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne 
more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo 
pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen 
javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne 
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo 
lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vse-
buje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sred-
stev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 2. 9. 
2019. Vloge z zahtevano vsebino morajo biti v zaprti ovoj-
nici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj« 
– »prijava na Javni razpis za štipendije za usposabljanje 

ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 
2019/2020« ter na hrbtni strani ovitka z navedbo vlagatelja: 
ime, priimek in naslov. Vloge morajo prispeti na naslov: Mi-
nistrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Vloga se bo štela za pravočasno, če je bila predlože-
na osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na naslov 
Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, do 
v objavi navedenega dne ter če je bila do roka oddana na 
pošti kot priporočena poštna pošiljka.

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

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo po-
stopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za kulturo 
ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: 
komisija).

Odpiranje prispelih vlog se bo pričelo dne 5. 9. 2019 
ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljubljana (III. nadstropje, sejna soba 313) in bo javno.

Komisija bo v roku 8 dni od dokončanja odpiranja vlog 
pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati vi-
šine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
vsebino vloge (program usposabljanja) ali tistih elementov 
vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 
njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo 
prejelo v postopku dodelitve sredstev.

Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom 
zavržene.

Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, pri 
posameznem merilu je navedeno najvišje možno število 
točk. Skupno najvišje možno število doseženih točk je 
50 točk, pri čemer je lahko izbran prijavitelj, ki bo dosegel 
najmanj 26 točk. Izbrani bodo prijavitelji z višjim številom 
točk.

Izmed prijaviteljev, ki bodo dosegli najvišje število 
točk, se izbere štipendiste tako, da je delitev podeljenih 
sredstev v skladu z razpoložljivimi sredstvi glede na vzho-
dno in zahodno regijo. Merilo je kraj stalnega prebivališča 
štipendista ob oddaji vloge na javni razpis. V primeru, da 
bosta dve ali več vlog dosegli enako število točk za zadnja 
razpoložljiva sredstva glede na določeno kohezijsko regijo 
(Slovenija se deli na 2 kohezijski regiji skladno s Standar-
dno klasifikacijo teritorialnih enot (SKTE oziroma angleška 
kratica NUTS)), se o izboru odloči z žrebom, ki ga opravi 
komisija.

Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne 
vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge bosta 
ločeno ocenila dva člana komisije, ocena se bo oblikovala 
na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor bo razlika med 
ocenama večja od vključno 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji 
član komisije, končna ocena pa se bo oblikovala na podlagi 
povprečja vseh treh ocen.

Komisija bo v okviru razpisanih sredstev, na osnovi 
rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste prijaviteljev 
za sofinanciranje. Minister bo na podlagi predloga komisije 
odločil o izboru prijaviteljev s posamičnimi sklepi.

Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe 
oziroma od že sklenjene pogodbe, se ponudi štipendija 
najvišje ocenjenemu prijavitelju oziroma naslednjemu na 
rezervni listi iste regije, na kateri je bil izbran prijavitelj, ki je 
odstopil. V primeru, da bosta dve ali več prijav dosegli ena-
ko število točk se dodelijo sredstva prijavitelju iz vzhodne 
regije. Če sta oba prijavitelja iz vzhodne regije se o izboru 
odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.

Na rezervno listo se lahko uvrstijo prijavitelji, ki dose-
žejo vsaj 26 točk, in zaradi omejitve finančnih sredstev niso 
izbrani v financiranje.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli, do izdaje sklepov o (ne)izboru, prekliče.
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14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma poobla-
ščene osebe obveščeni o izidu javnega razpisa najkasne-
je v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. V primeru 
sklepa o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni poziv, da 
pristopi k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni 
od prejema sklepa ne odzove na poziv se šteje, da je 
umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko 
dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi ocene 
prvi možnost prejeti sredstva.

Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. 
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vročitve 
sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali pripo-
ročeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno priložiti 
sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.

15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija 
je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/jav-
ne-objave/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi 
osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistro-
va 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, 
v sredo tudi med 14. in 16. uro. Za dodatne informacije 
lahko pokličete 01/369-59-87 ali pišete na elektronski na-
slov tea.mohorcic@gov.si.

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

Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma re-
lativnega deleža izplačanih sredstev, skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva 
vračila, in prekinitev pogodbe skladno z določili pogodbe.

Prijavitelj bo moral v primeru ugotovitve nepravilnosti 
vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od vročitve zahtev-
ka za vračilo sredstev.

17. Razno: v tem javnem razpisu uporabljeni izrazi, 
ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Ministrstvo za kulturo

Št. 093-18/2019/3 Ob-2704/19
Na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah (Ura-

dni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 
5. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 
– ZJF-H, 83/18 in 19/19), Proračuna Republike Slovenije 
za leto 2019 /DP2019/ (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19), 
219. 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), 23. in 28. člena Zakona o ne-
vladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), Zakona 
o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 
82/15) ter Strategije razvoja nevladnih organizacij in prosto-
voljstva do leta 2023 (Uradni list RS, št. 37/18), Republika 
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja

javni razpis
za podporno okolje za razvoj nevladnih  

organizacij 2019–2023
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 
cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministr-
stvo).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov/projektov podpornega okolja za razvoj nevladnih or-
ganizacij, skladno z osmo in deveto alinejo prvega od-
stavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

Javni razpis je razdeljen na tri ločene sklope: sklop A: 
horizontalna mreža, sklop B: regionalna stičišča in sklop C: 
mreža za prostovoljstvo. Specifike vsakega posameznega 
sklopa so določene v besedilu javnega razpisa, v kolikor 
teh specifik ni, veljajo določbe javnega razpisa za vse tri 
sklope enako.

3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevla-

dnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) za zagovor-
ništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih 
storitev, tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezo-
vanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja 
družbenih izzivov.

V okviru javnega razpisa se bodo nadaljevale in nad-
gradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom 
dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevla-
dnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik.

Sklop A:
– Financiranje ene horizontalne mreže NVO
Sklop B:
– Financiranje dvanajstih regionalnih stičišč NVO 

(enega na posamezno regijo)
Sklop C:
– Financiranje ene mreže za prostovoljstvo
Financiranje podpornih struktur predvideva ukrep 1.2 

Strategije razvoja NVO in prostovoljstva – Urejen infra-
strukturni okvir na regionalni in nacionalni ravni ter vsebin-
skih področjih.

4. Cilj javnega razpisa
Skladno s Strategijo razvoja nevladnih organizacij in 

prostovoljstva do leta 2023 sta splošna cilja javnega razpi-
sa Vzpostaviti vzpodbudno podporno okolje za delovanje 
in razvoj nevladnih organizacij (NVO) in Spodbujati solidar-
nost in kakovostno prostovoljstvo ter razvoj različnih oblik 
prostovoljstva na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Specifični cilji za sklop A – Sofinanciranje programa/projekta horizontalne mreže NVO

Specifični cilji javnega razpisa
1. Okrepiti informiranost, organizacijski razvoj NVO, usposobljenost za zagovorništvo in trajnostno krepitev 
mrež/stičišč NVO in NVO s potencialom1 
2. Izboljšati pravno in sistemsko okolje za razvoj NVO2 transparentnih procesov odločanja ter večjega vpliva NVO 
na oblikovanje politik, s krepitvijo zagovorniškega položaja in zagovorniških aktivnosti NVO
3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje z javnimi institucijami, gospodarstvom in drugimi akterji za razvoj novih 
rešitev za naslavljanje posameznih družbenih izzivov 

1 V nadaljevanju NVO s potencialom pomeni, da NVO izraža interes za zadovoljevanje določene potrebe v lokalni sku-
pnosti in interes za lasten strokovni in organizacijski razvoj.

2 Npr. na področjih kot so: predpisi za finančno poslovanje, davčne politike glede NVO, transparentno dodeljevanje sred-
stev NVO s strani pristojnih resorjev, odnos: prostovoljstvo – zaposlovanje, davčne olajšave za korporativne in individualne 
donatorje NVO, vključevanje NVO v postopke sprejemanja zakonov itd.
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Specifični cilji za sklop B – Sofinanciranje programov/projektov regionalnih stičišč NVO

Specifični cilji javnega razpisa
1. Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO
2. Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik
3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb (npr. na področju izobraževanja, 
usposabljanja, zdravja, zaposlovanja, varstva okolja/narave, urejanja prostora, socialnih storitev, dostopnosti 
kulturnih dobrin ipd.)

Specifični cilji za sklop C – Sofinanciranje programa/projekta mreže za prostovoljstvo

Specifični cilji javnega razpisa
1. Okrepiti informiranost, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO na področju prostovoljstva in s tem 
prispevati k večji strokovni usposobljenosti za izvajanje javnih politik
2. Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju sektorskih politik na področju prostovoljstva 
3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za razvoj novih rešitev na področju prostovoljstva pri 
naslavljanju posameznih družbenih izzivov (npr. na področju izobraževanja/usposabljanja, zaposlovanja, varstva 
okolja/narave/zdravja, urejanja prostora, kulture) 

Prijavitelji morajo v izvedbenem načrtu progra-
ma/projekta (Obrazec št. 2: Prijavnica razpisne doku-
mentacije) predvideti aktivnosti in učinke za doseganje 
vseh navedenih pričakovanih rezultatov v okviru nave-
denih specifičnih ciljev javnega razpisa. Iz opisa aktivno-
sti in učinkov morajo biti razvidne načrtovane vrednosti 
vseh kazalnikov učinka.

5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se med 

seboj razlikujejo glede na sklop javnega razpisa na kate-
rem bo prijavitelj kandidiral. Posamezen prijavitelj lahko 
kandidira le na enem sklopu.

Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali 
v konzorcijskem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi 
jasno razvidna vloga in doprinos partnerjev k izvedbi pro-
grama/projekta. Konzorcijsko partnerstvo lahko sestavlja-
jo največ štiri nevladne organizacije (prijavitelj in trije par-
tnerji). V kolikor se na javni razpis prijavi konzorcij, prijavo 
odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.

5.1 Prijavitelji
Vsak prijavitelj mora, ne glede na sklop, na dan prijave 

na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje 

določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah 
(Uradni list RS, št. 21/18),

2. je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register 
Slovenije,

3. je imel v letu 2018 najmanj 50.000 EUR prihodka,
4. je imel na dan 1. 1. 2019 zaposleni vsaj dve osebi 

za polni ali krajši delovni čas,
5. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski ra-

čun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri 
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve (AJPES),

6. ima poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do 
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge 
na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih 
obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,

7. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delo-
vanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

8. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinan-
ciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz dru-
gih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lo-
kalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).

Sklop A
Prijavitelj, ki se prijavlja na sklop A, mora dodatno 

izpolnjevati pogoj:

1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje do-
ločene v prvem odstavku 24. člena Zakona o nevladnih 
organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) – je nevladna or-
ganizacija, ki na nacionalni ravni združuje nevladne orga-
nizacije iz različnih vsebinskih področij delovanja in izvaja 
dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, razi-
skovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore 
v korist vseh nevladnih organizacij na nacionalni ravni.

Sklop B
Prijavitelj, ki se prijavlja na sklop B, mora dodatno 

izpolnjevati pogoje:
2. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje do-

ločene v drugem odstavku 24. člena Zakona o nevladnih 
organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18) – je nevladna 
organizacija, ki na ravni razvojne regije, kot jo določa 
zakon, ki ureja skladen regionalni razvoj, ali na ravni 
več občin, ki predstavljajo zaključeno prostorsko celo-
to, združuje nevladne organizacije iz različnih vsebin-
skih področij delovanja in izvaja dejavnosti informiranja, 
svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, 
mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih 
organizacij na ravni svojega delovanja.

3. ima sedež v statistični regiji NUTS 3 (Pomurska, 
Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, 
Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, 
Primorsko-notranjska, Goriška, Obalno-kraška), v kateri 
bo izvajal program/projekt.

4. prijavitelji iz Podravske, Savinjske, Osrednjeslo-
venske, Gorenjske in Jugovzhodne Slovenije morajo 
imeti obvezno vsaj enega partnerja, ki mora imeti sedež 
v upravni enoti, ki ima sedež v regiji, v kateri se izvaja 
program/projekt. Obenem partner ne sme imeti sedeža 
v isti upravni enoti kot prijavitelj.

Sklop C
Prijavitelj, ki se prijavlja na sklop C, mora dodatno 

izpolnjevati pogoj:
5. je vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in 

organizacij s prostovoljskim programom skladno z Za-
konom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 
– popr. in 82/15).

6. na nacionalni ravni združuje nevladne organiza-
cije z različnih področij prostovoljstva.

5.2 Partnerji v konzorciju
Vsak partner, ne glede na sklop, mora na dan pri-

jave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene 
pogoje:

1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje 
določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah 
(Uradni list RS, št. 21/18),
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2. je najmanj 12 mesecev vpisan v Poslovni register 
Slovenije,

3. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski ra-
čun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri 
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve (AJPES),

4. ima poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do 
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge 
na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih 
obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,

5. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja 
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku li-
kvidacije,

6. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinan-
ciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz dru-
gih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lo-
kalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).

Vsak partner, ki se prijavlja na sklop B, mora doda-
tno izpolnjevati še naslednji pogoj:

1. Ima sedež v statistični regiji NUTS 3 (Pomurska, 
Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, 
Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, 
Primorsko-notranjska, Goriška, Obalno-kraška), v kateri 
se bo izvajal program/projekt, vendar ne v isti upravni 
enoti kot prijavitelj.

Prijavitelji in partnerji morajo predpisane pogoje 
dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil 
(prilog) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

V primeru, da bo na javnem razpisu izbran konzor-
cij, Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše 
zgolj prijavitelj (Priloga D: Vzorec pogodbe o sofinan-
ciranju). Prijavitelj je dolžan najkasneje do podpisa po-
godbe o sofinanciranju ministrstvu predložiti podpisan 
konzorcijski sporazum, ki je priloga razpisne dokumen-
tacije (Priloga E: Vzorec konzorcijskega sporazuma). 
V konzorcijskem sporazumu, ki ga prijavitelj podpiše 
z vsemi partnerji, so opredeljene pravice, obveznosti in 
odgovornosti konzorcija za izvedbo aktivnosti, navede-
nih v potrjeni vlogi.

Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa 
pridobi potrdila oziroma izpise glede izpolnjevanja posa-
meznih pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravna-
vo vloge lahko vsak prijavitelj/partner navedena dokazila 

iz uradnih evidenc priloži sam (npr. kopija veljavnega 
ustanovitvenega akta/temeljnega akta, dokazilo FURS 
o poravnanih obveznostih ipd.).

V primeru dvoma v izpolnjevanje pogojev katerega 
koli prijavitelja ali partnerja lahko Ministrstvo za javno 
upravo zahteva dodatna pojasnila in dokazila. V pri-
meru, da le-ta ne bodo posredovana v roku in na način 
določen v pozivu, bo strokovna komisija vloge takih 
prijaviteljev zavrnila.

Vloga, ki ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavr-
ne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po 
izdaji sklepa o izboru vloge, se pogodba o sofinanciranju 
ne bo podpisala, sklep o izboru vloge pa se odpravi.

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

6. Sodelovanje s pridruženimi partnerji
Zaželeno je sodelovanje z različnimi deležniki na 

lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni. To po-
meni sodelovanje prijavitelja in, v primeru konzorcija, 
partnerjev, z drugimi pravnimi osebami ne glede na 
njihov status in pravno obliko (t. i. pridruženi partnerji). 
To so lahko npr. občine, podjetja, združenja, regionalne 
razvojne agencije, ministrstva, nevladne organizacije, 
socialna podjetja, izobraževalne in kulturne institucije ali 
drugi pravni subjekti za katere prijavitelj ne more uve-
ljavljati stroškov v okviru prijavljene vloge, lahko pa le-ti 
s svojo dejavnostjo in vlogo pripomorejo k uspešnejši iz-
vedbi aktivnosti oziroma k doseganju zastavljenih ciljev.

Sodelovanje pridruženih partnerjev je zaželeno in 
bo pri ocenjevanju prijavljenih vlog upoštevano. V okvi-
ru posamezne vloge lahko sodeluje več pridruženih 
partnerjev (dokazilo: Priloga F: Dogovor o sodelovanju 
s pridruženim partnerjem).

7. Financiranje
7.1 Okvirna višina sredstev javnega razpisa za ce-

lotno obdobje
Predvidena skupna višina sredstev, ki so na raz-

polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
5.726.000 EUR.

Predvidena razporeditev sredstev po sklopih in letih je sledeča:

2019 2020 2021 2022 2023 SKUPAJ
 545.000,00 1.515.000,00 1.210.000,00 1.466.000,00 990.000,00 5.726.000,00
A – horizontalna mreža 100.000,00 250.000,00 210.000,00 240.000,00 160.000,00 960.000,00
B – regionalna stičišča 400.000,00 1.150.000,00 900.000,00 1.126.000,00 750.000,00 4.326.000,00
C – mreža za prostovoljstvo 45.000,00 115.000,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00 440.000,00

V primeru, da se sredstva na posameznem sklopu 
javnega razpisa ne razdelijo v celoti, ostanejo sredstva 
nerazporejena.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne sklene po-
godb o sofinanciranju v primeru, da za javni razpis 
nima zagotovljenih sredstev v proračunu ali da, glede 
na razpoložljiva proračunska sredstva v posameznem 
letu, predlaga prilagoditev dinamike izplačil ali spre-
membo višine sofinanciranja.

Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leta 
2020, 2021, 2022 in 2023 se uredi pod odložnim po-
gojem, in sicer prevzem obveznosti v tem delu stopi 
v veljavo, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na 
veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
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7.2 Višina zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo v okviru javnega razpisa, za celotno 

obdobje izvajanja programa/projekta, posamezno vlogo 
financiralo do naslednjih maksimalnih zneskov:

Sklop A: program/projekt horizontalne mreže NVO 
v višini 960.000 EUR

Sklop B: programe/projekte regionalnih stičišč NVO 
v skupni višini 4.326.000 EUR

Regija (NUTS 3) Najvišja možna vrednost 
zaprošenih sredstev
na program/projekt3

Savinjska 446.000
Podravska 419.000
Jugovzhodna Slovenija 392.000
Osrednjeslovenska 392.000
Gorenjska 365.000
Goriška 338.000
Koroška 338.000
Obalno-kraška 338.000
Pomurska 338.000
Zasavska 338.000
Posavska 311.000
Primorsko-notranjska 311.000

– stroški usposabljanja sodelavcev, ki opravljajo 
delo na programu/projektu,

– stroški informiranja in komuniciranja,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (npr. stroški 

zunanjih strokovnjakov, ki izvajajo različne delavnice za 
udeležence),

– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev,

– stroški investicij v neopredmetena sredstva,
– stroški povračil prostovoljcem v skladu z Zako-

nom o prostovoljstvu.
8.2 Predplačila
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju prora-

čunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni 
list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) bo 
ministrstvo upravičencem izplačalo predplačila. Podrob-
nejši način izplačevanja predplačila je opredeljen v vzor-
cu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

9. Obdobje upravičenosti stroškov
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, 

ki bodo pri prijavitelju ali partnerju nastali v obdobju izva-
janja aktivnosti podpornega okolja za razvoj NVO. Aktiv-
nosti v okviru tega javnega razpisa se morajo začeti iz-
vajati najkasneje 1. 1. 2020, vendar ne pred 1. 10. 2019 
in se ne smejo zaključiti pred 30. 9. 2023 za vse sklope.

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana 
sredstva, so proračunska leta 2019, 2020, 2021, 2022, 
2023. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz 
proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanci-
ranju do najkasneje 31. 12. 2023.

Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navede-
nih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo 
na izvajanje programov/projektov.

10. Postopek izbora prijaviteljev
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo 

vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstoj-
nika ministrstva.

10.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog na predmetni javni razpis je 

38 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije oziroma do vključno 9. septembra 2019.

Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na 
prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in 
mora vsebovati vse, za posamezen sklop javnega razpi-
sa zahtevane obvezne priloge in podatke, ki so določeni 
v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji. 
Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu po-
datkov (CD/DVD/USB ipd.) v Wordovi obliki posredovati 
tudi izpolnjene spodaj navedene obrazce:

Sklop A, B in C:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o vlogi, prijavitelju 

in partnerjih
– Obrazec št. 2: Prijavnica
– Obrazec št. 3: Finančni načrt
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis poslati po 

pošti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 
cesta 21, 1000 Ljubljana ali predložiti osebno v glavni 
pisarni na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 
cesta 21 (glavna pisarna, 5. nadstropje), 1000 Ljubljana, 
vsak delovni dan med 9. in 15. uro.

Vlogo je potrebno poslati ali predložiti v zaprti ovoj-
nici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom 
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni 
razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organi-
zacij 2019–2023«. Za označevanje vloge na ovojnici se 
uporabi obrazec za označbo vloge. 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 

3 Višina finančnih sredstev za sklop B je bila dodeljena 
v skladu s številom upravnih enot v regiji, oziroma s števi-
lom mestnih središč (občin) z vzpostavljeno administrativno 
strukturo, ki omogoča izgraditev in izvajanje sistematičnega 
in trajnega zagovorništva NVO.

Sklop C: program/projekt mreže za prostovoljstvo 
v višini 440.000 EUR

Prijaviteljem bo dodeljen sorazmerni delež sredstev 
glede na doseženo število točk. Za vsako izgubljeno toč-
ko se zaprošena višina sredstev zniža za 0,5 %.

8. Upravičeni stroški javnega razpisa
8.1 Upravičeni stroški
Ministrstvo bo za programe/projekte prijaviteljev, ki 

bodo izpolnjevali vse pogoje tega javnega razpisa in bodo 
skladno z merili za izbor dosegli zadostno število točk, ter 
ob pogoju, da bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, 
dodelilo sredstva za neposredne stroške osebja in sred-
stva za stroške pavšalnega financiranja v višini do 40 %.

Stroški osebja – stroški plač in povračil stroškov 
v zvezi z delom

V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani 
stroški dela zaposlenih, določeni kot standardni strošek 
na enoto. Urna postavka je enotna za celoten čas traja-
nja programa/projekta in znaša 14,67 EUR/ura.

Zaposleni lahko dela na programu/projektu polni 
ali krajši delovni čas. Polni delovni čas pomeni osem ur 
na dan, pet dni v tednu, kar v povprečju znese 174 ur 
v mesecu. V primeru, da zaposleni dela na progra-
mu/projektu le del delovnega časa, se njegov strošek 
obračuna v sorazmernem deležu, z upoštevanjem ob-
sega opravljenega dela.

Stroški pavšalnega financiranja
Stroški pavšalnega financiranja so stroški, ki nasta-

nejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi 
sofinanciranega programa/projekta, in sicer v višini do 
40 % vrednosti vseh upravičenih stroškov dela osebja 
na programu/projektu.

Stroški pavšalnega financiranja v okviru tega jav-
nega razpisa med drugim zajemajo naslednje kategorije 
stroškov:

– stroški za službena potovanja po Sloveniji in tujini 
(za zaposlene osebe, ki nastanejo v povezavi s progra-
mom/projektom),
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obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva 
zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj ali v primeru 
konzorcija, vsak partner, strinja s pogoji razpisa in merili 
za ocenjevanje, ki so navedeni v poglavju 5 in 13 tega 
javnega razpisa.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane 
s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s po-
štnim žigom do vključno 9. septembra 2019 in vloge, 
poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo 
v vložišče ministrstva prispele do vključno 9. septembra 
2019, osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne 
upoštevale, če bodo oddane na vložišče Ministrstva 
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, do 
9. septembra 2019 najkasneje do 15. ure.

Prepozne oziroma na napačen naslov prispele 
vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom pred-
stojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene poši-
ljatelju. Prav tako bodo s sklepom predstojnika ministr-
stva zavržene tiste vloge, ki bodo oddane na napačen 
način.

10.2 Število predloženih vlog
Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem 

sklopu – tj. ali na sklopu A, sklopu B ali sklopu C. V koli-
kor bo posamezni prijavitelj kandidiral na več sklopih ali 
oddal več vlog na javni razpis, se bo upoštevala vloga 
na tistem sklopu, ki bo na ministrstvu evidentirana kot 
prva prispela, vse ostale vloge pa se ne bodo obravna-
vale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavrže-
ne ter vrnjene prijavitelju.

10.3 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 8 dni od izteka 

roka za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno 
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana in bo pra-
viloma javno. Potencialni prijavitelji bodo o datumu in 
lokaciji odpiranja prijav obveščeni na spletni strani mini-
strstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-raz-
pis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023

V primeru velikega števila prejetih vlog lahko stro-
kovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo jav-
no. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti dva delov-
na dneva pred predvidenim datumom javnega od-
piranja z obvestilom na spletni strani ministrstva: 
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-raz-
pis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpol-
njene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, 
in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
Prepozno prispele, nepravilno izpolnjene in označene 
ovojnice bodo zavržene s sklepom predstojnika ministr-
stva ter zaprte vrnjene pošiljatelju.

Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala po-
polnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahte-
vani dokumenti.

11. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki za posa-

mezen sklop javnega razpisa ne vsebuje vseh prijavnih 
obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v be-
sedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki na 
e-nosilcu (CD/DVD/USB ipd.) ne vsebuje vseh predpi-
sanih obrazcev.

Prijavitelji morajo vlogi priložiti v celoti izpolnjene 
obrazce in obvezne priloge, ki so podrobneje navedene 
v poglavju 17.2 tega javnega razpisa.

V primeru, da prijavitelj vlogi na javni razpis ne bo 
priložil Obrazca št. 1: Osnovni podatki o vlogi, prijavitelju 
in partnerjih, Obrazca št. 2: Prijavnica in Obrazca št. 3: 
Finančni načrt, strokovna komisija prijavitelja ne bo po-
zvala k dopolnitvi vlog, temveč bo vlogo zavrgla.

Če prijavitelj, ali v primeru konzorcija partnerji, po-
slujejo z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in 
prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, dolo-
čena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom«. Prav 
tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je 
to predvideno. V primeru, da obrazci in priloge ne bodo 
podpisani, se bo vloga štela za formalno nepopolno.

V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna 
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog prija-
vitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev 
vloge bo posredovan s priporočeno pošto na naslov 
prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski 
naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Od 
prijavitelja se pričakuje, da bo v tem času dostopen za 
dvig pošte.

Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– 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.

Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in 
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavrnjene 
s sklepom predstojnika ministrstva.

V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le 
vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa.

12. Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnosti 

vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje 
na javni razpis in ocenila formalno popolne vloge.

V primeru da prijavitelj, ali v primeru konzorcija, 
posamezen partner, ne bo izpolnjeval vseh pogojev 
javnega razpisa, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet 
ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.

Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana 
strokovne komisije na podlagi meril, določenih v po-
glavju 13 tega javnega razpisa. Končno oceno vloge 
bo predstavljalo povprečje posameznih podeljenih ocen 
ocenjevalcev.

Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva 
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o vsebini 
vloge. 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.

Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna ko-
misija za vsak posamezen sklop javnega razpisa obliko-
vala svoj predlog prejemnikov sredstev, ki jih bo predla-
gala za sofinanciranje.

Za sofinanciranje bodo predlagane le tiste vloge, 
ki bodo dosegle minimalni kakovostni kriterij, to je da 
bodo na podlagi ocenjevanja dosegle skupaj najmanj 
šestdeset točk. Na sklopu A in sklopu C bosta ime-
li prednost vlogi z doseženim najvišjim številom točk. Na 
sklopu B bo za posamezno regijo imela prednost vloga 
z najvišjim številom točk.

V primeru, da več prijaviteljev na posameznem 
sklopu doseže enako število točk in bi bila z njihovo 
uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena 
skupna razpoložljiva sredstva, bo prednost pri izboru 
v okviru posameznega sklopa javnega razpisa imela vlo-
ga, ki bo prejela večje število točk pri merilu »Ustreznost 
izvedbenega načrta«. V primeru, da bo število točk še 
vedno enako, bo izbrana tista vloga, ki bo na ministrstvo 
prispela kot prva.

V primeru, da prijavitelj zaradi katerih koli razlogov 
odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma 
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pogodbe z njim ni mogoče skleniti v predpisanem roku, 
se lahko znotraj istega sklopa javnega razpisa izbere 
vloga, ki je naslednja prejela najvišje število točk ob po-
goju, da doseže minimalni kakovostni kriterij določen za 
posamezni sklop javnega razpisa.

13. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpol-
njujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev

Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravo-
časno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navede-
nih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.

Ocenjevalna lestvica
Strokovna komisija bo pri podeljevanju točk upo-

števala naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če pri 
posameznem merilu v razpisni dokumentaciji ni določen 
drugačen način ocenjevanja:

Št. točk Ocena
5 odlično 
4 prav dobro 
3 dobro 
2 zadostno 
1 nezadostno 
0 neustrezno

Točke so porazdeljene za posamezno merilo na 
naslednji način:

– Sposobnost in izkušnje ter strateške usmeritve 
(20 točk)

– Ustreznost izvedbenega načrta (35 točk)
– Izvedljivost in finančna vzdržnost programa/pro-

jekta (15 točk)
– Trajnost predvidenih rezultatov (5 točk)
Največje skupno možno število doseženih točk 

je 75.
Podrobnejša razdelitev posameznih meril je dolo-

čena v poglavju 5. Merila ocenjevanja razpisne doku-
mentacije.

14. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega 
razpisa in varovanje osebnih podatkov ter poslovnih 
skrivnosti

O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo 
na predlog strokovne komisije s sklepom odločil pred-
stojnik ministrstva.

Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvesti-
lo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. 
Rezultati razpisa predstavljajo informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministr-
stva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-raz-
pis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023

Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa pred-
stojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o so-
financiranju (Priloga D: Vzorec pogodbe o sofinanci-
ranju). V primeru, da se prijavitelj v roku osmih dni od 
prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju nanj 
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.

Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti 
bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.

15. Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev so-

financiranja 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 izvirni-
ku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.

16. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred 
potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spre-
meni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb 
oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziro-
ma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumen-
tacije in bo objavljena tudi na spletni strani ministr-
stva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-raz-
pis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023

17. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pri-

javitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani mi-
nistrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni- 
razpis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023 ali osebno 
na sedežu ministrstva, Tržaška cesta 21, 1000 Ljublja-
na, pri Mojci Žerovec.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zain-
teresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski po-
šti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni raz-
pis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 
2019–2023« (za Mojco Žerovec).

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja 
v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani 
ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni- 
razpis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023. Vpraša-
nja bo možno posredovati najkasneje do 30. 8. 2019, 
zadnji odgovori s strani ministrstva bodo objavljeni naj-
kasneje do 2. 9. 2019. V kolikor bodo vprašanja po-
sredovana po tem datumu, odgovori nanje ne bodo 
posredovani.

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico 
za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predsta-
vljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo 
potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani mi-
nistrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni- 
razpis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023.

10.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji so objavljeni prijavni 

obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili 
na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in žigo-
sati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja 
in jih je potrebno priložiti k vlogi po vrstnem redu v skla-
du s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.

Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije, pridobi 
oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni 
sestavni del vloge na javni razpis. Vsa zahtevana raz-
pisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo 
z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem 
redu v skladu s spodnjim seznamom.

10.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
Kjer ni posebej označeno, so obrazci oziroma prilo-

ge za vse sklope javnega razpisa enaki.
a) Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki mo-

rajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem 
obrazcu in so sestavni del vloge:

– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o vlogi, prijavitelju 
in partnerjih

– Obrazec št. 2: Prijavnica
– Obrazec št. 3: Finančni načrt
Sklop A
– Obrazec št. 4 A: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju 

in sprejemanju razpisnih pogojev
Sklop B
– Obrazec št. 4 B: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju 

in sprejemanju razpisnih pogojev
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Sklop C
– Obrazec št. 4 C: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju 

in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Izjava partnerja o izpolnjevanju in 

sprejemanju razpisnih pogojev
b) Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki mo-

rajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni 
prilogi in so sestavni del vloge:

– Priloga D: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni 
potrebno priložiti vlogi na javni razpis)

– Priloga E: Vzorec konzorcijskega sporazuma (ni 
potrebno priložiti vlogi na javni razpis)

– Priloga F: Dogovor o sodelovanju s pridruženim 
partnerjem/Agreement of Cooperation with an Associ-
ate Partner (slo in ang. različica) (če je relevantno; in 
sicer je potrebno Dogovor o sodelovanju s pridruženim 
partnerjem priložiti k vlogi na javni razpis za vsakega 
pridruženega partnerja posebej)

– Priloga H: Označba vloge
c) Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih 

morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga A: Fotokopija ustanovnega akta in/ali dru-

gega splošnega dokumenta za prijavitelja in morebitne 
partnerje

– Priloga B: Podatki iz izkaza prihodkov in odhod-
kov v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

– Priloga C: CD/DVD/USB ipd.
– Priloga G: Dokazilo Finančne uprave RS o plača-

nih davkih in drugih obveznih dajatvah za prijavitelja in 
morebitne partnerje.

Ministrstvo za javno upravo

 Ob-2705/19
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in teh-
nologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izvedbo podpornih storitev subjektov 
inovativnega okolja v Republiki Sloveniji  

2020–2022 (SIO 2020-2022)
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določ-
bah 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) spremenjene z Ured-
bo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki 
se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi 
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) 
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, 
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1301/2013),

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 

z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, 
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi 
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) 
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, 
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1303/2013/EU),

– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) 
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razve-
ljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 
z dne 30. 7. 2018, str. 1),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za iz-
vajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih 
informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo 
informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi 
za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi orga-
ni (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 re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
z metodologijami za določitev podpore ciljem na podro-
čju 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 spremenjene z Izved-
beno 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, tehnič-
nih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za 
operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje po-
datkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predlo-
žitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, 
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna 
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizij-
sko 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 parla-
menta 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 
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uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018 
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar za-
deva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko terito-
rialno 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 sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih 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 gle-
de sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega par-
lamenta 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 ukre-
pov 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 Ko-
misija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 
(EU) št. 1303/2013,

– 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 dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 
13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Ura-
dni list RS, št. 71/17 in 19/19),

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

– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 
15/17, 69/17 in 67/18),

– 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 – v nadaljevanju ZVOP-1),

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be (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 po-
moč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za 
priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne 
dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekre-
acijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za 
tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spre-
membi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun 
upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, 
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 651/2014/EU),

– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be 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),

– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, z vsemi 
spremembami,

– Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 6. 12. 2017, z vsemi spre-
membami,

– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, 
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,

– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ura-
dni 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, internaciona-
lizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, 
št. 93/15),

– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 
46/16),

– Sprememb čistopisa Programa dela s finanč-
nega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2019, ki jih je 
sprejel Svet agencije na svoji 35. redni seji dne 12. 4. 
2019 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 24. 4. 2019, 
št. 302-71/2018/19,

– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega 
organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospo-
darski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 2016,

– Dodatka št.1 k Sporazumu o načinu izvajanja 
nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Repu-
blike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaci-
onalizacije, 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 Repu-
blike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaci-
onalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 31. 1. 2018, 
Pogodbo št.: SPIRIT-2020-2022/SIO-BŽ o izvajanju in 
financiranju javnega razpisa za izvedbo podpornih sto-
ritev subjektov inovativnega okolja v Republiki Slove-
niji 2020–2022 (SIO 2020-2022) sklenjeno med Javno 
agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetni-
štva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in 
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 
5. 6. 2019,

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 
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organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski 
sklad št. 3032-53/2019/8 za »javni razpis za izvedbo 
podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Re-
publiki Sloveniji 2020–2022 (SIO 2020-2022)« z dne 
31. 7. 2019.

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega orga-
na, ki dodeljuje sredstva in izvajalskega organa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: posre-
dniški organ) nastopa na področju kohezijske politike pri 
Javnem razpisu za izvedbo podpornih storitev subjektov 
inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 
»(SIO 2020-2022)« (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi 
posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva 
za izvedbo javnega razpisa.

Izvajalec javnega razpisa v vlogi izvajalskega or-
gana je Javna agencija Republike Slovenije za spod-
bujanje 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 operacij1 delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor ope-
racij se izvaja v okviru »Operativnega programa za 
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konku-
renčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; pred-
nostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti 
z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej 
in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno 
s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »3.1.1 
Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem 
start-up podjetij«.

– povečevanju števila novoustanovljenih podje-
tij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost 
v primerjavi s slovenskim povprečjem;

– povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih 
podjetij;

– premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega progra-

ma za izvajanje evropske kohezijske politike je prispe-
vati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja 
in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, pred-
nostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti 
z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej 
in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno 
s podjetniškimi inkubatorji«.

S cilji javnega razpisa bo zasledovan:
– kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov 

nefinančne podpore«;
– specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa 

podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je finančna podpora 

tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim 
skupinam. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja 
s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in 
svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, 
z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravlja-
njem portfelja ciljnih skupin. Različni vsebinski sklopi 
podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne skupine, 
so oblikovani kot trije sklopi razpisa (zaradi jasnosti 
jih v nadaljevanju poimenujemo faze razpisa). Faze 
so naslednje:

Faza 1 – podpora procesu poslovne ideje (ang. 
proof of concept), v kateri ciljnim skupinam pomaga-
mo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove 
uresničitve.

Faza 2 – podpora rasti in razvoju start up podjetij – 
usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir 
pri razvoju in rasti podjetja.

Faza 3 – podpora rasti in razvoju hitrorastočih pod-
jetij – »scale up« podjetij – namenjena le hitro rastočim 
podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z ve-
likim potencialom rasti.

Aktivnosti v okviru predmeta javnega razpisa po-
drobneje prikazuje Tabela 1.

1 V okviru tega javnega razpisa sta termina operacija in projekt pomensko enakovredna, zato je možna uporaba obeh 
terminov.

2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja 

brezplačnih storitev za ciljne skupine, opredeljene v toč-
ki 3 tega javnega razpisa (v nadaljevanju: ciljna skupi-
na), v okviru subjektov inovativnega okolja (v nadalje-
vanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet 
tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo program-
sko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem 
prispevali k:

Tabela 1: Pregled vsebin javnega razpisa po aktivnostih in fazah življenjskega cikla podjetij

Aktivnosti za ciljno skupino

Podpora procesu 
preverbe 

poslovne ideje
Faza 1

Podpora rasti
in razvoju 

»start-up« podjetij
Faza 2

Podpora v rasti
in razvoju hitro 

rastočih podjetij – 
»scale up« podjetij

Faza 3
Promocijsko – motivacijski dogodki (A)
– Promocija podjetništva
– Predstavitve storitev ter programov SIO
– Predstavitve dobrih praks in poslovno mreženje

X X

Informiranje in svetovanje (B)
– Svetovanje pri preverbi poslovne ideje
– Svetovanje podjetjem za kvalitetnejše poslovno 
odločanje

X X

Tematski dogodki (C)
– Posredovanje znanj in kompetenc za začetek 
podjetniške poti oziroma na različnih strokovnih 
področjih

X X
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Aktivnosti za ciljno skupino

Podpora procesu 
preverbe 

poslovne ideje
Faza 1

Podpora rasti
in razvoju 

»start-up« podjetij
Faza 2

Podpora v rasti
in razvoju hitro 

rastočih podjetij – 
»scale up« podjetij

Faza 3
Mentoriranje (D)
– Poglobljeno, dolgoročno individualno delo 
podjetnik/podjetniška skupina – mentor

X X X

Svetovanje ekspertov (E)
– Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih 
strokovnih področij

X X X

Upravljanje in širitev portfelja ciljne skupine (F)
– Dalj časa trajajoči procesi nabora in presoje 
podjetniških idej
– Spremljanje in evalvacija ciljnih skupin z namenom 
napredka ciljnih skupin in vključitve v aktivnosti SIO
– Splošna promocija SIO in
– Posredovanje informacij agenciji iz portfeljev SIO

X X X

Dvig kompetenc SIO in povezovanje (G)
– Izobraževanja svetovalcev in mentorjev zaposlenih 
na SIO
– Povezovanje in prenos informacij med subjekti 
podpornega okolja (SPIRIT SLOVENIJA, SPOT 
regije, Fablab, SRIPi, TTO …) 

X X X

Prijavitelj mora v celotnem obdobju trajanja ope-
racije izvajati vse aktivnosti iz Tabele 1, glede na po-
samezno fazo na katero se prijavlja. Aktivnosti mora 
nujno opredeliti v akcijskem načrtu za celotno obdobje 
trajanja operacije.

Podrobnosti o posameznih aktivnostih, ciljnih sku-
pinah in ključnih rezultatih so opredeljene v razpisni 
dokumentaciji in v Navodilih agencije za poročanje na 
podlagi JR za SIO 2020-2022, ki bodo objavljena na 
spletni strani agencije ob objavi javnega razpisa.

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 pro-

gramskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti opera-
cije in imeli sedež na dan oddaje vloge na ta javni razpis. 
Sedež podjetja oziroma poslovni naslov mora biti vpisan 
v Sodni/Poslovni register Slovenije.

Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni 
razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od program-
skih območij se bo v celoti izvajala aktivnost.

Sprememba programskega območja po oddaji vlo-
ge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za ne 
izdajo sklepa, ne sklenitev oziroma odpoved pogodbe 
o financiranju.

Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslov-
ni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kate-
remkoli programskem območju. Razdelitev slovenskih 
občin na kohezijski regiji Vzhodna oziroma Zahodna 
Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/dokument/5424/ko-
hezijske_%20statisticne_obcine.xls.

V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla 
v programskem območju, 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 tran-
sakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun 
Republike Slovenije.

3. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičenci po tem javnem razpisu so SIO, ki že 

najmanj 24 mesecev pred oddajo vloge kontinuirano 
izvajajo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa.

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene 
aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, so:

– inovativni potencialni podjetniki (inovativni posa-
mezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci);

– nova in obstoječa inovativna podjetja »start up«;
– hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti 

»scale up«.
4. Pogoji za kandidiranje
Prijavitelj se na razpis lahko prijavi samo z eno 

vlogo. Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje 
javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz 
vsebine celotne vloge. Prijavitelj v vlogi jasno označi na 
katere faze se prijavlja in jih bo izvajal.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj 
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno 
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejema-
nje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji v točki II.2.

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

Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se za-
vrne.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofi-
nanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru ope-
racije pa se odpravi oziroma razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko agencija od-
stopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer 
bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije.
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4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj je pravna oseba javnega ali zasebne-

ga prava, organizirana v obliki gospodarske družbe ali 
v obliki zavoda in je vpisan v Sodni/Poslovni register 
Slovenije.

2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij mi-
nistrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski 
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na 
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju 
iz nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da 
bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim 
naslovom.

3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih 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); šteje se, da prija-
vitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

4. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izva-
jalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenje-
nih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih 
sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi jav-
nih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih ob-
veznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska 
institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od 
odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let. Pri povratnih 
sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma 
Izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih 
pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih ob-
veznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.

5. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje 
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določba-
mi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).

6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug 
v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v te-
žavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 
651/2014/EU.

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

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

9. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivno-
sti, ki so predmet financiranja v tem razpisu, ni in ne bo 
pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evrop-
skega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved 
dvojnega financiranja).

10. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 

terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) 
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.

4.2 Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj opravlja aktivnosti subjekta inovativ-

nega okolja že najmanj 24 mesecev pred oddajo vloge 
(preverja se datum vpisa v sodni/poslovni register in 
dokazila (za zadnjih 24 mesecev)) kar izkazuje z:

– sklenjenimi vsaj 5 najemnih pogodb z inkubiranci 
za najem prostora pri prijavitelju v letu 2017 in 5 naje-
mnih pogodb v letu 2018 (pri čemer so lahko te pogodbe 
sklenjene z istimi inkubiranci ali drugimi kot v letu 2017);

– prijavitelj ni kapitalsko povezan z inkubiranci;
– zaposleni pri prijavitelju niso lastniško ali upravlja-

vsko povezani z inkubiranci;
– ter vključitvi inkubirancev v programe prijavitelja.
2. Prijavitelj je primerljive aktivnosti, kot so oprede-

ljene v projektu, s katerim se prijavlja na javni razpis, 
izvajal kontinuirano (vsaj eno dokazilo mora biti iz obdo-
bja 18–24 mesecev pred oddajo vloge) zadnjih 24 me-
secev pred oddajo vloge, kar dokazuje s predloženimi 
referencami, in sicer:

– o izvedenih najmanj šestih samostojnih infor-
mativnih dogodkih ali tematskih delavnicah z najmanj 
8 udeleženci v zadnjih 24 mesecih pred oddajo vloge;

– o izvedenih najmanj sedemdesetih urah svetova-
nja ali mentoriranja posameznikom s področij aktivnosti, 
ki so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa v za-
dnjih 24 mesecih pred oddajo vloge.

3. Prijavitelj aktivno sodeluje z vsaj tremi organi-
zacijami vpisanimi v evidenco pri Javni agenciji za raz-
iskovalno dejavnost Republike Slovenije, kar prijavitelj 
izkaže z veljavnimi pogodbami, iz katerih je razvidno, da 
sta pogodbeni stranki v zadnjih 24 mesecih sodelovali 
na konkretnem skupnem projektu s področja spodbuja-
nja podjetništva in inovativnosti.

4. Prijavitelj ima vzpostavljeno mrežo najmanj dva-
najstih zunanjih sodelavcev za področje svetovanja, 
mentoriranja in ekspertnega svetovanja, kar prijavitelj 
izkaže s seznamom zunanjih sodelavcev in pogodba-
mi o sodelovanju, ki niso starejše od 12 mesecev pred 
oddajo vloge.

5. Prijavitelj razpolaga z najmanj petsto kvadra-
tnimi metri poslovnih prostorov namenjenih izvajanju 
dejavnosti.

6. Prijavitelj ima na dan oddaje vloge najmanj dva 
redno zaposlena:

– s strokovnim znanjem in kompetencami s podro-
čij, ki so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa in

– z najmanj tremi leti (za fazo 1 in 2) oziroma petimi 
leti (za fazo 3) delovnih izkušenj s primerljivih delovnih 
področij, ki bosta izvajala aktivnosti, ki so predmet so-
financiranja.

Zgoraj navedene pogoje izkaže prijavitelj s predlo-
žitvijo življenjepisov in referencami zaposlenih.

7. Prijavitelj na razpisu kandidira samo z eno vlogo.
4.2.1 Dodatni pogoji za prijavitelje za aktivnosti na 

Fazi 3
1. V operacijo oziroma vlogo lahko prijavitelji vklju-

čijo Fazo 3 v primeru, ko imajo na dan oddaje vloge 
sklenjeno pogodbo o sodelovanju z vsaj 2 podjetjema, 
ki zadostita kriterijem za hitrorastoča podjetja z velikim 
potencialom rasti (2.2 Predmet javnega razpisa).

2. Prijavitelj ima do dneva oddaje vloge za namen 
izvajanja aktivnosti Faze 3 sklenjene pogodbe o sodelova-
nju z najmanj 3 SIO, ki so prijavitelji na Fazo 1 in 2 iz svoje 
kohezijske regije, pri čemer lahko vsak SIO sklene pogod-
bo o sodelovanju samo z enim prijaviteljem na Fazo 3.

3. Prijavitelj ima vzpostavljeno mrežo najmanj treh 
zunanjih sodelavcev za področje svetovanja, mentoriranja 
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in ekspertnega svetovanja iz tujine, kar prijavitelj izkaže 
s seznamom zunanjih sodelavcev in pogodbami o sodelo-
vanju, ki niso starejše od 12 mesecev pred oddajo vloge.

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

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

2. Operacija mora naslavljati ciljne skupine nave-
dene v razpisu.

3. Operacija mora obvezno obsegati vse aktivnosti, 
vezane na Fazo 1 in Fazo 2 podpore (Tabela 1). V ko-
likor operacija vključuje tudi Fazo 3, mora obvezno ob-
segati tudi vse aktivnosti vezane na Fazo 3 (Tabela 1).

4. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prija-
vljene operacije je razvidno, da so v celoti zagotovljena 
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se 
poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sred-
stva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena 
sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega 
javnega razpisa do povrnitve stroškov.

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

Agencija bo vloge izbrala po postopku, kot ga do-
loča ZPOP-1 ter skladno s to objavo in razpisno doku-
mentacijo za predmetni javni razpis.

Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: ko-
misija). Komisijo s sklepom imenuje direktor agencije ali 
od njega pooblaščena oseba.

Za vse pravočasne, pravilno označene in formalno 
popolne vloge komisija najprej ugotovi ali je vloga skla-

dna z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa 
ter preveri ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpi-
sa. Če ugotovi, da navedeno ni izpolnjeno, ocenjevanja 
po merilih ne izvede, vlogo pa agencija zavrne. Vse 
ostale vloge pa komisija oceni na podlagi naslednjih 
meril:

Tabela 2: Merila za ocenjevanje

Merilo Maksimalno 
število točk

1 Ocena kakovosti in izvedljivosti 
operacije

30 točk

2 Prispevek k izboljšanju poslovnega 
okolja

25 točk

3 Širši družbeni vpliv 20 točk
4 Partnerstvo 15 točk
5 Prispevek k spodbujanju 

regionalnega razvoja
10 točk

SKUPAJ 100 točk

Maksimalno število točk je 100. Minimalno število 
točk za uvrstitev v financiranje je 60.

Način uporabe in pomen posameznih meril za oce-
njevanje vlog, ter postopek ocenjevanja in rangiranja 
vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji 
v točki II.3. Merila za ocenjevanje.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na raz-

polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
10.133.915,92 EUR, od tega za kohezijsko regijo Zaho-
dna Slovenija 4.053.566,37 EUR in za kohezijsko regijo 
Vzhodna Slovenija 6.080.349,55 EUR.

Tabela št. 3: Okvirna višina sredstev

PP PROGRAMSKO 
OBMOČJE % 2020 2021 2022 2023 SKUPAJ

160065 PN3.1 
– Spodbujanje 

podjetništva-Z-14-20-
EU

Zahod 70 693.000,00 924.000,00 989.496,45 231.000,00 2.837.496,45

160066 PN3.1 
– Spodbujanje 

podjetništva-Z-14-20-
slovenska udeležba

Zahod 30 297.000,00 396.000,00 424.069,92 99.000,00 1.216.069,92

Skupaj Zahod 100 990.000,00 1.320.000,00 1.413.566,37 330.000,00 4.053.566,37
160063 PN3.1 
– Spodbujanje 

podjetništva-V-14-20-
EU

Vzhod 75 1.113.750,00 1.485.000,00 1.590.262,16 371.250,00 4.560.262,16

160064 PN3.1 
– Spodbujanje 

podjetništva-V-14-20-
slovenska udeležba

Vzhod 25 371.250,00 495.000,00 530.087,39 123.750,00 1.520.087,39

Skupaj Vzhod 100 1.485.000,00 1.980.000,00 2.120.349,55 495.000,00 6.080.349,55
SKUPAJ / / 2.475.000,00 3.300.000,00 3.533.915,92 825.000,00 10.133.915,92

Sredstva niso prenosljiva med programskima ob-
močjema. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in 
sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunska leta 2020, 2021, 2022 in 2023, 
oziroma do porabe sredstev.

V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvideni 
časovnici iz Tabele št. 3, se neporabljena sredstva lahko 
prenese med leti v skladu z razpoložljivostjo proračun-
skih sredstev.

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sred-
stev javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije do izdaje sklepov o (ne)izboru.
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Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen 
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpi-
sanih sredstev lahko ostane nerazdeljen tudi v primeru, 
da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotne-
ga planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni 
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do 
sofinanciranja. V primeru, da ne pride do porabe vseh 
sredstev za sofinanciranje, ostane ta del sredstev ne-
razdeljen.

Dinamika financiranja operacije bo določena z vlo-
go prijavitelja, v odvisnosti od finančnega načrta izvaja-
nja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.

Izplačila bo izvajalo ministrstvo, in sicer kot posre-
dniški organ. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pra-
vice porabe na proračunskih postavkah, lahko agencija 
razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skla-
dno 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 spremeni ali 
prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.

7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 
razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko 
politiko in nacionalno udeležbo za sofinanciranje opera-
cij je za programsko območje kohezijska regija Vzhodna 
Slovenija: 75 %:25 % in za programsko območje kohezij-
ska regija Zahodna Slovenija: 70 %:30 %.

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

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov operaci-
je se prične s 1. 1. 2020 in konča z 31. 12. 2022. Obdo-
bje upravičenosti izdatkov upravičencev je od 1. 1. 2020 
do 15. 1. 2023, ko je tudi rok za predložitev zadnjega 
zahtevka za izplačilo.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2023. Izvajalski organ in upravičenec 
s pogodbo o sofinanciranju operacije določita obseg in 
način sofinanciranja operacije.

9. Shema in skladnost s pravili o državnih pomočeh
Financiranje upravičenih stroškov ne predstavlja 

državne pomoči za SIO.
Za podjetja, ki bodo prejemniki storitev, ima vre-

dnost prejete aktivnosti D (mentoriranje) in E (sveto-
vanje ekspertov) naravo državne pomoči in se obrav-
nava po pravilih »de minimis« na podlagi sheme 
M001-2399245-2015.

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podje-
tju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati naj-
večje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, 
kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni 
znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju/končnemu pre-
jemniku/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 odo-
britve 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.

Preverjanje podjetij glede pomoči »de minimis« je 
v domeni SIO in je podrobneje določeno s pogodbo 
o sofinanciranju.

10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
financiranja

Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo 
skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo 

državnih pomoči, shemo de minimis in veljavnimi Navo-
dili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

10.1 Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni 

za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena, 

za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so 
bile izvedene;

– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja;

– so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah in
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacional-

nimi predpisi.
Upravičeni stroški morajo biti neposredno poveza-

ni s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški 
so opredeljeni v skladu z Navodili organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014–2020 in so:

1. stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo 
operacije (najmanj 30 % skupne vrednosti upravičenih 
stroškov operacije),

2. posredni stroški za izvajanje operacije,
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Višina stroškov za delo zaposlenih povezanih z iz-

vedbo operacije in stroški storitev zunanjih izvajalcev za 
aktivnosti A, C in D so določeni na podlagi Metodologije 
za izračun standardne lestvice stroškov na enoto za 
stroške izvajanja aktivnosti v okviru Javnega razpisa 
za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega 
okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 
»SIO 2018-2019« (Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, februar 2018), v nadaljevanju: metodologija.

Vsi stroški, ki so predmet sofinanciranja, se morajo 
nanašati na aktivnosti opredeljene v Tabeli 1.

DDV je neupravičen strošek, razen v primeru, če 
upravičenec nima pravice do odbitka DDV, kar se doka-
že s potrdilom pristojnega finančnega urada.

Posamezne vrste aktivnosti in povezanih upravi-
čenih stroškov so podrobneje opredeljene v razpisni 
dokumentaciji v točki II.4. Seznam aktivnosti in dokazila 
za uveljavljanje upravičenih stroškov.

Zaposleni, ki bodo izvajali aktivnosti po tem javnem 
razpisu, ne smejo sodelovati kot zunanji izvajalci pri 
svojem matičnem SIO in pri drugih SIO izbranih na tem 
javnem razpisu.

10.1.1. Stroški dela zaposlenih
Skladno z metodologijo, vrednost urne postavke 

za stroške dela zaposlenih, povezanih z izvedbo ope-
racije za izvajanje Faze 1 in 2 znaša 18,84 €/uro ter 
24,42 €/uro za Fazo 3 (razen za aktivnosti F in G, ki ima-
ta v vseh 3 fazah vrednosti urne postavke 18,84 €/uro). 
Na mesečni ravni se prizna število delovnih ur največ 
v višini delovne obveznosti v tistem mesecu.

Dokazila za uveljavljanje stroškov plač in povračil 
stroškov v zvezi z delom:

– pogodba o zaposlitvi;
– pravni akt, s katerim je zaposleni razporejen na 

delo na operaciji z jasno opredelitvijo delovnega mesta 
in obsega dela (v urah ali %);

– mesečno poročilo, iz katerega je razvidna vsebina 
dela in obseg opravljenih ur na operaciji.

V primeru, da je na delo na operaciji razporejena 
oseba, ki pri upravičencu opravlja vodstvene naloge (npr.: 
direktor, vršilec dolžnosti direktorja, prokurist ipd.), znaša 
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njegova največja razporeditev na projektu do 90 % obse-
ga delovne obveznosti v posameznem mesecu.

Zaposleni, ki bodo izvajali aktivnosti po tem javnem 
razpisu, morajo izpolnjevati pogoje pod 4.2. Posebni 
pogoji za prijavitelje, točka 6.

10.1.2. Posredni stroški za izvajanje operacije
Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 se posredni 

stroški, vezani na operacijo, uveljavljajo v obliki pavšala 
v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov dela 
zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije. Dokazilo 
o nastanku posrednih stroškov na operaciji je izstavljena 
in podpisana listina za obračun pavšalnega financiranja 
posrednih stroškov.

10.1.3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Skladno z metodologijo, vrednost stroškov storitve 

zunanjih izvajalcev znašajo:
– 730 € na izveden dogodek za aktivnost A;
– 1.150 € na izvedeno delavnico oziroma dogo-

dek/dan za aktivnost C;
– 105 € na uro mentoriranja za aktivnost D.
Za uveljavljanje upravičenih stroškov za storitve 

zunanjih izvajalcev za aktivnosti E, F in G se upora-
bljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravi-
čenih stroških, največ do višine, opredeljene v razpisni 
dokumentaciji. Upravičenec je dolžan storitve zunanjih 
izvajalcev naročati s skrbnostjo dobrega gospodarja in 
po običajnih tržnih pogojih. Dokazila za dejanske stroške 
pri aktivnostih E, F in G morajo upravičenci dokazovat 
z dokazilom o gospodarni izbiri izvajalca, ki vsebuje:

– dokazilo tržne cene zunanjega izvajalca;
– preveritev, da zunanji izvajalec ni 25 % ali več 

lastniško povezan z upravičencem;
– utemeljeno obrazložitev izbire izvajalca.
V kolikor iskanje treh ponudb ni smiselno in eko-

nomsko upravičeno iz poslovnih oziroma tehničnih ra-
zlogov, poda prejemnik sredstev agenciji utemeljeno 
obrazložitev izbire izvajalca. Upravičenci bodo morali 
dokazati tržno ceno za storitve zunanjih izvajalcev. V ko-
likor upravičenec le-te ne bo ustrezno dokazal, lahko 
agencija strošek izloči.

10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se bodo financirali na naslednje 

načine:
1. Stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo 

operacije, so določeni s standardno lestvico stroška na 
enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z de-
lom zaposlenih v skladu z metodologijo, ki so zaposleni 
pri upravičencu za polni delovni čas in so razporejeni na 
delovne naloge po tem javnem razpisu.

2. Stroški storitev zunanjih izvajalcev za aktivnosti 
A, C in D (Tabela 1) so določeni s standardno lestvi-
co stroška na enoto v skladu z metodologijo. Za delo 
oziroma storitve opravljene v okviru aktivnosti E, F in 
G (Tabela 1) se stroški uveljavljajo na podlagi dejanskih 
stroškov.

3. Posredni stroški za izvajanje operacije se finan-
cirajo v obliki pavšala v višini 15 odstotkov upravičenih 
neposrednih stroškov dela zaposlenih, povezanih z iz-
vedbo operacije.

Zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje 
upravičenosti stroškov so podrobneje predstavljena 
v razpisni dokumentaciji v točki II.4. Seznam aktivnosti 
in dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov.

10.3 Intenzivnost financiranja
Intenzivnost financiranja znaša do 100 % upraviče-

nih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne 

operacije ne morejo biti nižja od 100.000,00 EUR in ne 
višja od 550.000,00 EUR v primeru, da sta vključeni samo 

Fazi 1 in 2 in ne višja od 700.000,00 EUR v primeru, da 
so vključene Faze 1, 2 in 3 za celotno obdobje trajanja 
projekta. Finančni načrt za Fazo 3 je ločen od Finančnega 
načrta za Fazi 1 in 2. Sredstva namenjena Fazi 3 lahko 
obsegajo največ 50 % celotne vrednosti operacije.

Sredstva morajo biti v finančnem načrtu za po-
samezno operacijo realno in praviloma enakomerno 
razporejena po proračunskih letih in jih med izvajanjem 
projekta ni mogoče prenašati med leti, razen ob soglasju 
agencije in ministrstva.

11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 23. 9. 2019.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 

z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Vse stro-
ške povezane s pripravo in oddajo vloge nosi prijavitelj.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 
ulica 60, 1000 Ljubljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo 
oddane najkasneje na rok za oddajo vlog.

Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vlo-
ga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge 
šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga 
pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, 
ko agencija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda 
v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova 60, 
1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do 
navedenega datuma za oddajo vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodi-
li, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici 
z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okraj-
šav »Ne odpiraj – Vloga – SIO 2020–2022« in s polnim 
nazivom in naslovom prijavitelja.

12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog odpira-

nje 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: 
http://www.spiritslovenia.si.

Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, 
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog. Neu-
strezno označene ter nepravočasno prispele vloge se 
ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in po 
pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.

Komisija bo v roku 8 dni od zaključka 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 ele-
mentov 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 določi komisija v pozivu k dopolnitvi 
in ne sme biti daljši od osem dni. Nepopolne vloge, ki 
jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopol-
nili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom 
zavržene.

Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za oce-
njevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formal-
no popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje 
pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, 
se kot neustrezna zavrne.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma 
obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od datuma 
odpiranja vlog.
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Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za 
pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.

Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh 
od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tož-
be na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet 
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje 
vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofi-
nanciranju.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
agencije in na spletni strani www.eu-skladi.si.

14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 
116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili or-
gana upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam 
glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. 
in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, veljavnimi 
Navodili organa upravljanja na področju komunicira-
nja vsebin na področju evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skla-
di.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podo-
be evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.
eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).

15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spre-
mljanja 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 potre-
be bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije 
in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem 
zaključku.

V skladu s 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 
mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev 
za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stro-
škovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za 
vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsa-
kem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike 
Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike 
nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dol-
žan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom

Upravičenec mora omogočiti tehnični, administra-
tivni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere 
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetne-
ga javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije 
kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega 
organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, re-
vizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih 
nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nad-
zorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine 
in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezulta-
te operacije. Upravičenec bo o izvedbi 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 trajnostne-
ga razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje 
aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skla-
du z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja ena-
kih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.

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

18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih agenciji posre-
dujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje oseb-
nih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 
ter 115. in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah agenci-
je je navedeno v prilogi št. 2: Varovanje osebnih podat-
kov in poslovnih skrivnosti (SPIRIT) kot delu razpisne 
dokumentacije.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavi-
telj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
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 lah-
ko 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 pri-
javitelja 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, vodenje podatkov, evidenc, analiz in 
drugih zbirk za agencijo in nadzorne organe, in sicer 
o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinan-
ciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov 
tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava 
oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi or-
gani (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 dolžna 
uporabljati agencija.

Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je 
tako določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo 
objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obse-
gal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko 
območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja 
operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih 
do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.

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

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 6. členom in Prilo-
go I Uredbe (EU) št. 1301/2013 dolžan spremljati in 
agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in ka-
zalnikov operacije.
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Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbira-
ti za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje 
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrto-
vane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete 
dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakova-
nih 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, agen-
cija odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter 
zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na tran-
sakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev 
v 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 naka-
zila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva 
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.

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

Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati ome-
jitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom 
Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Če v petih letih od datuma končnega izplačila upra-
vičencu nastopi karkoli od naslednjega:

(a) prenehanje ali premestitev dejavnosti iz pro-
gramskega območja;

(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupraviče-
no prednost; ali

(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje 
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva 
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije soraz-
merno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve 
niso bile izpolnjene.

21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali 
izvajanja 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 nere-
snične, 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 agen-
cije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene 
listine ali kaznivega dejanja, bo agencija odstopila od 
pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno 
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski 
račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike 
Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obrav-
navalo kot goljufija.

22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na 
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 
(EU) št. 1303/2013, 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 proračun Republike Slovenije.

23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina financiranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma 
znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje 
stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, agencija odsto-
pi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih sredstev 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva na-
kazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. 
Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financira-
nje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave 
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agen-
cije http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

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

jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov sio@spiritslovenia.si.

Za predstavitev javnega razpisa bo predvidoma 
organiziran informativni dan. Datum, kraj ter predviden 
program bo pravočasno objavljen na spletnih straneh 
agencije.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov naj-
kasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za odda-
jo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja 
najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo 
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano 
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo 
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja posta-
nejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja 
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu 
http://www.spiritslovenia.si/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni 
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da 
v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, po-
slovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti 
javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti ob-
veščeni preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si/.

SPIRIT Slovenija,  
javna agencija za spodbujanje podjetništva, 

inovativnosti, razvoja, investicij in tehnologije

 Ob-2693/19
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

objavlja

javni razpis
semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon 

inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR  
(SK75 2019)

1. Izvajalec: izvajalec produkta je Javni sklad Re-
publike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 
2000 Maribor (v nadaljevanju: Sklad).

2. Vir financiranja, višina razpisanih sredstev in vi-
šina sredstev na posameznega vlagatelja

Finančni instrument semenski kapital se financira:
a) v deležu 2/3 iz sredstev Evropskega sklada za 

razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje 
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EKP v obdobju 2014–2020, ki jih v vlogi upravljavca 
sklada skladov upravlja SID banka d.d. in

b) v deležu 1/3 z udeležbo Sklada kot izvajalca fi-
nančnega instrumenta.

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 
po tem razpisu v letu 2019 znaša najmanj 750.000 EUR. 
Višina odobrenih sredstev na posameznega vlagatelja 
je 75.000 EUR.

3. Predmet, namen in cilji produkta – semenski ka-
pital – konvertibilno posojilo

Predmet produkta je semenski kapital v obliki kon-
vertibilnega posojila za inovativna podjetja.

Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniške-
ga financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, 
ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih 
bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad 
tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških do-
sežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje 
(instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih 
raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).

Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in 
povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem 
za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe 
infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inku-
batorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki 
v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi 
angeli ipd.).

Cilj javnega razpisa je:
– Finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij 

s potencialom hitre globalne rasti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1. Splošni pogoji za vlagatelje
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji (podjetja), ki:
1. imajo status mikro ali malega podjetja (v skladu 

z določili iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 
z dne 17. 6. 2014. Ob tem opozarjamo tudi na 3. člen 
in 6. člen Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, 
ki natančno opredeljuje partnerska in povezana podje-
tja ter upoštevanje izračuna števila zaposlenih oziroma 
finančnih zneskov v teh primerih.);

2. so organizirana kot gospodarske družbe v obliki 
družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) (nimajo pa 
statusa socialnega podjetja po Zakonu o socialnem 
podjetništvu), ki ni prevzela dejavnosti drugega podjetja, 
še ni delila dobička in ni nastala z združitvijo, razen če 
od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih 
v združitvi, ni poteklo več kot 5 let;

3. so starejša od dvanajstih mesecev in mlajša od 
pet let (od datuma registracije do oddaje vloge);

4. imajo dokončan razvoj produkta/storitve, ki so 
ga/jo že preizkusili pri prvih strankah;

5. imajo prve prihodke od prodaje produkta/storitve;
6. imajo vsaj enega zaposlenega družbenika za 

polni delovni čas;
7. imajo sedež v Republiki Sloveniji.
4.2 Dodatni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvi-

daciji oziroma ni podjetje v težavah v skladu z Uredbo 
Komisije EU št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, s Smernicami Sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) 
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 51/11). Za podjetje se 
šteje, da je v težavah, če je v primeru družbe z omejeno 
odgovornostjo zaradi nakopičenih izgub izginila več kot 
polovica vpisanega osnovnega kapitala. To je v primeru, 

ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in vseh 
drugih elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih 
sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni zne-
sek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. 
Podjetje, ki deluje manj kot 3 leta od registracije, se ne 
šteje kot podjetje v težavah v smislu Smernic Skupno-
sti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah, razen če izpolnjuje merila za stečajni 
postopek oziroma je insolventno v skladu z Zakonom 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventno-
sti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, 
št. 126/07 in spremembe).

2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti do Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) in izvajalskih institucij ministrstva 
(Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionaliza-
cije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno 
razvojni sklad) (v višini 50 EUR ali več na dan oddaje 
vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sred-
stev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene 
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.

3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih de-
narnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 EUR ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da vlaga-
telj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

4. Med vlagateljem in MGRT oziroma izvajalskimi 
institucijami MGRT niso bile pri že sklenjenih pogodbah 
o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri po-
rabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih 
obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajal-
ska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od 
odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

5. Vlagatelj nima neporavnanega naloga za izterjav 
državne pomoči zaradi predhodne odločbe Evropske 
komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdru-
žljivo z notranjim trgom.

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

7. Vlagatelj ob prijavi na razpis nima blokiranega 
transakcijskega računa.

8. Vlagatelj in družbeniki se strinjajo s Skladom kot 
potencialnim družbenikom podjetja, s posebnimi pra-
vicami in določili v pogodbi o konvertibilnem posojilu 
(priloga: pogodba o konvertibilnem posojilu) ter skladno 
z njenimi določili in določili javnega razpisa pred skleni-
tvijo pogodbe o konvertibilnem posojilu, po potrebi spre-
meniti oziroma dopolniti svoj ustanovitveni akt, družbeno 
pogodbo oziroma druge pogodbe in dogovore, ki bi bili 
v nasprotju s temi določili. Stroške pravnega usklaje-
vanja pogodbe o konvertibilnem posojilu krije podjetje.

9. Družba vlagateljica je lastnica vseh avtorskih 
pravic in pravic intelektualne lastnine, povezane z de-
javnostjo družbe in/ali cilji, zaradi katerih je ustanovljena.

10. Vlagatelj ima lasten razvoj ali inovativen po-
slovni model.

11. Vlagatelj za isti namen ni in ne bo pridobil sofi-
nanciranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) vključno z de mini-
mis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja).

12. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
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(Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke 
pranja denarja in financiranja terorizma.

13. V zadnjih 5 letih mu ni bila pravnomočno iz-
rečena globa za prekršek iz pete alineje prvega od-
stavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zapo-
slovanja na črno zaradi nezakonite zaposlitve državljana 
tretje države.

14. Vlagatelj in zakoniti zastopniki vlagatelja niso 
v kazenski evidenci.

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

16. Vlagatelj ima lasten razvoj ali inovativen poslov-
ni model ter izkazuje potencial rasti in razvoja.

17. Upravičenci, ki so se v istem letu prijavili na 
razpise P2, P2R, P2L in SI-SK in prejeli pozitiven sklep, 
niso upravičeni do prijave na ta javni razpis.

18. Vlagatelj mora zagotoviti evidentiranje in spre-
mljanje operacije na posebnem stroškovnem mestu ali 
ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen lo-
čen izpis iz računovodskih evidenc.

19. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejav-
nosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme 
nanašati na sledeče izključene dejavnosti:

(1) dejavnost, ki spada v naslednje ravni SKD20081 
oziroma NACE Rev. 22:

na področju internetnih iger na srečo in spletnih igralnic 
ali na področju pornografije;

– ki naj bi omogočila/-e nezakonit vstop v elek-
tronske baze podatkov ali prenos podatkov v elektronski 
obliki.

– Bioznanostjo:
– pri zagotavljanju podpore k financiranju raz-

iskav, razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na 
kloniranje ljudi, na raziskave ali v terapevtske namene 
in gensko spremenjene organizme;

– druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in 
znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Kon-
vencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se 
uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene«.

– Dejavnostjo s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih 
ni mogoče ublažiti in/ali popraviti, druge dejavnosti, ki 
veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepo-
vedane z nacionalno zakonodajo RS.

– Letališke infrastrukture, razen če so povezane 
z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne 
za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva 
na okolje.

– Naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih pli-
nov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 
Direktivi 2003/87/ES.

5. Kreditni pogoji
Višina konvertibilnega posojila znaša 75.000 EUR, 

ki se črpa v treh enakih tranšah, pri čemer se prva tranša 
črpa po podpisu pogodbe, druga tranša v roku največ 
treh mesecev od sklenitve pogodbe ter zadnja tranša 
v roku največ sedmih mesecev od sklenitve pogodbe, 
vse Skladno z osnutkom Pogodbe o konvertibilnem 
posojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije. Valuta 
posojila je EUR. Prejemnik posojila se zaveže za črpani 
in neodplačani znesek posojila plačevati pogodbene 
obresti, ki se začnejo obračunavati z dnem veljavnosti 
pogodbe o konvertibilnem posojilu, pri čemer je obresti 
dolžan začeti odplačevati prvi mesec po prejemu prve 
tranše posojila. Pogodbena obrestna mera pri konverti-
bilnem posojilu znaša fiksno 4,0 % p.a.

Ročnost konvertibilnega posojila, vključno z mora-
torijem na odplačilo posojila, je pet let z možnostjo po-
daljšanja ročnosti za največ 2 leti. Konvertibilno posojilo 
se lahko odobri in podaljša zgolj za ročnost polnih let. 
Moratorij na odplačilo glavnice konvertibilnega posojila 
znaša tri leta. V primeru podaljšanja ročnosti posojila se 
za isto obdobje podaljša tudi trajanje moratorija.

Konvertibilno posojilo se odplačuje v enakih zapo-
rednih mesečnih obrokih po preteku moratorija. Pogoji 
konverzije posojila v poslovni delež končnega preje-
mnika so urejeni z vzorcem Pogodbe o Konvertibilnem 
posojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije. Vselej se 
lahko konvertira zgolj neodplačana glavnica posojila.

Zapadanje pogodbenih obresti, pogoji za črpanje 
tranš in drugi pogoji financiranja so urejeni z vzorcem 
Pogodbe o Konvertibilnem posojilu, ki je priloga razpisne 
dokumentacije.

6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni 

poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu 
razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tr-
žno uspešne podjeme. Sklad si pridružuje pravico, da 
pozove vlagatelja na dodatno obrazložitev in dokazila 
o posameznem strošku.

Prejemnikom sredstev je prepovedano dajanje po-
sojil ustanoviteljem oziroma družbenikom ter poslova-
nje s povezanimi podjetji, razen z izrecnim soglasjem 
Sklada. Prepovedano je tudi poplačilo že obstoječih 
kreditov podjetja.

1 Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 69/07 in 17/08).

2 Statistical classification of economic activities in 
the EURopean Community (Uredba (ES) št. 1893/2006 
(UL L 393, 30. 12. 2006, str. 1)).

– A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
– B 05: Pridobivanje premoga
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov 

in mehkužcev
– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač
– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov
– C 20.51: Proizvodnja razstreliv
– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva
– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva
– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil
– E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
– E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki
– G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
– G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo 

z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
– G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
– G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s tobačnimi izdelki
– G 47. 81: Trgovina na drobno na stojnicah in 

tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti
– L: Poslovanje z nepremičninami
– M 69: Pravne in računovodske dejavnosti
– M 70: Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in 

poslovno svetovanje
– R 92: Prirejanje iger na srečo

– Storitev/naložbo povezano z:
– Informacijsko tehnologijo (IT):

– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, pove-
zane z elektronskimi programi podatkov in rešitvami, ki 
podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan sektor, 
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Kadar ima prejemnik sredstev zasebnega investi-
torja je prepovedano kakršno koli izplačevanje sredstev 
investitorjem ali z investitorjem povezanim osebam. Pri 
tem je prepovedano tudi plačevanje računov za storitve 
investitorjem, posojila investitorjem oziroma kakršne koli 
druge finančne transakcije med podprtim podjetjem in 
investitorjem.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne 
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V pri-
meru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja 
iz različnih javnih virov, lahko Sklad zahteva vrnitev in-
vestiranih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva 
vračila, oziroma kot je to določeno v pogodbi o konver-
tibilnem posojilu.

Vlogo lahko oddajo tudi podjetja, ki so za razvoj pri-
dobila že druga javna sredstva (npr. P2 v prejšnjih letih), 
vendar morajo biti stroški jasno razmejeni in ne smejo 
biti dvojno financirani.

Stroške, ki jih podjetje financira iz sredstev konverti-
bilnega posojila, mora podjetje voditi na ločenem kontu.

7. Vsebina vloge
Vloga za investicijo sklada v Družbo vsebuje:
1. Prijavni list za investicijo. Prijavni list, ki je priloga 

te razpisne dokumentacije, se potrdi s podpisom odgo-
vorne osebe in štampiljko ter predloži k vlogi (če vlaga-
telj ne posluje s štampiljko mora to navesti). Obvezni del 
prijavnega lista so: Finančni načrt, Izjave podjetja, Izjava 
od stanju državne pomoči, Vprašalnik za ugotavljanje 
politične izpostavljenosti in Vprašalnik za ugotavljanje 
povezanosti z visoko tvegano državo.

2. Prijavni vprašalnik – sklop vprašanj o podjetju, 
produktu in podjetniški ekipi. Predstavitveni vprašal-
nik vodi vlagatelja sistematično skozi ključna vprašanja 
o podjetju.

3. Kopija aktualne verzije družbene pogodbe pod-
jetja skupaj z morebitnimi pravilniki in statutom družbe 
ali katere koli druge pogodbe, ki urejajo medsebojna 
razmerja med družbeniki in katere materija ni zajeta 
v družbeni pogodbi ali ustanovitvenem aktu podjetja.

4. Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida in izkaz 
bilančnega dobička/bilančne izgube, vsi zadnji oddani 
na AJPES na poenotenih obrazcih za državno statistiko 
(zadnji računovodski izkazi), ki so na voljo – najmanj 
zadnji medletni izkazi.

5. Organizacijska shema in življenjepis vodilnih 
oseb s kontaktnimi podatki ter pogodbe o zaposlitvi za 
ključno osebje, če te že obstajajo.

6. Zaposlitve se dokazujejo na podlagi:
– izjave o številu zaposlenih na zadnji dan prete-

klega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
– Kopije pogodb o zaposlitvi družbenikov.
7. Potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije 

na dan oddaje vloge oziroma pooblastilo za pridobitev 
podatkov pri Finančni upravi Republike Slovenije.

8. Potrdilo o nekaznovanosti za vlagatelja in zako-
nite zastopnike podjetja na dan oddaje vloge ali poo-
blastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za 
vlagatelja in zakonite zastopnike podjetja.

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 
točke 1 do točke 8 in predložena v fizični obliki. Vloga 
mora biti v slovenskem jeziku, zneski v evrih.

Sklad si pridržuje pravico, da pred sprejetjem po-
zitivnega sklepa oziroma odločitve o dodelitvi sredstev 
na svoje stroške dodatno izvede skrbni pregled družbe. 
Skrbni pregled lahko zajema tehnološki, pravni, finančni 
ali kakršnikoli drugi pregled poslovanja družbe in skla-
dnost resničnega stanja družbe z oddanimi informaci-
jami v razpisni dokumentaciji. Sklad lahko za izvedbo 

skrbnega pregleda najame na lastne stroške zunanjega 
izvajalca. Komisija v tem primeru pripravi poročilo o iz-
vedenem skrbnem pregledu, ki je podlaga za odločitev 
o izdaji sklepa o odobritvi oziroma o ne odobritvi kon-
vertibilnega posojila.

Sklad si pridržuje pravico, da v primeru uspešnega 
kandidiranja podjetja na razpisu pred podpisom pogod-
be zahteva ažurno verzijo dokumentov iz vloge. V pri-
meru, da pride v času od oddaje vloge na javni razpis 
in pred dnem podpisa pogodbe o konvertibilnem posojilu 
do bistvenih sprememb v poslovanju podjetja (dodatno 
zadolževanje, sprememba podjetniške ekipe, nove in-
formacije o povezanih osebah, ki niso bile navedene 
v prijavni dokumentaciji, bistvena sprememba lastniške 
strukture, kot je npr. prevzem ali večinski nakup podje-
tja, selitev sedeža podjetja ipd.), lahko Sklad odstopi od 
financiranja podjetja.

Prav tako mora podjetje Skladu po prejemu pozitiv-
nega sklepa in pred podpisom pogodbe o konvertibilnem 
posojilu predložiti akt o ustanovitvi in/ali družbeno pogod-
bo in/ali druge pogodbe oziroma dogovore, ki so spre-
menjeni oziroma dopolnjeni na način, da niso v nasprotju 
z določili pogodbe o konvertibilnem posojilu in določili jav-
nega razpisa. V kolikor spremembe in dopolnitve navede-
nih dokumentov niso potrebne, podjetje Skladu predloži 
obstoječe dokumente. Sklad lahko od vlagatelja zahteva 
tudi dodatna pojasnila k oddanim dokumentom.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan 
k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (naj-
več 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se 
kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev 
iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek 
oziroma del vloge z obveznim pojasnilom zakaj to pred-
stavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne 
more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne 
za oceno vloge po merilih javnega razpisa.

8. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali 

neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne 
odpiraj – SK75 2019«.

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

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

9. Roki za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2019 je 

do vključno 27. 9. 2019. Razpis bo odprt do porabe 
sredstev.

Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 
odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti ka-
snejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru ne-
posredne predložitve vloge na sedež Sklada, pa datum, 
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki 
ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
v kolikor ne bi prispelo zadostno število ustreznih vlog. 
Nerazporejena sredstva iz posameznega roka se prene-
sejo na naslednje odpiranje. V tem primeru lahko Sklad 
poveča število potencialno odobrenih vlog ob posame-
znem prihajajočem razpisu.

10. Odpiranje vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od 

navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.



Stran 1672 / Št. 48 / 2. 8. 2019 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

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

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

0. Število doseženih točk v pred-selekciji
1. Podjetniška ekipa
2. Inovativnost in tehnologija
3. Obseg ustanovitvenega vložka v podjetju v de-

narju
4. Prisotnost zasebnega investitorja
5. Finančno stanje oziroma zadolženost podjetja
6. Velikost in rast trga
7. Sposobnost vračila konvertibilnega posojila
8. Možnost prodaje lastniškega deleža Sklada
Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije (poglavje Merila za 
ocenjevanje podjetja).

Skupno možno število točk je 100. V sklopu pred-se-
lekcije lahko podjetje zbere do 40 točk, v sklopu ostalih 
definiranih meril pa do 60 točk. Prag števila točk, nad 
katerim je odobrena investicija, je 60 ali več točk.

Komisija Sklada za dodelitev sredstev poda predlog 
direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne 
in pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da pri-
dobi več vlagateljev 60 ali več točk, kot je na razpolago 
razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so 
pridobili več točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost pod-
jetja, ki so pridobila več točk po naslednjem vrstnem 
redu meril:

– pri merilu pred-selekcija,
– sposobnost vračila konvertibilnega posojila,
– inovativnost in tehnologija,
– podjetniška ekipa,
– možnost prodaje lastniškega deleža Sklada,
– velikost in rast trga,
– prisotnost zasebnih investitorjev,
– vplačana višina kapitala in
– nazadnje finančno stanje oziroma zadolženost 

podjetja.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s skle-

pom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
Ne glede na to, da je podjetje prejelo zadostno šte-

vilo točk in pozitivni sklep o odobritvi vloge, lahko Sklad 
zavrne investicijo.

Sklad lahko vlogo zavrne v primeru, če se je pod-
jetje po oddaji vloge dodatno zadolžilo (razmerje med 
vsemi dolgovi in celotnimi prihodki presega 70 % ali je 
npr. kapitalsko neustrezno), če so ugotovljene nepra-
vilnosti v poslovanju, če Sklad in podjetje ne uskladita 
pogojev vstopa Sklada v lastništvo podjetja, če je prišlo 
do spremembe podjetniške ekipe, če je Sklad pridobil 
nove informacije o povezanih osebah, ki niso bile nave-
dene v prijavni dokumentaciji, če je prišlo do bistvenih 
sprememb v lastniški strukturi, če je kateri od družbeni-
kov tudi družbenik v podjetju, ki je že pridobilo sredstva 
SK50, SK75 ali SK200 (ne velja za neodvisne zasebne 
investitorje) ali če obstajajo drugi razlogi, ki bistveno 
povečajo tveganje investicije s strani Sklada.

12. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse 

pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Sklad 
bo najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog 
posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi 
vloge.

Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada 
www.podjetniskisklad.si. Zoper sklep o odobritvi oziro-

ma neodobritvi vloge je možno sprožiti upravni spor na 
Upravno sodišče Republike Slovenije.

V primeru odobritve konvertibilnega posojila bo 
Sklad skupaj s sklepom o odobritvi vloge poslal vlaga-
teljem poziv k podpisu pogodbe o konvertibilnem po-
sojilu. Če se vlagatelj v roku 30 dni od prejema poziva 
k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je odstopil od 
podpisa pogodbe za pridobitev investicije. V tem primeru 
Sklad zaključi vlogo vlagatelja za pridobitev investicije 
na tem javnem razpisu.

13. Vsebinska podpora
Vsebinsko podporo prejmejo podjetja po podpisu 

Pogodbe o konvertibilnem posojilu in obsega:
– izobraževanje in usposabljanje z aktualnih podro-

čij povezanih s podjetništvom;
– start-up mentoriranje;
– povezovanje z investitorji doma in v tujini;
– podporo pri internacionalizaciji;
– mreženje na mednarodnih dogodkih;
– povezovanje z drugimi prejemniki finančne in vse-

binske podpore.
Finančni produkti Sklada postajajo vse bolj inte-

gralni del celostnega podpornega sistema za inovativna 
(start-up in scale-up) podjetja, ki vključuje tako finanč-
ne spodbude, kot tudi mentorsko in svetovalno-admini-
strativno podporo, izobraževanje ter enotno promocijo 
produktov in rezultatov, prav tako pa enoten izbor in 
spremljanje podjetij, ki prejmejo javna sredstva.

Podjetniki (družbeniki podjetja) so deležni vsebin-
ske podpore v pred-selekciji, katere namen je pomoč 
pri pripravi kakovostne vloge za pridobitev sredstev, do-
datnemu razvoju poslovne ideje in poslovnega modela, 
pridobitev potencialnega zasebnega investitorja in doda-
tna akumulacija zasebnega kapitala, pomoč pri smiselni 
obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije, priprava 
podjetnika (družbenikov podjetja) na predstavitev pred 
zasebnimi investitorji ter pomoč pri celotni pripravi vloge, 
tako z vsebinskega, kot administrativnega vidika.

Po podpisu pogodbe je prejemnik (družbeniki pod-
jetja) deležen vsebinske podpore v obliki izobraževanja 
po »pospeševalniškem programu«. Prejemniki so de-
ležni tudi podpore in sodelovanja z izbranim start-up 
mentorjem, ki si ga po odobritvi in podpisu pogodbe 
o konvertibilnem posojilu izberejo iz Seznama start-up 
mentorjev. Seznam start-up mentorjev je objavljen na 
spletni strani Sklada.

Prejemniki so dolžni 30 dni od podpisa pogodbe 
o konvertibilnem posojilu s sklepom direktorja oziroma 
zakonitega zastopnika družbe ustanoviti strokovni svet 
družbe, ki je posvetovalno telo in poslovodji svetuje 
pri strateških odločitvah na področju izobraževanja ter 
pri drugih odločitvah na podlagi zaprosila poslovod-
je. V strokovnem svetu sodelujejo tudi izbrani start-up 
mentorji.

V kolikor sredstva za izvajanje vsebinske podpore 
iz sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020 ne 
bodo zagotovljena, Slovenski podjetniški sklad vsebin-
ske podpore v letu 2019 ne bo izvedel oziroma jo bo 
izvedel v skladu z razpoložljivimi drugimi sredstvi.

14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, bese-
dilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovni-
kom v pred-selekciji in selekciji, vzorec prijavnega lista 
in vzorec obrazcev (investicijska dokumentacija …) ter 
vzorec pogodbe o konvertibilnem posojilu.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na 
spletni strani www.podjetniskisklad.si.
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Vse ostale informacije dobite na telefonskih števil-
kah in e-pošti:

– Nina Urbanič, 02/234-12-61, nina.urbanic@pod-
jetniskisklad.si,

– Rok Huber, 02/234-12-41, rok.huber@podjetni-
skisklad.si.

15. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis na 

podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ura-

dni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1 in nasl.),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 

in nasl.),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike 

Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– Poslovno finančnega načrta Javnega sklada Re-

publike Slovenije za podjetništvo za leto 2019 (sklep 
Vlade RS št. 47602-1/2019/3, z dne 15. 1. 2019),

– Sprememb in dopolnitev Poslovnega in finanč-
nega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za 
podjetništvo za leto 2019 z dne 4. 6. 2019 (sklep Vlade 
RS št. 47602-11/2019/7),

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4 in nasl.),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podje-
tniškega sklada z dne 19. 4. 2018,

– Okvirnega finančnega sporazuma za izvaja-
nje finančnega instrumenta »EKP lastniško in kva-
zi lastniško financiranje MSP (2014–2020) za Zahod 
št. 50-62112/2019 ter za Vzhod št. 50-62112/2019,

– Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. ju-
nija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za zdru-
žljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe,

– Priglašene sheme pomoči pri Ministrstvu za fi-
nance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve 
BE01-5665493-2019).

16. Državna pomoč in ostale zahteve
Semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki 

je predmet tega javnega razpisa, ima status državne 
pomoči skladno z Uredbo 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 ter priglašeno shemo pomoči Ministrstva 
za finance Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. 
priglasitve BE01-5665493-2019).

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju 
– končnemu prejemniku v okviru tega razpisa ne pre-
sega dovoljenih zneskov naložb lastniškega kapitala 
skladno z določili 4. in 22. člena 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. Višina državne pomoči, 
prejete s konvertibilnim posojilom, znaša toliko, kolikor 
znaša glavnica posojila.

V skladu z določili četrtega odstavka 8. člena Ured-
be Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z no-
tranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe se 
lahko semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki 
je predmet tega javnega razpisa, kumulira z vsako drugo 
državno pomočjo, tudi z de minimis pomočjo, z opre-
deljivimi upravičenimi stroški. Pomoč brez opredeljivih 
upravičenih stroškov se lahko kumulira s katero koli dru-
go državno pomočjo, ki je brez opredeljivih upravičenih 
stroškov, tudi de minimis pomočjo, in sicer do najvišjega 
zadevnega skupnega praga financiranja, določenega za 
posebne okoliščine vsakega primera s to ali katero koli 
drugo uredbo o skupinskih izjemah ali s sklepom, ki ga 
je sprejela Komisija.

Končni prejemnik je dolžan še deset let od odplačila 
konvertibilnega posojila oziroma izhoda iz naložbe v la-
stniški kapital hraniti vso dokumentacijo o Finančnem 
poslu, ter Izvajalcu finančnega instrumenta posredovati 
vse podatke, dokumentacijo in poročila, ki jih ta potre-
buje zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti Izvajalca 
finančnega instrumenta.

17. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evrop-

skega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pro-
stem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direkti-
ve 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi 
osebnih podatkov.

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Uli-
ca kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, 
spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: 
info@podjetniskisklad.si

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo 
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51; elektronska pošta: 
gdpr@podjetniskisklad.si

Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: Za 
namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo 
osebni podatki, kot so ime in priimek, telefonska šte-
vilka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za 
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma 
ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo 
končnega upravičenca.

Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: 
Javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.

Uporabniki osebnih podatkov: Uporabniki osebnih 
podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpek-
cije, revizijske družbe in računsko sodišče.

Pravice posameznika: S pisno zahtevo, poslano na 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica 
kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski na-
slov: gdpr@podjetniskisklad.si lahko vlagatelj zahteva 
dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omeji-
tev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obde-
lavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva 
prenos podatkov.

Če vlagatelj meni, da se njegovi osebni podatki 
shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z ve-
ljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, 
ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu 
pooblaščencu.

Hramba osebnih podatkov: Vse osebne podatke bo 
Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa ozi-
roma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju 
pogodbenega razmerja.

Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo 
državo in mednarodno organizacijo: Osebni podatki se 
bodo prenašali v institucije EK ali druge institucije na 
ravni EU. Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje 
države.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-2694/19
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

objavlja

javni razpis
semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi 

investitorji (SI-SK 2019)
1. Izvajalec: izvajalec produkta je Javni sklad Re-

publike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 
2000 Maribor (v nadaljevanju: Sklad).
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2. Vir financiranja, višina razpisanih sredstev in vi-
šina sredstev na posameznega vlagatelja

Finančni instrument semenski kapital se financira:
a) v deležu 2/3 iz sredstev Evropskega sklada za 

razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje 
EKP v obdobju 2014–2020, ki jih v vlogi upravljavca 
Sklada skladov upravlja SID banka in

b) v deležu 1/3, z udeležbo Sklada kot izvajalca 
finančnega instrumenta.

Skupni razpoložljivi znesek znaša 
1.250.000,00 EUR. V primeru razpoložljivih sredstev se 
razpisan znesek lahko poviša.

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino 
SI-SK po tem razpisu znaša največ do 1.250.000 EUR. 
V primeru porabe razpoložljivih sredstev se razpisan 
znesek lahko poveča.

Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne 
skupine SI-SK je od 100.000 EUR do 600.000 EUR, 
kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podje-
tja v lasti zasebnih angelov ali skladi semenskega/tve-
ganega/zasebnega kapitala ter od 200.000 EUR do 
600.000 EUR kadar s Skladom so-investirajo korpo-
racije.

V primerih, ko se financira inovativno podje-
tje1 po definiciji iz 2(80) člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 651/2014 z ustreznimi dokazili, znaša višina investi-
cije do največ 1.200.000 EUR.

(instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih 
raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso). 
Razpis je namenjen nadaljevanju finančne podpore 
Sklada po življenjski krivulji podjetja – druga razvojna 
faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje 
financiranja razvojnih aktivnosti.

Cilj javnega razpisa je:
– lastniško financiranje inovativnih zagonskih pod-

jetij s potencialom hitre globalne rasti;
– spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslov-

ni angeli, družbe tveganega kapitala …) v semensko fazo 
razvoja podjetja (Sklad pogojuje naložbo semenskega ka-
pitala z obveznim so-investiranjem zasebnega investitorja).

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji za vlagatelje
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so:
1. mikro in mala podjetja (v skladu z določili iz Pri-

loge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 
2014. Ob tem opozarjamo tudi na 3. člen in 6. člen Pri-
loge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki natančno 
opredeljuje partnerska in povezana podjetja ter upo-
števanje izračuna števila zaposlenih oziroma finančnih 
zneskov v teh primerih;

2. so organizirana kot gospodarske družbe v obliki 
družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) (nimajo pa 
statusa socialnega podjetja po Zakonu o socialnem 
podjetništvu), ki ni prevzela dejavnosti drugega podjetja, 
še ni delila dobička in ni nastala z združitvijo, razen če 
od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih 
v združitvi, ni poteklo več kot 5 let;

3. so pridobila investicijo neodvisnega zasebnega 
investitorja, ki ustreza pogojem za neodvisnega zaseb-
nega investitorja po tem razpisu (fizično ali pravno osebo) 
vsaj v višini vrednosti investicije Sklada (tj. minimalno 
100.000 EUR oziroma 200.000 EUR v primeru investicije 
korporacije). Zasebni investitorji so lahko poslovni angeli, 
skladi zasebnega kapitala ali podjetja v rasti poslovnih 
angelov ter korporacije. Sklad in zasebni investitor vla-
gatelja dokapitalizirajo skupaj po načelu pari passu, prav 
tako upoštevajoč isto načelo naknadno dokapitalizirajo 
končnega prejemnika (t. i. naknadna vplačila);

4. imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika polni de-
lovni čas2;

1 Inovativno podjetje je v členu 2(80) Uredbe Komisije 
(EU) št. 651/2014 opredeljeno kot podjetje:

a) ki lahko dokaže z oceno, ki jo izvede zunanji stro-
kovnjak, da bo v bližnji prihodnosti razvilo proizvode, sto-
ritve ali procese, ki so novi ali znatno boljši v primerjavi 
z najsodobnejšimi postopki v svoji gospodarski panogi, in 
tvega tehnološki ali industrijski neuspeh; ali,

b) katerega stroški raziskav in razvoja pomenijo naj-
manj 10 % njegovih skupnih stroškov poslovanja v vsaj 
enem od treh let pred dodelitvijo pomoči, ali v primeru 
novoustanovljenega podjetja brez kakršne koli finančne 
preteklosti, v reviziji trenutnega finančnega obdobja, ki jih 
potrdi zunanji revizor.

Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno pod-
jetje je odvisna od višine zasebne investicije. Sklad 
vstopa v lastništvo vlagatelja po principu pari passu, kjer 
Sklad in neodvisni zasebni investitor(ji) zagotovita vsak 
po 50 % investicije, ob tem, da maksimalni lastniški de-
lež Sklada ne sme presegati 24,9 %. Najvišji možen sku-
pni lastniški delež Sklada in zasebnega investitorja(jev) 
lahko znaša 49,8 %.

Nakazila posameznih tranš investicije izvede SPS 
po prejetju bančnega potrdila o nakazilu tranše s strani 
zasebnega investitorja(jev).

Podjetje/vlagatelj lahko pridobi skupno investicijo 
(javno in zasebno) od 200.000 EUR do 1,200.000 EUR, 
v primeru inovativnega podjetja po definiciji iz 
2(80) člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 pa do 
2,400.000 EUR javno/zasebnih sredstev.

3. Predmet, namen in cilj produkta – semenski ka-
pital – so-investiranje

Predmet produkta je semenski kapital so-investira-
nje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna 
podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

Namen produkta je zagotavljanje lastniškega finan-
ciranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi obli-
kovanja in začetni fazi razvoja oziroma zagona podjetja, 
ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih 
bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja ter so 
v nekaterih primerih nizko kapitalizirana. S tem Sklad 
pripomore k hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških do-
sežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje 

2 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni dolo-
čen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni 
delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih 
razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu 
s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pred-
pisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem 
dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal 
polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za 
zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan 
za polni delovni čas.

5. so starejša od šest mesecev in mlajša od pet let 
(od datuma registracije do oddaje vloge);

6. ustvarjajo prihodke iz dejavnosti;
7. imajo sedež v Republiki Sloveniji.
4.2 Pogoji za zasebne investitorje
1. Neodvisni zasebni investitor za namene tega 

razpisa je lahko:
– Poslovni angel. Kot poslovni angel za namene 

tega razpisa se šteje fizična oseba, ki je:
– član v kateri od organiziranih mrež investitor-

jev ali
– investitor z izkušnjami na področju investiranja 

v start up podjetja ali
– investitor, ki ima izkušnje na investicijskem po-

dročju, vendar nima izkušenj pri investiranju v start up 
podjetja ali
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– ima poslovne izkušnje na vodilnih funkcijah 
v srednje velikih in velikih družbah ali

– ima podjetniške izkušnje, kot ustanovitelj pod-
jetja, ki uspešno posluje.

– Podjetje v lasti poslovnega angela/poslovnih an-
gelov.

– Sklad semenskega/tveganega/zasebnega kapita-
la – alternativni investicijski skladi in alternativni zasebni 
investicijski skladi s statusom specialnega investicijske-
ga sklada v skladu z Zakonom, ki ureja alternativne inve-
sticijske sklade in upravljavce alternativnih investicijskih 
skladov; vlagatelj je v tem primeru veljavno registriran 
upravljalec takega sklada pri Agenciji za trg vrednostnih 
papirjev.

– Korporacija: za namene razpisa pomeni (i) gospo-
darsko družbo, ki se po obsegu poslovanja, kot izhaja 
iz zadnje bilance stanja in izkaza poslovnega izida, uvr-
šča med srednje ali velike družbe v skladu z zakonom, 
ki ureja gospodarske družbe s sedežem v Republiki 
Sloveniji in/ali (i) gospodarsko družbo, s sedežem v tu-
jini, katere obseg poslovanja, kot izhaja iz zadnje bi-
lance stanja in izkaza poslovnega izida, bi tako družbo 
po predpisih Republike Slovenije uvrščal med srednje ali 
velike družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske 
družbe, če ima taka družba s sedežem v tujini v Repu-
bliki Sloveniji (a) veljavno registrirano podružnico ali 
(b) odvisno družbo v njeni 100 % lasti. Med upravičence 
se uvrščajo tudi odvisne družbe, ki so v večinski lasti 
korporacije v smislu prejšnjega odstavka, ustanovljene 
z namenom investiranja v inovativna zagonska podjetja 
in druga inovativna podjetja.

2. Neodvisni zasebni vlagatelj vlaga svoja finančna 
sredstva, v svojem imenu in za svoj račun.

3. Zasebni investitor ni kapitalsko, interesno ali 
osebno kakorkoli povezan z vlagateljem ali družbeniki 
vlagatelja.

4. Sklad ni pri preteklem sodelovanju z zasebnim 
investitorjem odkril nepravilnosti ali odstopanja od po-
godbenih določil.

4.3 Dodatni pogoji za prijavo na razpis
Dodatni pogoji za vlagatelje:
1. Vlagatelj ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvi-

daciji oziroma ni podjetje v težavah v skladu z Uredbo 
Komisije EU št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, s Smernicami Sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) 
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 51/11). Za podjetje se 
šteje, da je v težavah, če je v primeru družbe z omejeno 
odgovornostjo zaradi nakopičenih izgub izginila več kot 
polovica vpisanega osnovnega kapitala. To je v primeru, 
ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in vseh 
drugih elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih 
sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni zne-
sek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. 
Podjetje, ki deluje manj kot 3 leta od registracije, se ne 
šteje kot podjetje v težavah v smislu Smernic Skupno-
sti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah, razen če izpolnjuje merila za stečajni 
postopek oziroma je insolventno v skladu z Zakonom 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventno-
sti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, 
št. 126/07 in spremembe).

2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti do Ministrstva za gospodarski razvoj in iz-
vajalskih institucij ministrstva (SPS, SPIRIT, Slovenski 

regionalno razvojni sklad) (v višini 50 EUR ali več na 
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju 
iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že 
ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.

3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih de-
narnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 EUR ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da vlaga-
telj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

4. Med vlagateljem in MGRT oziroma izvajalskimi 
institucijami MGRT niso bile pri že sklenjenih pogod-
bah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilno-
sti 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.

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

6. Vlagatelj za isti namen ni in ne bo pridobil sofi-
nanciranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) vključno z de mini-
mis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja).

7. Vlagatelj ob prijavi na razpis nima blokiranega 
transakcijskega računa.

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

9. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
(Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke 
pranja denarja in financiranja terorizma.

10. Vlagatelju v zadnjih 5 letih mu ni bila pravno-
močno izrečena globa za prekršek iz pete alineje pr-
vega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela 
in zaposlovanja na črno zaradi nezakonite zaposlitve 
državljana tretje države.

11. Vlagatelj in zakoniti zastopniki vlagatelja niso 
v kazenski evidenci.

12. Vlagatelji, ki so prejeli sredstva (pozitivni Sklep) 
na javnem razpisu Sklada pri produktu P2, P2R, P2L in 
SK75 v istem letu niso upravičeni do prijave na ta javni 
razpis.

13. Družba vlagateljica je lastnica vseh avtorskih 
pravic in pravic intelektualne lastnine, povezane z de-
javnostjo družbe in/ali cilji, zaradi katerih je ustanovljena.

14. Vlagatelj mora zagotoviti evidentiranje in 
spremljanje operacije na posebnem stroškovnem mestu 
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen 
ločen izpis iz računovodskih evidenc.

15. Družbeniki vlagatelja se morajo strinjati s Skla-
dom kot solastnikom podjetja, s posebnimi pravicami 
in določili v družbeni pogodbi (priloga: družbena po-
godba) ter skladno z njenimi določili in določili javnega 
razpisa pred sklenitvijo družbene pogodbe, po potrebi 
spremeniti oziroma dopolniti svoje ustanovitvene akte, 
družbene pogodbe oziroma druge pogodbe in dogovore, 
ki bi bili v nasprotju s temi določili.

16. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in 
s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020«.
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17. Vlagatelj ima lasten razvoj ali inovativen po-
slovni model.

18. Vlagatelj izkazuje potencial rasti in razvoja.
19. Projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna 

dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z ve-
ljavno slovensko in evropsko zakonodajo.

20. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejav-
nosti, ki spada med izključene dejavnosti in tudi vsebina 
sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče 
izključene dejavnosti:

– Dejavnost, ki spada v naslednje ravni SKD20083 
oziroma NACE Rev. 24:

– Letališke infrastrukture, razen če so povezane 
z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne 
za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva 
na okolje.

– Naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih pli-
nov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v Prilogi I k 
Direktivi 2003/87/ES.

5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni 

poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu 
razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tr-
žno uspešne podjeme. Sklad si pridružuje pravico, da 
pozove vlagatelja na dodatno obrazložitev in dokazila 
o posameznem strošku.

Prejemnikom sredstev je prepovedano dajanje po-
sojil ustanoviteljem oziroma družbenikom ter poslova-
nje s povezanimi podjetji, razen z izrecnim soglasjem 
Sklada. Prepovedano je tudi poplačilo že obstoječih 
kreditov podjetja.

Kadar ima prejemnik sredstev zasebnega investi-
torja, je prepovedano kakršno koli izplačevanje sredstev 
investitorjem ali z investitorjem povezanim osebam. Pri 
tem je prepovedano tudi plačevanje računov za storitve 
investitorjem, posojila investitorjem oziroma kakršne koli 
druge finančne transakcije med podprtim podjetjem in 
investitorjem.

Stroške, ki jih podjetje financira iz sredstev so-inve-
stiranja, mora podjetje voditi na ločenem kontu.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne 
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V prime-
ru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz 
različnih javnih virov, lahko Sklad zahteva vrnitev investi-
ranih sredstev (s postopkom izstopa iz družbe) v realni 
vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila do dneva vračila.

Vlogo lahko oddajo tudi podjetja, ki so za razvoj 
pridobila že druga javna sredstva (npr. P2, SK75), ven-
dar morajo biti stroški jasno razmejeni in ne smejo biti 
dvojno financirani.

Skrajni rok za črpanje vseh tranš lastniškega fi-
nanciranje je dvanajst mesecev od dneva odobritve 
financiranja.

6. Vsebina vloge
1. Prijavni list za investicijo. Prijavni list, ki je priloga 

te razpisne dokumentacije, se potrdi s podpisom odgo-
vorne osebe in štampiljko ter predloži k vlogi (če vlaga-
telj ne posluje s štampiljko mora to navesti). Obvezni 
del prijavnega lista so: Finančni načrt, Izjave podjetja, 
Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti in 
Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvega-
no državo.

2. Dokumentacija zasebnega investitorja:
– pismo o nameri za investiranje zasebnih investi-

torjev,
– opis izkušenj na področju investiranja,
– kratka razlaga razlogov za investicijo ter predvi-

dena izstopna strategija,
– Obrazec 6: Izjava zasebnega vlagatelja v zvezi 

z ukrepi na podlagi Zakona o preprečevanju pranja de-
narja in financiranja terorizma.

3. Prijavni vprašalnik – sklop vprašanj o podjetju, 
produktu in podjetniški ekipi. Predstavitveni vprašal-
nik vodi vlagatelja sistematično skozi ključna vprašanja 
o podjetju.

4. Kopija aktualne verzije družbene pogodbe skupaj 
z morebitnimi pravilniki in statutom družbe ali katere koli 
druge pogodbe, ki urejajo medsebojna razmerja med 
družbeniki in katere vsebina ni zajeta v družbeni pogod-
bi ali statutu podjetja.

3 Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 69/07 in 17/08).

4 Statistical classification of economic activities in 
the European Community (Uredba (ES) št. 1893/2006 
(UL L 393, 30. 12. 2006, str. 1)).

– A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
– B 05: Pridobivanje premoga
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov 

in mehkužcev
– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač
– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov
– C 20.51: Proizvodnja razstreliv
– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva
– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva
– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil
– E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
– E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki
– G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
– G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo 

z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
– G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
– G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s tobačnimi izdelki
– G 47. 81: Trgovina na drobno na stojnicah in 

tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti
– L: Poslovanje z nepremičninami
– M 69: Pravne in računovodske dejavnosti
– M 70: Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in 

poslovno svetovanje
– R 92: Prirejanje iger na srečo

– Storitev/naložbo povezano z:
– Informacijsko tehnologijo (IT):

– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, po-
vezane z elektronskimi programi podatkov in rešitva-
mi, ki podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan 
sektor, na področju internetnih iger na srečo in spletnih 
igralnic ali na področju pornografije;

– ki naj bi omogočila/-e nezakonit vstop v elek-
tronske baze podatkov ali prenos podatkov v elektronski 
obliki.

– Bioznanostjo:
– pri zagotavljanju podpore k financiranju raz-

iskav, razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na 
kloniranje ljudi, na raziskave ali v terapevtske namene 
in gensko spremenjene organizme;

– druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in 
znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Kon-
vencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se 
uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene«.

– Dejavnostjo s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih 
ni mogoče ublažiti in/ali popraviti, druge dejavnosti, ki 
veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepo-
vedane z nacionalno zakonodajo RS.
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5. Bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz bi-
lančnega dobička/bilančne izgube, vsi zadnji oddani na 
Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence 
(AJPES) na poenotenih obrazcih za državno statistiko 
(zadnji računovodski izkazi) – tisti, ki so na voljo (naj-
manj zadnji medletni izkaz).

6. Organizacijska shema podjetja, življenjepis z re-
ferencami vodilnega kadra in njihovimi kontaktnimi po-
datki ter pogodbe o zaposlitvi za ključni kader, če te 
pogodbe že obstajajo.

7. Zaposlitve se dokazujejo:
– z izjavo predlagatelja o zaposlenih na zadnji dan 

preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na 
Sklad,

– kopije pogodb o zaposlitvi družbenikov.
8. Potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije 

na dan oddaje vloge oziroma pooblastilo za pridobitev 
podatkov pri Finančni upravi Republike Slovenije.

9. Potrdilo o nekaznovanosti za vlagatelja in zako-
nite zastopnike podjetja na dan oddaje vloge ali poo-
blastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za 
vlagatelja in zakonite zastopnike podjetja.

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 
št. 1 do št. 9 in predložena v fizični obliki. Vloga mora 
biti v slovenskem jeziku, zneski v evrih.

Sklad si pridržuje pravico, da v primeru uspešnega 
kandidiranja podjetja na razpisu pred podpisom pogod-
be zahteva ažurno verzijo dokumentov vloge. V primeru, 
da pride v vmesnem času:

– do bistvenih razlik v poslovanju podjetja (dodatno 
zadolževanje, sprememba podjetniške ekipe, druge na-
knadne ugotovitve),

– da prihaja do razlik med podatki navedenimi v pri-
javi in resničnim stanjem,

– do ugotovitev, da je prišlo do bistvene spremem-
be lastniške strukture, kot je npr. prevzem ali večinski 
nakup podjetja ipd.),
lahko Sklad odstopi od lastniškega financiranja podjetja 
ne glede na pozitivni sklep o odobritvi sredstev.

Prav tako mora podjetje Skladu po prejemu po-
zitivnega sklepa in pred podpisom družbene pogod-
be predložiti akt o ustanovitvi in/ali družbeno pogodbo 
in/ali statut in/ali druge pogodbe oziroma dogovore, ki 
so spremenjeni oziroma dopolnjeni na način, da niso 
v nasprotju z določili družbene pogodbe, ki je priloga 
tega javnega razpisa in določili javnega razpisa. V ko-
likor spremembe in dopolnitve navedenih dokumentov 
niso potrebne, podjetje Skladu predloži obstoječe doku-
mente. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna 
pojasnila k oddanim dokumentom.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan 
k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (naj-
več 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se 
kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev 
iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek 
oziroma del vloge z obveznim pojasnilom zakaj to pred-
stavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne 
more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne 
za oceno vloge po merilih javnega razpisa.

7. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali 

neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »Ne 
odpiraj – SI-SK leto oddaje«.

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

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

8. Roki za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2019 in 

2020 so: 31. 8. 2019, 30. 9. 2019, 31. 12. 2019, 31. 3. 
2020, 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 in 31. 12. 2020.

Razpis bo odprt do porabe predvidenih sredstev 
oziroma do 31. 12. 2020. V primeru, da bodo vsa za do 
31. 12. 2020 predvidena sredstva predčasno porabljena, 
bo Sklad objavil podaljšanje tega razpisa z novim pred-
videnim zneskom sredstev v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 
odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti ka-
snejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru 
neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada, pa da-
tum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vlo-
ge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
v kolikor ne bi prispelo zadostno število ustreznih vlog.

9. Odpiranje vlog: odpiranje na Skladu se bo izvedlo 
v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predlo-
žitev vlog. Odpiranje vlog ni javno.

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

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

Zap. št. MERILA ZA IZBOR
1. Višina vložka neodvisnega zasebnega 

investitorja
2. Izkušnje zasebnega investitorja 

(investitorjev)
3. Podjetniška ekipa
4. Faza razvoja in rasti podjetja ter višina 

prihodkov
5. Tehnologija in zaščita intelektualne 

lastnine

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije (poglavje Merila za 
ocenjevanje podjetja).

Skupno možno število točk je 100. Komisija Sklada 
oceni reference investitorja ter podjetje po predhodno 
opredeljenih merilih. Prag števila točk, nad katerim je 
odobrena investicija, je 60 ali več točk.

Komisija Sklada za dodelitev sredstev poda predlog 
direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne 
in pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da pri-
dobi več vlagateljev 60 ali več točk, kot je na razpolago 
razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so 
pridobili več točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost 
podjetja, ki so pridobila več točk najprej pri merilu vi-
šina vložka neodvisnega zasebnega investitorja, nato 
po merilu podjetniška ekipa, nato po merilu izkušnje 
zasebnega investitorja, nato po merilu faza razvoja in 
rasti podjetja ter višina prihodkov ter nazadnje po merilu 
tehnologija in zaščita intelektualne lastnine.

Vloge podjetij, ki ne izkazujejo prisotnosti zasebnega 
investitorja v višini najmanj 100.000 EUR kadar so za-
sebni investitorji poslovni angeli (podjetja v njihovi lasti ali 
skladi zasebnega kapitala) oziroma 200.000 EUR v pri-
meru so-investicij s strani korporacij, bodo zavrnjene kot 
neustrezne, saj ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa.

Zasebni investitor vstopa skupaj s Skladom (kar ob 
oddaji vloge pomeni jasno namero vstopa zasebnega 
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investitorja skupaj s Skladom z zavezujočo izjavo). In-
vesticija zasebnega investitorja mora biti vplačana v de-
narju kot kapitalski vložek (v obliki osnovnega kapitala, 
vplačanega presežka kapitala in vplačanih naknadnih 
vplačil). Kot kapitalski vložek se ne upoštevajo stvarni 
vložki v obliki premičnin, nepremičnin, pravic, podjetij ali 
deli podjetij, prav tako se ne upošteva konverzija terjatev 
upnikov podjetja ali klasičnih kreditov v kapital.

Neodvisni zasebni investitorji so lahko poslovni an-
geli, podjetja v njihovi lasti, skladi semenskega/tvegane-
ga/zasebnega kapitala ali korporacije, vsekakor pa ne 
obstoječi družbeniki (podjetniki) ali z družbo poslovno ali 
kapitalsko povezana podjetja ali njihovi družbeniki. Kot 
neodvisnega zasebnega investitorja se lahko obravnava 
družbenika, ki v družbi ni zaposlen in v družbo lastniško 
vstopa sočasno s Skladom z denarnim vložkom v mini-
malni višini:

– 100.000 EUR, ko je zasebni investitor poslovni 
angel, podjetje v lasti zasebnih angelov ali sklad se-
menskega/tveganega/zasebnega kapitala (lahko gre za 
skupen znesek več neodvisnih zasebnih investitorjev). 
Sklad oceni reference investitorja ali se lahko prijavlje-
ni investitor kategorizira kot zasebni investitor z vidika 
izkušenj na področju poslovanja (izkušnje pri vodenju 
lastnega podjetja ali v vodilni ekipi korporacije) oziroma 
je zasebni investitor oziroma investitor, ki je že investiral 
v podjetja.

– 200.000 EUR, kadar je zasebni investitor korpo-
racija.

V kolikor zasebni investitor ne izvede vplačila la-
stniškega vložka, Sklad ne izvede vplačila lastniškega 
vložka po tem razpisu.

Zasebni investitorji morajo vlagati v družbo svoja 
lastna razpoložljiva sredstva v svojem imenu. V odda-
ni dokumentaciji mora vlagatelj jasno navesti kdo so 
zasebni investitorji in njihove izkušnje, tako poslovne 
izkušnje kot izkušnje z vidika investiranja v (start-up/sca-
le-up) podjetja, ter uspešnost transakcij oziroma poslo-
vanja podjetij v katera je nalagal.

Komisija Sklada bo prejete vloge administrativno 
pregledala z vidika pravno formalne popolnosti in ustre-
znosti. Formalno popolne so vloge, ki imajo priložene 
vse zahtevane dokumente navedene pod točko »Vse-
bina vloge iz javnega razpisa«. Pravno formalno ustre-
zne vloge so vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje razvidne 
iz javnega razpisa. Po administrativnem pregledu sle-
di strokovni pregled s točkovanjem in ocenjevanjem 
po merilih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Komisija Sklada lahko v okviru strokovnega pregleda 
zahteva od vlagatelja ter od zasebnega investitorja še 
dodatna pisna pojasnila oziroma odgovore. Sklad si 
pridržuje pravico, da na svoje stroške izvede skrbni pre-
gled poslovanja družbe. Skrbni pregled se izvaja tudi 
na sedežu družbe in lahko zajema tehnološki, pravni, 
finančni ali kakršnikoli drugi pregled poslovanja družbe 
in skladnost resničnega stanja družbe z oddanimi po-
datki in informacijami v razpisni dokumentaciji. Sklad 
lahko za izvedbo pregleda najame na lastne stroške tudi 
zunanjega izvajalca.

Vloga, ki prejme 60 ali več točk, se predloži v spre-
jem direktorici Sklada. Direktorica Sklada sprejme konč-
no odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom 
o neodobritvi vloge. V sklepu o odobritvi vloge Sklad 
vlagatelja in investitorja pozove k podpisu družbene 
pogodbe. V kolikor vlagatelj in investitor ne sprejmeta 
družbene pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije, 
se šteje, da je vlagatelj odstopil od vloge. V tem primeru 
Sklad zaključi vlogo vlagatelja za pridobitev investicije 
na tem javnem razpisu.

Ne glede na to, da je podjetje prejelo zadostno šte-
vilo točk in pozitivni sklep o odobritvi vloge, lahko Sklad 
zavrne investicijo.

Sklad lahko vlogo zavrne v primeru, če zasebni 
investitor odstopi od financiranja, če se je podjetje po 
oddaji vloge dodatno zadolžilo (razmerje med vsemi 
dolgovi in celotnimi prihodki presega 70 % ali je npr. 
kapitalsko neustrezno), če so ugotovljene nepravilnosti 
v poslovanju, če Sklad, Družba in zasebni investitor ne 
uskladijo pogojev vstopa Sklada v lastništvo družbe, 
če je prišlo do spremembe podjetniške ekipe, če je 
Sklad pridobil nove informacije o povezanih osebah, 
ki niso bile navedene v prijavni dokumentaciji, če je 
prišlo do bistvenih sprememb v lastniški strukturi, če 
je kateri od družbenikov tudi družbenik v podjetju, ki 
je že pridobilo sredstva SK50, SK75 ali SI-SK (ne ve-
lja za neodvisne zasebne investitorje) ali če obstajajo 
drugi razlogi, ki bistveno povečajo tveganje investicije 
s strani Sklada.

11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija Sklada za dodelitev sredstev bo obravna-

vala vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vlo-
ge. Sklad najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje 
vlog posreduje vlagateljem sklep o (ne)odobritvi vloge.

V sklepu o odobritvi vloge Sklad pozove vlagatelja 
in investitorje k podpisu pogodbe. V kolikor vlagatelj in 
investitor(-ji) ne sprejmejo družbene pogodbe in izve-
dejo investicije, se šteje, da odstopajo od vloge. V tem 
primeru Sklad zaključi vlogo vlagatelja za pridobitev 
investicije na tem javnem razpisu.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada www.podje-
tniskisklad.si. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodo-
britvi vloge je možno sprožiti upravni spor na Upravno 
sodišče Republike Slovenije.

12. Vsebinska podpora
Produkti Sklada postajajo vse bolj integralni del 

celostnega podpornega sistema za inovativna (start-up 
in scale-up) podjetja, ki vključuje tako finančne spod-
bude, kot tudi mentorsko in svetovalno-administrativno 
podporo, izobraževanje ter enotno promocijo produktov 
in rezultatov, prav tako pa enoten izbor in spremljanje 
podjetij, ki so prejela javna sredstva.

Prejemniki so deležni tudi podpore in sodelovanja 
z izbranim start-up mentorjem, ki si ga po sprejemu 
družbene pogodbe izberejo iz Seznama start-up men-
torjev. Seznam start-up mentorjev je objavljen na spletni 
strani Sklada.

Prejemniki so dolžni 30 dni od sprejema nove druž-
bene pogodbe s sklepom direktorja oziroma zakonitega 
zastopnika družbe ustanoviti strokovni svet družbe, ki 
je posvetovalno telo in poslovodji svetuje pri strateških 
odločitvah na področju izobraževanja ter pri drugih od-
ločitvah na podlagi zaprosila poslovodje. V strokovnem 
svetu sodelujejo tudi izbrani start-up mentorji.

V kolikor sredstva za izvajanje vsebinske podpore 
iz sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020 ne 
bodo zagotovljena, Slovenski podjetniški sklad vsebin-
ske podpore v letu 2019 ne bo izvedel oziroma jo bo 
izvedel v skladu z razpoložljivimi drugimi sredstvi.

13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, bese-
dilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij, dokazila 
in način preverjanja pogojev, vzorec prijavnega lista in 
obrazcev ter vzorec družbene pogodbe.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na 
spletni strani www.podjetniskisklad.si.
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Vse ostale informacije dobite na telefonskih števil-
kah ter e-pošti:

– 02/234-12-61 Nina Urbanič in nina.urbanic@pod-
jetniskisklad.si,

– 02/234-12-41 Rok Huber in rok.huber@podjetni-
skisklad.si.

14. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis na 

podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ura-

dni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1 in nasl.),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 

in nasl.),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike 

Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– Poslovno finančnega načrta Javnega sklada Re-

publike Slovenije za podjetništvo za leto 2019 (sklep 
Vlade RS št. 47602-1/2019/3, z dne 15. 1. 2019),

– Spremembe in dopolnitve Poslovnega in fi-
nančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije 
za podjetništvo za leto 2019 z dne 4. 6. 2019 (sklep 
št. 47602-11/2019/7),

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4 in nasl.),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podje-
tniškega sklada z dne 19. 4. 2018,

– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje fi-
nančnega instrumenta »EKP lastniško in kvazi lastniško 
financiranje MSP (2014–2020) za Zahod št. 50-62112/19 
ter za Vzhod št. 50-62112/19,

– Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. ju-
nija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za zdru-
žljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe in

– priglašene sheme pomoči pri Ministrstvu za fi-
nance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve 
BE01-5665493-2019).

15. Državna pomoč in ostale zahteve
Semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki 

je predmet tega javnega razpisa, ima status državne 
pomoči skladno z Uredbo 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 ter priglašeno shemo pomoči Ministrstva 
za finance Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. 
priglasitve BE01-5665493-2019).

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – 
končnemu prejemniku v okviru tega razpisa ne presega 
dovoljenih zneskov naložb lastniškega kapitala skla-
dno z določili 4. in 22. člena Uredbe Komisije (EU) št. 
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.

V skladu z določili četrtega odstavka 8. člena Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razgla-
sitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom 
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe se lahko semenski 
kapital v obliki lastniškega kapitala, ki je predmet tega jav-
nega razpisa, kumulira z vsako drugo državno pomočjo, 
tudi z de minimis pomočjo, z opredeljivimi upravičenimi 
stroški. Pomoč brez opredeljivih upravičenih stroškov se 
lahko kumulira s katero koli drugo državno pomočjo, ki je 
brez opredeljivih upravičenih stroškov, tudi de minimis po-
močjo, in sicer do najvišjega zadevnega skupnega praga 
financiranja, določenega za posebne okoliščine vsakega 
primera s to ali katero koli drugo uredbo o skupinskih iz-
jemah ali s sklepom, ki ga je sprejela Komisija.

V primeru preseganja akumulacije državne pomoči 
se lahko Sklad in vlagatelj dogovorita za so-investiranje 

v nižjem znesku (do višine dovoljene kumulacije držav-
ne pomoči).

Končni prejemnik je dolžan še deset let od odplačila 
konvertibilnega posojila oziroma izhoda iz naložbe v la-
stniški kapital hraniti vso dokumentacijo o Finančnem 
poslu, ter Izvajalcu finančnega instrumenta posredovati 
vse podatke, dokumentacijo in poročila, ki jih ta potre-
buje zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti Izvajalca 
finančnega instrumenta.

16. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evrop-

skega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pro-
stem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direkti-
ve 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi 
osebnih podatkov.

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Uli-
ca kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, 
spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: 
info@podjetniskisklad.si.

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo 
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta: 
gdpr@podjetniskisklad.si.

Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: za 
namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo 
osebni podatki, kot so ime in priimek, telefonska šte-
vilka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za 
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma 
ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo 
končnega upravičenca.

Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: 
javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.

Uporabniki osebnih podatkov: uporabniki osebnih 
podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpek-
cije, revizijske družbe in računsko sodišče.

Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike 

Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 
Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, 
lahko vlagatelj/kreditojemalec zahteva dostop, dopolnitev, 
popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris 
osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obde-
lujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi 
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdeluje-
jo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri 
Informacijskemu pooblaščencu.

Hramba osebnih podatkov: vse osebne podatke bo 
Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa ozi-
roma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju 
pogodbenega razmerja.

Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo 
državo in mednarodno organizacijo: osebni podatki se 
bodo prenašali v institucije EK ali EU. Osebni podatki se 
ne bodo prenašali v tretje države.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-2696/19
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-

sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadalje-
vanju: ZUJIK), prvega odstavka 11. člena Zakona o Slo-
venskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – 
odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: ZUIJK), prvega 
in tretjega odstavka 3. člena, drugega odstavka 7. člena, 
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drugega odstavka 17. člena ter prvega odstavka 51. čle-
na Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in pro-
gramov, pogojih in merilih za izbor projektov in progra-
mov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in 
načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega 
filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19), Slovenski filmski cen-
ter, javna agencija Republike Slovenije objavlja naslednji 
javni razpis (v nadaljevanju: javni razpis):

– Javni razpis za sofinanciranje realizacije slo-
venskih manjšinskih koprodukcijskih projektov 
2019.

Besedilo navedenega javnega razpisa bo od dne 
2. 8. 2019 dalje objavljeno na spletnem mestu Sloven-
skega filmskega centra, javne agencije Republike Slo-
venije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

Št. 6100-9/2019-6 Ob-2691/19
Na spletni strani Mestne občine Ljubljana 

(https://www.Ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-jav-
ne-objave/) je objavljen Javni razpis za izbor razstavnih 
projektov za predstavitev v prostorih MOL v letu 2020.

Mestna občina Ljubljana

 Ob-2695/19

Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta 
energetskega pogodbeništva na objektih  

Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

1. Povabilo k oddaji prijave
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jeseni-

ce, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice, na podlagi 
48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni 
list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), Sklepa Vlade 
RS številka 36000-1/2019/5, z dne 6. 6. 2019 ter Konce-
sijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi 
projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma 
upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (Uradni list 
RS, št. 44/19, v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja 
povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za 
podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega 
pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Fran-
ceta Bergelja Jesenice.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumen-
tacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: 
http://dom-jesenice.si/.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent: Dom upokojencev dr. Franceta Berge-

lja, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za iz-

vedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih 
Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice«

Številka javnega razpisa: 4300-2/2019
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o jav-

no-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energet-
skega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev 
dr. Franceta Bergelja Jesenice (Uradni list RS, št. 44/19)

Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje 
storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogod-
benega zagotavljanja prihrankov energije na objektih 
Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, ki so 
navedeni v nadaljevanju predmetnega poglavja.

Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja koncesije obsega:

OBJEKT ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI UPORABNIKI OBJEKTOV
Zgradba A

Številka stavbe 2979, k.o. 2175 Jesenice
Številka parcele 159/1, k.o. 2175 Jesenice

Dom upokojencev dr. Franceta 
Bergelja, Jesenice, Ulica Staneta 
Bokala 4, 4270 Jesenice

Zgradba B
Zgradba D – prizidek
Zgradba C

Trajanje koncesije: Koncesijsko razmerje se sklene 
za največ 15 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva 
se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske 
pogodbe, skladno z določbami le-te.

Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na 
sklope.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativne-
ga programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in pro-
izvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega 
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo 
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbu-
janje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja 
z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanj-
skemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok 
za predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za 
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Končni rok za prejem prijav je 19. 9. 2019 do 
10. ure.

Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti 
na naslov Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Je-
senice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice. Prijave 
morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) 
do vložišča koncedenta prispeti do zgoraj navedenega 
roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna 
teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu 
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice, Uli-
ca Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice, dne 19. 9. 2019 
ob 10.15 uri.

4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skla-
dno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi 
skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo 
odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave 
skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število 
podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve 
skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so 
navedene v razpisni dokumentaciji.
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5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, 
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so po-
dana v razpisni dokumentaciji.

6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. čle-

na ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove po-
membnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril 
in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumenta-
cijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob 

upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konku-
renčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obvešče-
ni predvidoma do 31. 3. 2020.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajal-
ca so podane v razpisni dokumentaciji.

8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega razpisa preko elektronske pošte info@dom-je-
senice.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za 
izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objek-
tih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice«. 
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim raz-
pisom je 2. 9. 2019 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se 
na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem 
času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in 
bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice
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 Ob-2689/19

Razpis ponovne javne dražbe
za prodajo stanovanja v Mariboru

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18, 79/18; ZSPDSLS-1) ter na podlagi Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije s sedežem v Lju-
bljani in poslovnim naslovom Miklošičeva cesta 24, 1000 
Ljubljana (v nadaljevanju: ZZZS) vabi na javno dražbo, 
katere predmet bo prodaja stanovanja v Mariboru v lasti 
ZZZS.

Javna dražba bo v poslovni stavbi ZZZS na Miklo-
šičevi cesti 24, Ljubljana, sejna soba št. 209 v II. nad-
stropju, dne 19. 9. 2019 (četrtek), z začetkom ob 10. uri. 
Za sodelovanje na dražbi je potrebno izpolniti razpisane 
in predpisane pogoje.

V nadaljevanju je podana tabela z osnovnimi podat-
ki o predmetu dražbe in izklicni ceni, vse preostale infor-
macije o samem postopku in stanovanju, varščini, drugih 
pogojih za sodelovanje na dražbi, prodajnih pogojih in 
drugo pa najdete na spletni strani ZZZS https://www.
zzzs.si/index.html v rubriki Novosti na dnu spletne stra-
ni oziroma na sledeči direktni povezavi: https://www.
zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/webnovosti/DD38BAD27
5CD635EC1258440002E5D62?OpenDocument

Javne dražbe

Predmet javne dražbe z izklicno ceno

STANOVANJE OSNOVNI OPIS DODATNO IZKLICNA
CENA V €

STANOVANJE
V MARIBORU
Frankolovska 
ulica 15
(2-sobno v I. nadstr.;
površina 51,2 m2;
ID znak del stavbe
659-2004-8)

Del št. 8 v stavbi št. 2004 
k.o. 659 Tabor,
s pripadajočim deležem na 
skupnih delih stavbe.
Kuhinja z jedilnico, 2 sobi, 
hodnik, kopalnica, balkon 
in klet v kletnih prostorih 
stavbe.

Stanovanje je nezasedeno in neopremljeno, brez 
vknjiženih bremen.
Nahaja se v stavbi zgrajeni leta 1962, ki je na 
desnem bregu Drave, v bližini sta OŠ, vrtec, UKC 
Maribor.
Za stanovanje je bila izdelana energetska izkaznica, 
ki velja do 30. 3. 2027 in je objavljena na javno 
dostopnem prostorskem portalu RS pri tem 
stanovanju (razred D potrebne toplote za ogrevanje).
V teku je nepravdni postopek za določitev 
pripadajočih zemljišč  k 5 stavbam, med katerimi je 
tudi predmetna stavba – glej pri stavbi že vpisani 
zaznambi postopkov z ID 19616282 in 20179664.  

55.221,30

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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 Ob-2683/19
Svet zavoda Osnovne šole Korena, Zg. Korena 32, 

2242 Zg. Korena, na podlagi 8. sklepa 6. redne seje 
Sveta zavoda OŠ Korena z dne 12. 6. 2019, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
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 in 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-I-269/12-24 in 
47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 12. 2019.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za 

polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu (svetnik ali sveto-

valec, oziroma najmanj 5 let mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (drugi 

oziroma peti odstavek 53. člena ZOFVI),
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju (najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju),

– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše 
od 30 dni) in

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku (ne sme biti starejše od 30 dni)
pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda OŠ Korena, Zg. Korena 32, 2242 Zg. Korena, 
s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v za-
konitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Korena

 Ob-2684/19
Nadzorni svet družbe SODO sistemski operater 

distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., 
Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, na podlagi Akta o usta-
novitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO sistem-
ski operater distribucijskega omrežja z električno ener-
gijo, d.o.o., objavlja razpis za

direktorja/direktorico družbe
Kandidat za direktorja družbe SODO sistemski 

operater distribucijskega omrežja z električno energi-
jo, d.o.o. mora poleg delovnopravnih pogojev izpolnje-
vati še naslednje pogoje:

– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo tehnične, 
ekonomske ali pravne smeri;

– da ima najmanj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj;
– da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik;

Razpisi delovnih mest

– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premože-
nje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma 
je, v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti 
sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;

– da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi 
opravljanja poklica oziroma, v primeru izrečene prepo-
vedi opravljanja poklica, prepoved ne velja več;

– da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora druž-
be, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravno-
močno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu 
z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podje-
tij, o odškodninski odgovornosti, oziroma sta, v primeru 
pravnomočne obsodbe, minili dve leti od pravnomoč-
nosti sodbe.

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na 
elektroenergetskem področju.

Prijavi je treba priložiti:
1. življenjepis (v obliki in vsebini, določeni z obraz-

cem Europass)
2. motivacijsko pismo (z navedbo razlogov za pri-

javo)
3. notarsko overjeno dokazilo o izobrazbi
4. dokazilo o delovnih izkušnjah
5. fotokopijo o državljanstvu ali osebne izkaznice 

ali potnega lista
6. lastno izjavo o izpolnjevanju pogojev iz četrte, 

pete in šeste alineje drugega odstavka tega razpisa
7. pooblastilo družbi SODO d.o.o., da v primeru 

izbire pridobi iz uradnih evidenc dokazila o izpolnjeva-
nju pogojev iz četrte, pete in šeste alineje iz drugega 
odstavka tega razpisa

8. izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku
9. vizijo razvoja družbe v pisni obliki na največ petih 

straneh na podlagi javno dostopnih podatkov o družbi.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let.
Kandidati naj popolne prijave z zahtevanimi dokazili 

in vizijo razvoja družbe pošljejo v zaprti ovojnici, priporo-
čeno po pošti, v roku 17 dni po objavi razpisa, na naslov: 
Nadzorni svet SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 
Maribor, s pripisom »Za nadzorni svet SODO d.o.o. – 
javni na razpis za direktorja družbe SODO d.o.o. (ne 
odpiraj)«.

Nepravočasne prijave bodo izločene in zavržene. 
Kandidati bodo o izidu razpisa pisno obveščeni.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski 
in moški spol.

Nadzorni svet družbe SODO sistemski  
operater distribucijskega omrežja  

z električno energijo, d.o.o.

100-9/2019/10 Ob-2685/19
Na podlagi 19. člena sklepa Vlade RS o ustanovi-

tvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za 
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, 
z dne 28. 10. 2008 ter Sklepa o spremembah sklepa 
z dne 27. 7. 2010 in 48., 53., 53a., 99., 107a. in 145., 51. 
in 55. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
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– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Svet Centra za 
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) 
Kamnik razpisuje delovno mesto

direktorja
javnega zavoda CIRIUS Kamnik (m/ž)

Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske in 
posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07 – UPB in spr.), pogoje iz 27. člena Sklepa 
Vlade RS o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževal-
nega zavoda Center za izobraževanje, rehabilitacijo in 
usposabljanje Kamnik ter imeti izkazane uspešne vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za vodenje 
zavoda. Prijavi mora predložiti tudi program vodenja 
zavoda, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, 
da ni v kazenskem postopku.

Mandat direktorja traja 5 let. Za čas trajanja manda-
ta bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni de-
lovni čas na delovnem mestu direktorja javnega zavoda 
CIRIUS Kamnik. Nastop dela je 18. 10. 2019 oziroma 
po dogovoru.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev in ustreznih delovnih izkušnjah, skupaj z življe-
njepisom in programom vodenja zavoda ter obema po-
trdiloma, naj kandidati pošljejo s priporočeno pošto v za-
prtih ovojnicah v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje 
Kamnik, Novi trg 43a, 1241 Kamnik, s pripisom »Prijava 
na razpis za direktorja zavoda«.

Kandidati, ki na prijavi navedejo svoj naslov e po-
šte, s tem soglašajo, da jim Cirius Kamnik lahko pošilja 
vsa obvestila in sklepe v zvezi s tem razpisom in prijavo 
nanj le po elektronski pošti, kar se bo štelo kot oseb-
na vročitev. Kot dokaz vročitve šteje potrdilo strežnika 
Cirius Kamnik o poslanem elektronskem sporočilu.

Nepopolne in nepravočasne vloge bodo izločene 
in zavržene.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku po zaključku postopka imenovanja.

Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo  
in usposabljanje (CIRIUS) Kamnik

 Ob-2686/19
Nadzorni svet javnega podjetja INFRA izvaja-

nje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novem-
bra 34, Leskovec pri Krškem, na podlagi prvega od-
stavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkori-
ščanje energetskega potenciala Spodnje Save in petega 
odstavka 17. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja 
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. objavlja 
javni razpis za

direktorja
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih 

in zakonskih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske, teh-

nične ali družboslovne smeri,
– znanje angleškega ali nemškega jezika,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih me-

stih ter potrebne strokovne, organizacijske in druge spo-
sobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.

Nadzorni svet bo prispele prijave pregledal in ugo-
tovil, katere so pravočasne, vsebujejo vse zahtevane 
priloge v skladu z razpisom in izpolnjujejo pogoje ter 
Vladi Republike Slovenije predlagal kandidata za di-
rektorja.

Direktorja javnega podjetja imenuje Vlada Republi-
ke Slovenije za dobo štirih let z možnostjo ponovnega 
imenovanja.

Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev poslati v roku 15 dni od objave javnega razpisa 
na naslov INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 
Leskovec pri Krškem, s pripisom »Prijava za delovno 
mesto direktorja javnega podjetja« in »ne odpiraj«.

Upoštevale se bodo le pravočasne in popolne pri-
jave, ki bodo vsebovale vsa zahtevana dokazila o izpol-
njevanju pogojev.

K prijavi je potrebno priložiti:
– notarsko overjeno kopijo diplome,
– potrdilo o znanju tujega jezika,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– program dela za mandatno obdobje, ki mora biti 

napisan na okvirno dveh A4 straneh (od 2800 do 3300 
znakov brez presledkov),

– potrdilo o nekaznovanosti,
– izjavo kandidata, da mu ni bil izrečen varnostni 

ukrep prepovedi opravljanja poklica,
– izjavo kandidata, da ni bil kot član organa vode-

nja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni 
postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine 
upnikom v skladu z določbami zakona, ki urejajo finanč-
no poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni od 
poteka roka za prijavo.

Nadzorni svet javnega podjetja INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti d.o.o.

538/2019 Ob-2688/19
Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik na pod-

lagi 32. člena Statuta Psihiatrične bolnišnice Vojnik in 
sklepa Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik z dne 
12. 7. 2019 razpisuje delovno mesto

strokovnega direktorja zavoda (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj izobrazba medicinske smeri, pridobljena 

po študijskem programu druge stopnje oziroma izobraz-
ba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem 
programu druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki 
ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,

– specializacija iz psihiatrije,
– veljavna licenca za delo na področju psihiatrije,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih 

delovnih mestih na področju psihiatrije,
– predložitev programa strokovnega dela in razvoja 

PBV Vojnik za mandatno obdobje.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o za-

poslitvi s polnim delovnim časom za 40 ur na teden.
Zakonski pogoji so:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidati ne smejo biti pravnomočno obsojeni 

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– kandidati ne smejo biti v kazenskem postopku 
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.

Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev pošljejo s priporočeno pošto v 15 dneh po 
objavi na naslov: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska 
cesta 37, 3212 Vojnik, z oznako: »Prijava na javni razpis 
za strokovnega direktorja javnega zavoda – Ne odpiraj«.

K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja do-
kazila:
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1. Fotokopijo diplome oziroma dokazila iz katerega 
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in 
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

2. Pisno izjavo kandidata o doseženi delovni dobi 
z opisom delovnih izkušenj, posebno na vodilnih in vod-
stvenih položajih (opis delovnih izkušenj, čas opravljanja 
dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta oziroma 
dela).

3. Kratek življenjepis kandidata z referencami o do-
sedanjem delu.

4. Pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– izpolnjuje pogoj aktivnega znanja uradnega jezika;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev ter da zoper njega ni bila vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

5. Pisno izjavo, da kandidat dovoljuje svetu zavoda 
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov 
za namen preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev.

6. Štiri letni program strokovnega dela in razvoja 
stroke zavoda.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonsko 
določenem roku.

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

 Ob-2700/19
Svet Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar 

(v nadaljevanju: Svet VDC Tončke Hočevar), Ljubljana, 
Vodnikova cesta 56, na podlagi sklepa 1. dopisne seje 
z dne 29. julija 2019 in v skladu z določili 34. člena Zako-
na o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 
s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o soci-
alnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB s spre-
membami) ter v skladu s 14., 29., 30., 31. in 32. členom 
Statuta Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar 
s spremembami, razpisuje prosto delovno mesto

direktorice/direktorja
Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, 

Ljubljana, Vodnikova cesta 56
Za direktorico/direktorja je lahko imenovana kan-

didatka/kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih 

z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57. in 
69. členu Zakona o socialnem varstvu:

– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo 
(VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu 
in pet let delovnih izkušenj ali

– višjo strokovno izobrazbo (VI. stopnja) iz 69. čle-
na Zakona o socialnem varstvu in 20 let delovnih izku-
šenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih 
delovnih mestih na področju socialnega varstva;

– opravljen strokovni izpit v skladu z 69. členom 
Zakona o socialnem varstvu;

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda (če kandidatka/kandidat nima opravljene-
ga programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, 
mora skladno z Zakonom o socialnem varstvu le-tega 
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja na de-
lovno mesto direktorice/direktorja).

V skladu s sistemizacijo delovnih mest Varstveno 
delovnega centra Tončke Hočevar so zahtevani še ostali 
pogoji: poznavanje računalniških orodij, vozniški izpit 
B kategorije in znanje slovenskega jezika.

Za razpisano prosto delovno mesto so zaželena 
dodatna znanja: dopolnilna znanja s področja vodenja, 
skupinskega dela, komunikacije, opravljen izpit iz splo-
šnega upravnega postopka, poznavanje karakteristik 
oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju in opra-
vljen ECC izpit.

Izbrana kandidatka/kandidat bo imenovana/imeno-
van za obdobje 5 let. Z imenovano kandidatko/kandida-
tom se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja 
mandata.

Vloge s pisnimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev, življenjepisom s pomembnimi podatki o stro-
kovni karieri ter programom dela in vizije zavoda za 
mandatno obdobje ter potrdilom o nekaznovanosti mo-
rajo kandidatke/kandidati poslati po pošti na naslov: 
Svet VDC Tončke Hočevar, Vodnikova cesta 56, 1000 
Ljubljana, ali oddati v tajništvu zavoda v roku 15 dni od 
objave. Zaprta ovojnica mora ima oznako »Ne odpiraj – 
Razpis za direktorico/direktorja«.

Vloge, poslane po e-pošti, ne bodo obravnavane.
Svet VDC Tončke Hočevar prepozno prispelih vlog 

ne bo obravnaval.
Prijavljene kandidatke/kandidati bodo o izbiri obve-

ščene/obveščeni v zakonitem roku.
Svet VDC Tončke Hočevar
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 Ob-2698/19

Sprememba
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike 

Slovenije, javnega sklada je na svoji 56. redni seji dne 
17. 7. 2019 sprejel spremembe in dopolnitve Javnega 
poziva za nakup stanovanj in zemljišč za izgradnjo sta-
novanj, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/19 
z dne 22. 3. 2019, tako da se ta spremeni, in sicer:

Naslov in besedilo 2. točke se spremeni in se sedaj 
glasi:

»2. Pravnomočno veljavno gradbeno in pravnomoč-
no uporabno dovoljenje

Ponudniki lahko ponudijo dokončana stanovanja, 
ki so primerna za bivanje. Stanovanjske stavbe, v ka-
terih se nahajajo posamezna stanovanja, morajo ime-
ti pravnomočno gradbeno in pravnomočno uporabno 
dovoljenje, ki ni starejše od (vključno) 1. 1. 2015 dalje 
ter nanj vezano pravnomočno gradbeno dovoljenje. 
V primeru, da ponudba vključuje nedokončana sta-
novanja oziroma stanovanja v gradnji, morajo imeti 
veljavno gradbeno dovoljenje ter morajo biti dokon-
čana in predana (s pridobljenim pravnomočnim upo-
rabnim dovoljenjem) najkasneje do 31. 12. 2021, pri 
čemer je vloga lahko oddana najkasneje do 30. 11. 
2021. Ponudba ne sme vključevati neskladnih objektov, 
objektov, ki omogočajo neskladno uporabo ter nevarnih 
objektov, kot jih opredeljuje Gradbeni zakon (Uradni list 
RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.).«

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,  
javni sklad

4301-301/2019/3 Ob-2687/19
Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o Pre-

šernovi nagradi (Uradni list RS, št. 54/17) in 23. člena 
Statuta Prešernovega sklada (Uradni list RS, št. 66/18) 
ter sklepa, sprejetega na 3. korespondenčni seji, upravni 
odbor Prešernovega sklada objavlja

Druge objave

javni poziv
k podaji predlogov za podelitev Prešernove 
nagrade in nagrade Prešernovega sklada  

v letu 2020
1. Prešernova nagrada se lahko podeli ustvarjalki 

oziroma ustvarjalcu, ki je s svojimi vrhunskimi umetniški-
mi dosežki v okviru svojega življenjskega opusa trajno 
obogatil slovensko kulturno zakladnico. Ustvarjalec jo 
lahko prejme le enkrat.

Nagrada Prešernovega sklada se lahko podeli 
ustvarjalcu za vrhunske umetniške dosežke, ki so bili 
javnosti predstavljeni v zadnjih treh letih pred podeli-
tvijo nagrad in pomenijo obogatitev slovenske kulturne 
zakladnice. V to obdobje se šteje obdobje treh let pred 
iztekom roka javnega poziva za predlaganje kandidatov 
za podelitev nagrad.

Vsako leto se lahko podelita največ dve Prešernovi 
nagradi in največ šest nagrad Prešernovega sklada.

2. Kandidate za Prešernovo nagrado in nagrado 
Prešernovega sklada lahko predlagajo pravne osebe 
s področja kulture in fizične osebe.

3. Predlog za nagrado mora biti izčrpno utemeljen in 
ustrezno dokumentiran v skladu s 3. in 4. členom Zakona 
o Prešernovi nagradi. Predlog mora vsebovati jasno in izčr-
pno oblikovano stališče o primernosti kandidata za predla-
gano vrsto nagrade. Navedeni morajo biti najpomembnejši 
življenjepisni podatki, ključni umetniški dosežki, ustrezna 
strokovna mnenja, ustrezne kritične ocene ipd.

Upravni odbor Prešernovega sklada bo spreje-
mal predloge za Prešernovo nagrado in nagrade Pre-
šernovega sklada do vključno 15. 9. 2019. Predloge se 
lahko do navedenega roka pošlje po pošti na naslov Mi-
nistrstvo za kulturo, Prešernov sklad, Maistrova ulica 10, 
1000 Ljubljana ali elektronsko na naslov gp.mk@gov.si 
ali do navedenega roka osebno odda v poslovnem času 
na sedežu Ministrstva za kulturo. Morebitni predlogi, ki 
bodo poslani po tem datumu, bodo obravnavani za po-
delitev nagrad v letu 2021.

Prešernov sklad
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Št. 2153-2/2012/30(1324-01) Ob-2692/19
V register političnih strank se pri politični stranki 

Piratski stranki Slovenije, s skrajšanim imenom Pirati 
in s sedežem v Ljubljani, Majaronova ulica 6 ter z ma-
tično številko 4047672000, vpiše sprememba statuta in 
sprememba zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Rolando Benja-
min Vaz Ferreira, roj. 20. 12. 1986, državljan Republi-
ke Slovenije, s stalnim prebivališčem: Rožno naselje 8, 
Murska Sobota.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-25/2019-4 Ob-2598/19
Pravila sindikata KSS Pergam SINCE07– Sin-

dikat centrov za socialno delo, Sindikat centra za 
socialno delo Ljubljana Bežigrad (skrajšano ime: Sin-
dikat centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad), 
Einspielerjeva ul. 6, 1000 Ljubljana, sprejeta 22. 12. 
1993, in vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Ob-
čini Ljubljana Bežigrad 31. 12. 1993, se z dnem izdaje 
te odločbe izbrišejo iz evidence statutov sindikatov pod 
zaporedno št. 91/1993.

Evidence sindikatov
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Izvršbe

Z 2014/2019 Os-2650/19

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča 
v Mariboru Z 205/2019 z dne 13. 6. 2019 je izvršiteljica 
Branka Horvat Zec dne 26. 6. 2019 v korist upnice Pli-
narna Maribor družba za proizvodnjo, distribucijo ener-
gentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 
Maribor, zaradi denarne terjatve 85,98 EUR s pripadki, 
zarubila nepremičnino v lasti dolžnice Tadeje Požar, 
Ulica heroja Šlandra 17, Maribor, in sicer posamezni del 
št. 187 v stavbi 2394 k.o. 657 Maribor-Grad, kar predsta-
vlja stanovanje (stanovanjska enota 05601/2) v izmeri 
72 m2, v stavbi na naslovu Ulica heroja Šlandra 17, Ma-
ribor, do 1/1 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 2019

Z 2015/2019 Os-2651/19

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča 
v Mariboru Z 204/2019 z dne 13. 6. 2019 je izvršiteljica 
Branka Horvat Zec dne 26. 6. 2019 v korist upnice Pli-
narna Maribor družba za proizvodnjo, distribucijo ener-
gentov, trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 
Maribor, zaradi denarne terjatve 134,51 EUR s pripadki, 
zarubila nepremičnino v lasti dolžnice Tadeje Požar, Uli-
ca heroja Šlandra 17, Maribor, in sicer posamezni del 
št. 187 v stavbi 2394 k.o. 657 Maribor-Grad, kar pred-
stavlja stanovanje (stanovanjska enota 05601/2) v iz-
meri 72 m2, v stavbi na naslovu Ulica heroja Šlandra 17, 
Maribor, do 1/1 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 2019

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 156/2014 Os-2581/19
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 

Renati Vajdič, v nepravdni zadevi vzpostavljanja eta-
žne lastnine na podlagi določil Zakona o vzpostavitvi 
etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju 
pripadajočega zemljišča (v nadaljevanju ZVEtL-1), ka-
teri se v predmetni zadevi uporabi na podlagi 56. člena 
ZVEtL-1 na garažni stavbi objekta »C« Pristan, Maribor, 
na predlog priglasiteljice Lidije Bračko za vpis lastninske 
pravice na posameznem delu stavbe, parkirnega pro-
stora št. 43 na nivoju I. kleti v objektu-garažna hiša »C« 
Pristan in za vzpostavitev pravnega naslova z dne 6. 7. 
2015, dne 4. 7. 2019 izdalo sklep o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova:

– prodajne pogodbe št. 4-4/43 z dne 26. 12. 1990, 
ki je bila sklenjena med prodajalcem: Zavod za izgradnjo 
Maribora, p.o., Slovenska 40, Maribor in kupcem: Gorjup 
Katjo in Vesno, ki ju je zastopal Ivan Gorjup (oče), Ma-

Objave sodišč

ribor, Strossmayerjeva ulica 36, s katero je prodajalec 
prodal in izročil, kupec pa kupil in prevzel s pravico raz-
polaganja, pravico uporabe oziroma lastninsko pravico 
sledeči parkirni prostor: parkirni prostor št. 43 na nivoju 
1. kleti v objektu »C« Pristan in na katerem je prodajalec 
dovolil vknjižbo uporabe etažne lastnine v korist kupca;

– prodajne pogodbe z dne 25. 5. 1995, ki je bila 
sklenjena med prodajalkama: Katjo Gorjup, stanujočo 
v Mariboru, Gregorčičeva 54 in Vesno Gorjup, stanujo-
čo v Mariboru, Gregorčičeva 54 ter SKB-nepremičnine 
in leasing d.o.o. Ljubljana, Slovenska 54, ki jo zastopa 
direktor mag. Marko Sok, dipl. oec., kot kupcem, s ka-
tero sta prodajalki prodali, kupec pa kupil in prejel v last 
in posest bremen in oseb prosto parkirni prostor št. 43 
na nivoju I. kleti v objektu »C« Pristan, in na katerem 
sta prodajalki kot solastnici – vsaka do idealne 1/2 do-
volili vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupca 
do celote.

Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike na 
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od 
dneva objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem so-
dišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 7. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

3039 I 92/2019 Os-2557/19
Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zadevi 

upnice Republike Slovenije, matična št. 5854814000, 
davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, 
ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Sloveni-
je, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Andre-
ju Habič, EMŠO 2006973500010, Paplerjeva ulica 22, 
Borovnica, ki ga zastopa zak. zast. Klun Žiga – odve-
tnik, Dalmatinova ulica 10, Ljubljana, zaradi izterjave 
6.400,16 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku se postavi začasni zastopnik, odvetnik 
Žiga Klun, ki ima v tem postopku pravice in dolžnosti 
zakonitega zastopnika, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 1. 7. 2019

2874 I 1269/2019 Os-2585/19
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 

Valentini Radonjić, v izvršilni zadevi upnika Republika 
Slovenija (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, 
Finančni urad Ljubljana), Davčna ulica 1, Ljubljana - 
dostava, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo 
Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti 
dolžniku Primožu Dragovan, Zaloška cesta 69, Ljubljana 
- dostava, ki ga zastopa odvetnica Maja Vagaja, Poljan-
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ski nasip 8, Ljubljana, zaradi izterjave 18.242,46 EUR, 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju, dolžniku neznanega prebivali-
šča, nazadnje stanujočega Zaloška cesta 69, Ljubljana, 
postavilo začasno zastopnico odvetnico Vagaja Majo, 
Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, ki bo v tem postopku 
zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2019

VL 29337/2019 Os-2602/19
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Sber-
bank banke d.d., Dunajska cesta 128A, Ljubljana, ki jo 
zastopa Peter Grčar, Dunajska cesta 128A, Ljubljana - 
dostava, proti dolžnici Idi Tavzelj, Bloška polica 11, Gra-
hovo, ki jo zastopa Luka Skvarča – odvetnik, Notranjska 
cesta 42A, Cerknica, zaradi izterjave 15.593,00 EUR, 
sklenilo:

Dolžnici Idi Tavzelj, Bloška polica 11, Grahovo, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Luka 
Skvarča, Notranjska cesta 42a, Cerknica.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2019

VL 45650/2019 Os-2648/19
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Telekom 
Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, ki ga 
zastopa odv. Gregor Lepoša, P.P. 1252, Maribor, proti 
dolžnici Idi Tavzelj, Bloška polica 11, Grahovo, ki jo za-
stopa zak. zast. Luka Skvarča – odvetnik, Notranjska 
cesta 42A, Cerknica, zaradi izterjave 3.560,91 EUR, 
sklenilo:

Dolžnici Idi Tavzelj, Bloška polica 11, Grahovo, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Luka Skvarča, 
Notranjska cesta 42/a, 1380 Cerknica.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2019

I 86/2019 Os-2649/19
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika 

A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmar-
tinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka 
Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku Do-

naldu Babić, Drevored 1. maja 3, Izola - Isola, zaradi 
izterjave 1.037,61 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku se kot začasna zastopnica v izvršilni za-
devi opr. št. I 86/2019 postavi odvetnica Monika Mavsar 
iz Portoroža.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v po-
stopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 11. 7. 2019

P 94/2018 Os-2584/19
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče 

stranke Nepremičninski sklad PIZ, d.o.o., Mala ulica 5, 
1000 Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Marija 
Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, zoper toženo stranko 
Ano Hvala, Ulica Ivana Turšiča 8, 6210 Sežana, zaradi 
odpovedi najemne pogodbe, izpraznitve in izročitve sta-
novanja (pcto 1.455,36 EUR) po predlogu tožeče stranke 
za postavitev začasnega zastopnika toženki, na podla-
gi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženki Ani 
Hvala, Ulica Ivana Turšiča 8, 6210 Sežana, s sklepom 
z dne 2. 7. 2019 postavilo začasnega zastopnika, in si-
cer odvetnika Boštjana Štrasnerja, Partizanska cesta 17, 
6210 Sežana, ki bo toženko v tem postopku zastopal 
vse do takrat, dokler toženka ali njen pooblaščenec ne 
nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 7. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 102/2019 Os-2432/19
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 

Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Janezu Ko-
ščak, roj. 18. 8. 1844, umrlem 23. 10. 1915, nazadnje stan. 
Plešivica pri Žalni 16, Grosuplje, sodišče za potrebe izdaje 
sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je bil zapustnik ob smrti 
vdovec, brez otrok.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 12. 6. 2019

D 19/2019 Os-2480/19
Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski 

postopek po pok. Urošu Robežniku, roj. 11. 1. 1967, 
nazadnje stanujočem Jelovškova ulica 13, Kamnik in 
umrlem 26. 12. 2018.

Glede na to, da so se zakoniti dediči 1. in 2. de-
dnega reda dedovanju odpovedali, bi prišli v poštev kot 
dediči dediči 3. dednega reda, in sicer stari starši zapu-
stnika oziroma če so pokojni, njihovi potomci (teti in strici 
oziroma, če so pokojni, njihovi potomci – bratranci in se-
strične). Če ste ena od zgoraj navedenih oseb oziroma 
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tudi druga oseba, ki misli, da ima pravico do dedovanja, 
vas pozivamo, da se v roku enega leta od objave oklica 
priglasite pri naslovnem sodišču.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapu-
ščinski postopek in zadevo zaključilo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 18. 6. 2019

D 205/2019 Os-2635/19
Zapuščinska zadeva po pokojni Cerkvenik Ernesti, 

nazadnje stanujoča Partizanska ulica 12, Koper, datum 
smrti 6. 3. 2019.

Iščejo se dediči po zapustničinih treh sorojencih: po 
bratu Kovačič Rudolfu (živel v Braziliji in umrl leta 1983); 
po bratu Kovačič Filipu (živel v Peruju in umrl leta 1975); 
po sestri Pahor Pavlini (iščejo se kontaktni in identifika-
cijski podatki njenih treh otrok Pahor Walterju, Pahor 
Guyju in Pahor Aniti, ki prebivajo v Avstraliji).

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 Med-
ved, Šared 28/h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 7. 2019

Oklici pogrešanih

N 14/2019 Os-2423/19
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predla-

gateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 
Ljubljana, ki ga zastopa Državno odvetništvo, Zunanji 
oddelek v Novi Gorici, postopek o razglasitvi pogrešane 
Marije Bratuž, Via Scuole 6, Gorica, Italija, ki jo zastopa 
Ivo Čibej, odvetnik v Ajdovščini, za mrtvo.

Iz pridobljenih listin izhaja, da naj bi pogrešana Ma-
rija Bratuž, roj. Černigoj, hčerka pok. Ivane iz Sv. Toma-
ža št. 50, nazadnje prebivala na naslovu Via Scuole 6, 
Gorica, Italija. Drugi podatki o pogrešani ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešane Marije Bratuž, naj javijo tukajšnjemu 
sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem 
listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter sodni deski 
tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče po-
grešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 10. 6. 2019

N 5/2019 Os-2520/19
Pri Okrajnem sodišču v Litiji je na predlog Republike 

Slovenije, ki jo zastopa Državno odvetništvo v Ljubljani, 
v teku nepravdni postopek zaradi razglasitve nasprotne-
ga udeleženca Jožeta Anžur, Velika Preska 3, Polšnik, ki 
ga zastopa skrbnica za poseben primer Milena Lukmar, 
odvetnica v Zagorju, za mrtvega.

Znano je, da je bil pogrešanec poročen z Marga-
reto Anžur, rojeno Zajdelj, Velika Preska 3, Polšnik. 
Skupaj sta imela rejenca Ignacija Žibreda, ki je bil rojen 
1. 9. 1909 in je umrl 10. 4. 1996. Zadnje poročilo o po-
grešancu predstavlja izročilna pogodba dn. št. 329/35 
z dne 23. 3. 1935. Ko jo je pogrešani sklenil, naj bi bil že 
polnoleten. Na nepremičninah parc. št. 786/15, 786/17 

in 786/18, vse k.o. Velika Goba ima vknjiženo služnost 
dosmrtnega stanovanja in užitka. V zadnjih več kot petih 
letih ni nobenega poročila o njem. Po pogrešancu ni bil 
začet zapuščinski postopek.

Na podlagi drugega odstavka 126. člena Zakona 
o nepravdnem postopku (ZNP-1) sodišče poziva pogre-
šanega Jožeta Anžurja, Velika Preska 13, Polšnik, da se 
oglasi in poziva vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali 
smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Litiji v treh 
mesecih od objave tega oklica, saj bo sicer sodišče po-
grešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 19. 6. 2019

N 6/2019 Os-2521/19
Pri Okrajnem sodišču v Litiji je na predlog Republike 

Slovenije, ki jo zastopa Državno odvetništvo v Ljubljani, 
v teku nepravdni postopek zaradi razglasitve nasprotne 
udeleženke Margarete Anžur, Velika Preska 3, Polšnik, 
ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Milena Luk-
mar, odvetnica v Zagorju, za mrtvo.

Znano je, da je bil dekliški priimek pogrešanke 
Zajdelj, in da je bila poročena z Jožetom Anžurjem, 
Velika Preska 13, Polšnik. Skupaj sta imela rejenca 
Ignacija Žibreda, ki je bil rojen 1. 9. 1909 in je umrl 
10. 4. 1996. Zadnje poročilo o pogrešanki predstavlja 
izročilna pogodba dn. št. 329/35 z dne 23. 3. 1935. Na 
nepremičninah parc. št. 786/15, 786/17 in 786/18, vse 
k.o. Velika Goba ima vknjiženo služnost dosmrtnega 
stanovanja in užitka. V zadnjih več kot petih letih ni 
nobenega poročila o njej. Po pogrešanki ni bil začet 
zapuščinski postopek.

Na podlagi drugega odstavka 126. člena Zakona 
o nepravdnem postopku (ZNP-1) sodišče poziva pogre-
šano Margareto Anžur, Velika Preska 3, Polšnik, da se 
oglasi in poziva vse, ki kaj vedo o njenem življenju ali 
smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Litiji v treh 
mesecih od objave tega oklica, saj bo sicer sodišče po-
grešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 19. 6. 2019

N 7/2019 Os-2522/19
Pri Okrajnem sodišču v Litiji je na predlog Republike 

Slovenije, ki jo zastopa Državno odvetništvo v Ljubljani, 
v teku nepravdni postopek zaradi razglasitve nasprotne 
udeleženke Julijane Groboljšek, Tolsti Vrh 6, Vače, ki jo 
zastopa skrbnik za poseben primer Iztok Šubara, odve-
tnik v Trbovljah, za mrtvo.

Znano je, da je bila Julijana Groboljšek hči Terezi-
je Groboljšek, roj. Lazar, Tolsti Vrh 6, Vače, ki je umrla 
29. 10. 1918 in Mihaela (tudi Mihe) Groboljška, ki je 
umrl 13. 4. 1899. Pogrešana je imela sestro Frančiško 
Groboljšek in brata Antona Groboljška. Zadnje poročilo 
o pogrešanki prestavlja pobotnica št. dn 389/22 z dne 
10. 4. 1920. Na nepremičnini parc. št. 1667/4, k.o. 1832 
Vače ima vknjiženo služnostno pravico stanovanja. 
V zadnjih več kot petih letih ni nobenega poročila o njej. 
Po pogrešanki ni bil začet zapuščinski postopek.

Na podlagi drugega odstavka 126. člena Zakona 
o nepravdnem postopku (ZNP-1) sodišče poziva pogre-
šano Julijano Groboljšek, Tolsti Vrh 6, Vače, da se oglasi 
in poziva vse, ki kaj vedo o njenem življenju ali smrti, da 
to sporočijo Okrajnemu sodišču v Litiji v treh mesecih 
od objave tega oklica, saj bo sicer sodišče pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 19. 6. 2019
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Drugo preklicujejo

AVTOŠOLA PRAH SEVNICA, Naselje hero-
ja Maroka 29, Sevnica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500042741000, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Jurij Ocvirk. gnn-340758

BIZJAK ALEKSANDER d.o.o., Spodnji Plavž 
14F, Jesenice, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500024747001, izdano na ime Strajnar Zvon-
ko, izdal Cetis d.d. gnd-340743

BORUT PRIMC S.P., Dolnji Zemon 86A, Ilirska Bi-
strica, potrdilo za voznika, št. 014724/RB22-2-3776/208, 
izdano na ime Mensud Begić, veljavno od 30. 7. 2018 
do 2. 8. 2020, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, leta 2018. gnv-340725

Cindrič Ivan, Belokranjska 25, Ljubljana, izkaznico 
za znižano vožnjo vojnega invalida, št. 0872, izdana 
5. 6. 2003. gnm-340759

ČEPON STANISLAV S.P., Lesno Brdo 24, Vrhni-
ka, izvod licence, št. 015559/009, za vozilo Ford Tran-
sit, reg. št. LJ 60-VAP, veljavnost do 22. 12. 2022. 
gnu-340751

Delić Nijaz, Stankovićeva ulica 41, 52100 Pula, 
spričevalo o plovnosti (EASA form 25, izdano 9. 6. 2007) 
in spričevalo o hrupu (EASA form 45, izdano 18. 9. 
2009), za letalo Cessna 172, registrske oznake S5-DEX. 
gnq-340755

G.A.S. d.o.o., Metlika, Slamna vas 15, Metlika, do-
volilnico za mednarodni transport št. 522083, za Ukraji-
no, izdala GZS. gnw-340724

KK TRANSPORT d.o.o., Kocbekova cesta 8, Lju-
bečna, izvod licence, št. GE007852/06017/001 za vozi-
lo Volvo, reg. št. CE UG-251, veljavno do 21. 1. 2021. 
gnu-340726

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-2107/2016, iz-
dano na ime Bučar Damir, veljavno od 13. 5. 2016 do 
6. 5. 2018, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici Slove-
nije, leta 2016. gnt-340727

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, potrdilo za voznika, št. 013424/RB16-2-5379/2017, 
izdano na ime Čirak Elvis, veljavno od 16. 9. 2017 do 
15. 1. 2018, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici Slo-
venije, leta 2017. gns-340728

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-2545/2018, iz-
dano na ime Fazlić Denis, veljavno od 15. 5. 2018 do 
14. 6. 2018, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici Slo-
venije, leta 2018. gnr-340729

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-9-3701/2014, iz-
dano na ime Majetić Almin, veljavno od 12. 9. 2014 do 
7. 7. 2016, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici Slove-
nije, leta 2014. gnq-340730

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, potrdilo za voznika, št. 013424/RB16-3-4426/2018, 
izdano na ime Manović Milovan, veljavno od 1. 10. 2018 
do 7. 10. 2018, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, leta 2018. gnp-340731

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-129/2016, 

Preklici

izdano na ime Marković Branislav, veljavno od 11. 1. 
2016 do 10. 2. 2016, izdano pri Obrtno-podjetniški zbor-
nici Slovenije, leta 2016. gno-340732

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-528/2016, 
izdano na ime Marković Branislav, veljavno od 11. 2. 
2016 do 11. 10. 2016, izdano pri Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije, leta 2016. gnn-340733

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-3118/2018, iz-
dano na ime Merković Antun, veljavno od 19. 6. 2018 
do 18. 9. 2018, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, leta 2018. gnm-340734

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-4426/2018, iz-
dano na ime Merković Antun, veljavno od 19. 9. 2018 
do 30. 11. 2018, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, leta 2018. gnl-340735

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-3052/2016, iz-
dano na ime Milanović Žarko, veljavno od 27. 7. 2016 
do 30. 9. 2016, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, leta 2016. gnk-340736

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-3651/2018, iz-
dano na ime Mujagić Fikret, veljavno od 19. 7. 2018 do 
30. 9. 2018, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici Slo-
venije, leta 2018. gnj-340737

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-1373/2016, iz-
dano na ime Radulović Todomir, veljavno od 25. 3. 2016 
do 24. 4. 2016, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, leta 2016. gni-340738

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-1805/2016, iz-
dano na ime Radulović Todomir, veljavno od 25. 4. 2016 
do 24. 10. 2016, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, leta 2016. gnh-340739

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-2107/2016, iz-
dano na ime Redžić Damir, veljavno od 24. 3. 2017 do 
23. 6. 2017, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici Slo-
venije, leta 2017. gng-340740

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-2876/2017, iz-
dano na ime Salihović Edmir, veljavno od 23. 6. 2017 
do 22. 7. 2017, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, leta 2017. gnf-340741

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, potrdilo za voznika, št. 013424/RB16-3-3330/2017, 
izdano na ime Salihović Edmir, veljavno od 23. 7. 2017 
do 22. 10. 2017, izdano pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, leta 2017. gne-340742

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-1953/2016, iz-
dano na ime Davor Đurić, veljavnost od 4. 5. 2016 do 
3. 6. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnc-340744

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-3931/2017, iz-
dano na ime Goran Gavrilović, veljavnost od 24. 7. 2017 
do 16. 9. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnb-340745
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SALMI TRANS d.o.o., Kidričeva cesta 72, Ško-
fja Loka, izvod licence, št. GE007672/07266/010, za 
vozilo reg. št. KR ZN-493, veljavnost do 25. 9. 2020. 
gnp-340756

SALMI TRANS d.o.o., Kidričeva cesta 72, Ško-
fja Loka, izvod licence, št. GE007672/07266/009, za 
vozilo reg. št. KR ZN-487, veljavnost do 25. 9. 2020. 
gno-340757

SATLOG d.o.o., Prešernova ulica 20, Ptuj, izvod 
licence, št. 013867/027, za vozilo reg. št. MB JL 731. 
gne-340746

SATLOG d.o.o., Prešernova ulica 20, Ptuj, izvod 
licence, št. 013867/028, za vozilo reg. št. MB JL 726. 
gnd-340747

SATLOG d.o.o., Prešernova ulica 20, Ptuj, izvod 
licence, št. 013867/029, za vozilo reg. št. MB EN 594. 
gnc-340748

SATLOG d.o.o., Prešernova ulica 20, Ptuj, izvod 
licence, št. 013867/030, za vozilo reg. št. MB JL 729. 
gnb-340749

Sečnik Boštjan, Frankovo naselje 68, Škofja Loka, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027932001, 
izdal Cetis Celje d.d. gnv-340750

TAKSI RONDO d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljublja-
na, izvod licence, št. G007415/05856/021, za vozilo reg. 
št. LJ90-LPK. gnr-340754

Urankar Matija, Hacquetova 1a, Ljubljana, izkazni-
co Odvetniške zbornice Slovenije, št. 234/2019, izdana 
12. 3. 2019, izdajatelj OZS. gns-340753

Zalar Anže, Jurčkova 151, Ljubljana, izkaznico Od-
vetniške zbornice Slovenije, št. 183/2018, izdana 7. 11. 
2018, izdajatelj OZS. gnt-340752
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