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Javni razpisi

Št. 1100-188/2019-2 Ob-2936/19

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na 
podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D 
in 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13 in 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 
2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 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), 13. člena Pravilnika 
o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobra-
ževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 
izowbraževanju (Uradni list RS, št. 33/17) ter 4. člena 
Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim 
delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 106/10) objavlja

javni razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin  

za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev  
v študijskem letu 2019/20 – 1. del

1. Predmet in namen razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ma-

sarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministr-
stvo), razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje 
šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, 
zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo 
javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izo-
braževalno delo v prilagojenem programu za predšolske 
otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem 
programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami kot javno službo (v nadaljevanju: 
strokovni delavci), in so v študijskem letu 2019/20 vpisa-
ni v naslednje študijske programe:

A. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
– študijski program za izpopolnjevanje za izvaja-

nje specialnopedagoške in socialnopedagoške pomoči 
otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih 
področji učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami,

– študijski program za izpopolnjevanje specialno-
pedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino 
otrok s posebnimi potrebami, usmeritveni modul B za 
delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju,

– študijski program za izpopolnjevanje specialno-
pedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino 

otrok s posebnimi potrebami, usmeritveni modul C za 
delo z otroki z govornimi, jezikovnimi in komunikacijski-
mi ovirami.

B. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
– magistrski študijski program drugostopenjski eno-

predmetni pedagoški, anglistika, 1. letnik,
– magistrski študijski program drugostopenjski eno-

predmetni pedagoški, anglistika, 2. letnik,
– magistrski študijski program drugostopenjski dvo-

predmetni pedagoški, anglistika, 1. letnik,
– magistrski študijski program drugostopenjski dvo-

predmetni pedagoški, anglistika, 2. letnik.
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih 

pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in iz-
obraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) imajo pravico 
do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vrtcu ali 
šoli, ki izvaja javno službo, ter izpolnjujejo druge pogoje, 
določene s tem pravilnikom in z razpisom, študijska po-
moč pa je namenjena subvencioniranju izobraževanja.

2. Pogoji za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti skladna s predme-

tom in namenom razpisa.
2.1. Pogoji za pridobitev subvencije za študijska 

programa za izpopolnjevanje, navedena pod aline-
jo A prve točke razpisa.

Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,
– so v študijskem letu 2019/20 vpisani v študijski 

program za izpopolnjevanje iz 1. A točke tega razpisa, 
s katerim bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega de-
lavca v vzgoji in izobraževanju,

– niso in ne bodo prejeli sredstev za namen finan-
ciranja šolnine študijskega programa, za katerega kan-
didirajo na tem razpisu, s strani pravne osebe oziroma 
šolnina iz teh sredstev ni financirana v celoti,

– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delo-
dajalca.

2.2. Pogoji za pridobitev subvencije za magistrska 
študijska programa navedena pod alinejo B prve točke 
razpisa.

Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,
– so v študijskem letu 2019/20 vpisani v magistrski 

študijski program iz 1. B točke tega razpisa,
– imajo zaključen univerzitetni študijski program 

prevajalski študij ali univerzitetni študijski program pre-
vajanje in tolmačenje,

– niso in ne bodo prejeli sredstev za namen finan-
ciranja šolnine študijskega programa, za katerega kan-
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didirajo na tem razpisu, s strani pravne osebe oziroma 
šolnina iz teh sredstev ni financirana v celoti,

– so na izobraževanje vpisani s soglasjem delo-
dajalca.

3. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za sub-

vencioniranje šolnine kandidatov, je 150.000,00 EUR. 
Sredstva v višini 45.000,00 EUR so zagotovljena v Pro-
računu Republike Slovenije za leto 2019 na ukrepu 
3311-11-0025 Podporne aktivnosti, na proračunski po-
stavki 715310 Izobraževanje učiteljev, na kontu 4119 
Drugi transferi posameznikom. Skrbnik proračunske 
postavke je dr. Miha Lovšin. Sredstva za leto 2020 v vi-
šini 105.000,00 EUR se v skladu s tretjim odstavkom 
30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 
13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) prevzamejo pod odlo-
žnim pogojem na ukrepu 3311-11-0025 Podporne ak-
tivnosti, na proračunski postavki 715310 Izobraževanje 
učiteljev, na kontu 4119 Drugi transferi posameznikom. 
Skrbnik proračunske postavke je dr. Miha Lovšin.

Subvencija šolnine za posameznega prejemnika 
znaša 90 odstotkov šolnine tega programa.

Subvencija šolnine se lahko zmanjša, če je kandi-
dat za namen financiranja šolnine že prejel sredstva od 
pravne osebe. V tem primeru se v skladu z namenom 
razpisa subvencija šolnine zmanjša tako, da seštevek 
dodeljene subvencije in že prejetih sredstev od pravne 
osebe ne presega šolnine za študijski program.

4. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo 

na razpis za pridobitev subvencije šolnin v študijskem 
letu 2019/20, ki je del razpisne dokumentacije,

– dokazilo o prijavi na razpis študijskega programa 
za izpopolnjevanje oziroma magistrskega študijskega 
programa iz 1. točke tega razpisa, ki ga izda fakulteta,

– fotokopijo dokazila o izobrazbi kandidata,
– v primeru prejetja sredstev s strani pravne osebe, 

dokazilo o višini financiranja.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji 

razpisa in merili za ocenjevanje.
5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremlje-

nost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po po-

šti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom 
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis študijskih pomoči 
2019/20 – 1. del«, ter z imenom, priimkom in polnim 
naslovom kandidata, najkasneje do 30. 9. 2019. Prijava 
se šteje za pravočasno, če najkasneje do 30. 9. 2019 
prispe v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma 
je oddana priporočeno po pošti najkasneje na zadnji dan 
prijave, tj. 30. 9. 2019.

Vlog v neustrezno označenih in nepravočasno pri-
spelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in 
bodo zavržene.

6. Odpiranje vlog, preverjanje popolnosti vlog in 
izpolnjevanja razpisnih pogojev

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo po-
stopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komi-
sija). Ker se pričakuje večje število vlog, bo predvidoma 
dne 1. 10. 2019 v prostorih ministrstva potekalo nejavno 
odpiranje vlog v prisotnosti članov razpisne komisije. 
Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja njihovo 
popolnost. Vloga je formalno popolna, če so predloženi 
vsi dokumenti, določeni kot obvezni v 4. točki razpisa. 
V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpi-

sna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje 
pisno pozvala k dopolnitvi.

Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podat-
kih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija 
prijavitelja pozvala k dopolnitvi.

Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki 
je določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh do-
kumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa, in ne bodo 
dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, 
bodo zavržene.

Pravočasne in formalno popolne vloge tistih kandi-
datov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz 2.1. 
oziroma 2.2. točke, ali bodo vsebovale netočne, nejasne 
oziroma nepopolne podatke v bistvenih elementih prija-
ve in jih prijavitelj tudi na poziv razpisne komisije ne bo 
ustrezno dopolnil, bodo zavrnjene.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga Komisije za študijske pomoči s skle-
pom odločil minister za izobraževanje, znanost in šport.

7. Merila za dodelitev sredstev: ne glede na določilo 
drugega odstavka 3. točke razpisa se v primeru, če bo 
na razpis pravočasno prispelo več popolnih vlog kandi-
datov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, kot je razpoložlji-
vih sredstev, razpoložljiva sredstva razdelijo tako, da se 
vsakemu upravičenemu kandidatu dodeli sorazmerno 
nižji delež subvencije.

8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu 
javnega razpisa

O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom mini-
strstva, najkasneje v roku šestdesetih dni od zaključka 
razpisa.

Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom za-
vrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem 
sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od 
prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno 
ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, 
da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila 
priporočeno oddana na pošto.

9. Sklenitev pogodb
Na podlagi sklepa o izbiri bo ministrstvo izbrane 

prijavitelje pozvalo k sklenitvi pogodbe o subvencionira-
nju izobraževanja. Ministrstvo bo od podpisa pogodbe 
odstopilo v primeru, da prijavitelj najkasneje do roka za 
podpis pogodbe na naslov ministrstva ne bo posredoval 
uradnega potrdila o vpisu in dokazila o višini šolnine za 
študijski program, za katerega je kandidiral za prido-
bitev subvencije (fotokopija pogodbe o izobraževanju, 
fotokopija potrdila o plačilu šolnine ali potrdilo fakultete 
o višini šolnine v študijskem letu 2019/20). Štiri izvode 
podpisanih pogodb skupaj z navedenimi dokazili bo 
prejemnik subvencije moral v predpisanem roku vrniti na 
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Pravočasen odziv pre-
jemnika s predložitvijo podpisanih izvodov pogodbe in 
pripadajočih dokazil je pogoj za izvršitev sklepa, sicer 
se šteje, da je prijavo za pridobitev subvencije umaknil.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpo-
ložljiva sredstva v proračunskem letu izbranim kandida-
tom predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če 
se izbrani kandidat ne strinja s predlogom ministrstva, 
se šteje, da odstopa od prijave.

10. Izplačilo subvencije
Ministrstvo bo prejemniku študijske pomoči subven-

cijo izplačalo v enkratnem znesku, najkasneje v devet-
desetih dneh po podpisu pogodbe o subvencioniranju 
izobraževanja.

Če prejemnik študijske pomoči ne izpolni pogod-
benih obveznosti, je dolžan vrniti prejeti znesek skupaj 
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z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s pogodbo. 
Zakonite zamudne obresti tečejo od dneva zapadlosti 
do vračila.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da predmetni javni 
razpis do izdaje sklepov o dodelitvi subvencije kadarkoli 
prekliče.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega bese-

dilo razpisa, prijavni obrazec in vzorec pogod-
be o subvencioniranju izobraževanja, je na voljo na 
spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministr-
stva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/jav-
ne-objave/?tender-type-20430=2. Za dodatne informa-
cije lahko pokličete Natašo Miklič (tel. 01/400-53-27) ali 
Vido Trilar (tel. 01/400-52-33) ali pišete na elektronski 
naslov katis.mizs@gov.si.

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se upo-
rabljajo kot nevtralni za moške in ženske.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 3310-378/2019/5 Ob-2937/19
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi 10. člena Uredbe o izvajanju podukrepa Ustana-
vljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 28/18 in 46/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba) 
in Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči 
št. M002-2399253-2018 z dne 24. aprila 2018 za shemo 
»de minimis« pomoči »Ustanavljanje skupin in organiza-
cij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju« 
Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih 
pomoči, objavlja

2. javni razpis za podukrep 9.1
Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij 

proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 

za obdobje 2014–2020 za leto 2019

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije 
proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Podpora za ustanovitev skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni 
proizvodi, se dodeli v skladu s pravili pomoči »de minimis«.

Razpisana sredstva: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.732.386,82 eurov.
Razdelitev sredstev po sklopih:
– 732.386,82 eurov za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev (sklop A), in
– 1.000.000,00 eurov za upravičence, ki so skupine proizvajalcev (sklop B).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, in sicer:
– 1.385.909,46 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU
– 346.477,36 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 %, 
delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 20 %.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti
Začetek vnosa vlog in 
zaključek javnega razpisa: 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka 
od 30. septembra 2019 do vključno 20. decembra 2019, do 24. ure.

Obdobje upravičenosti 
podpore:

V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe se upravičencu sredstva dodelijo za 
obdobje, ki se začne s koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis in se zaključi 
s koledarskim letom pred koledarskim letom izteka petletnega obdobja od datuma 
priznanja organizacije oziroma skupine proizvajalcev, pri čemer je leto 2022 zadnje 
leto trajanja podpore.
Ne glede na prejšnji odstavek se v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 
podpora dodeli za obdobje, ki je krajše od obdobja iz prejšnjega odstavka, vendar 
najmanj za obdobje dveh koledarskih let.
V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe je obdobje vlaganja zahtevka za 
izplačilo sredstev od 1. aprila do 31. decembra tekočega leta za preteklo koledarsko 
leto, razen za zadnji zahtevek za izplačilo sredstev, ki se vlaga v obdobju od 1. aprila 
do 30. junija.

Cilji podukrepa: Cilji podukrepa so:
– prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij 
proizvajalcev zahtevam trga;
– skupno dajanje blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je priznana kot 
organizacija ali skupina proizvajalcev, kupi in proda proizvode iz sektorja, za 
katerega je priznana, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo 
trgovcem na debelo;
– oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in 
razpoložljivosti in
– razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje 
procesov inovacij.
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Informacije o razpisu: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si,
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 6 k razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa).

2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen pod-
pore in cilji podukrepa so določeni v 3. členu Uredbe.

3. Upravičenec: upravičenec do podpore je organi-
zacija proizvajalcev ali skupina proizvajalcev iz 4. člena 
Uredbe.

4. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 5., 6., 

13. in 14. členu Uredbe:
– glede izpolnjevanja pogoja iz petega od-

stavka 5. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo 1, ki je priloga prijavnega obrazca in sestavni 
del razpisne dokumentacije;

– glede izpolnjevanja pogojev iz šestega od-
stavka 5. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo 2, ki je priloga prijavnega obrazca;

– glede izpolnjevanja pogojev iz sedmega od-
stavka 5. člena Uredbe in pogojev iz prvega od-
stavka 13. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo 3, ki je priloga prijavnega obrazca;

– če je upravičenec skupina proizvajalcev, ki je pri-
znana za sektor gozdni lesni proizvodi, se glede iz-
polnjevanja pogojev iz tretjega odstavka 13. člena ter 
drugega in tretjega odstavka 14. člena Uredbe, vlogi na 
javni razpis priloži Dokazilo 4, ki je priloga prijavnega 
obrazca;

– glede izpolnjevanja pogojev iz prvega od-
stavka 14. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Dokazilo 5, ki je priloga prijavnega obrazca.

2. Če upravičenec izkazuje višino prihodka člana iz 
njegovih knjigovodskih evidenc v skladu s 1. ali 2. točko 
šestega odstavka 8. člena Uredbe, se vlogi na javni raz-
pis priloži Dokazilo 6, ki je priloga prijavnega obrazca.

3. Če gre za sektor gozdni lesni proizvodi, upra-
vičenec v skladu s 3. točko šestega odstavka 8. člena 
Uredbe izkazuje višino prihodka od prodaje gozdnih le-
snih proizvodov z Dokazilom 7, ki je priloga prijavnega 
obrazca.

4. Vsebina razvojnega načrta iz pod a) 1. točke Pri-
loge 1 Uredbe je v skladu z drugim odstavkom 6. člena 
Uredbe podrobneje opredeljena v Prilogi 2, ki je sestavni 
del tega javnega razpisa. Upravičenec vlogi na javni raz-
pis priloži Dokazilo 8, ki je priloga prijavnega obrazca.

5. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog so določena v 7. čle-

nu Uredbe in podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. Če upravičenec za posamezno merilo ne predlo-

ži predpisanih dokazil, se vloga na podlagi tega merila 
oceni z 0 točkami.

3. Podrobnejše točkovanje z naslova merila Eko-
nomski vidik iz tega poglavja je določeno v Prilogi 4 
razpisne dokumentacije.

4. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe se 
med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov 
možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje 
število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe 
razpisanih sredstev.

5.1. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec organizacija proizvajalcev:

MERILO Maksimalno 
število točk

1. SEKTORSKI VIDIK 10
Organizacija proizvajalcev je priznana za naslednji sektor, pri katerem je nizka stopnja samooskrbe 
oziroma večje tveganje na prostem trgu zaradi nepovezanosti primarnih proizvajalcev:
– prašičje meso, 10
– sadje in zelenjava, 9
– mleko in mlečni izdelki. 5
2. EKONOMSKI VIDIK 40
2.1. Število članov organizacije proizvajalcev: 20
Organizacija proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava in ima:
– od 11 do vključno 27 članov, 12
– od 28 do vključno 31 članov, 14
– od 32 do vključno 37 članov, 16
– od 38 do vključno 40 članov, 18
– več kot 40 članov; 20
b) oljčno olje in namizne oljke in ima:
– od 16 do vključno 62 članov, 12
– od 63 do vključno 75 članov, 14
– od 76 do vključno 88 članov, 16
– od 89 do vključno 100 članov, 18
– več kot 100 članov; 20
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c) hmelj in ima:
– od 26 do vključno 50 članov, 12
– od 51 do vključno 57 članov, 14
– od 58 do vključno 64 članov, 16
– od 65 do vključno 70 članov, 18
– več kot 70 članov; 20
č) mleko in mlečni izdelki in ima:
– od 310 do vključno 465 članov, 12
– od 466 do vključno 510 članov, 14
– od 511 do vključno 555 članov, 16
– od 556 do vključno 600 članov, 18
– več kot 600 članov; 20
d) prašičje meso in ima:
– od 31 do vključno 41 članov, 12
– od 42 do vključno 44 članov, 14
– od 45 do vključno 47 članov, 16
– od 48 do vključno 50 članov, 18
– več kot 50 članov. 20
Podatek o številu članov je razviden iz Evidence organizacij proizvajalcev, združenj organizacij 
proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco 
organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje 
in skupin proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: Evidenca) na dan vložitve vloge na javni razpis.
2.2. Obseg ali vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev 20
Organizacija proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava: upošteva se vrednost tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev:
– vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 510.000 eurov in do vključno 1.600.000, eurov, 12
– vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 1.600.000 eurov in do vključno 1.900.000 eurov, 14
– vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 1.900.000 eurov in do vključno 2.200.000 eurov, 16
– vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 2.200.000 eurov do vključno 2.500.000 eurov, 18
– vrednost tržne proizvodnje znaša več kot 2.500.000 eurov; 20
b) oljčno olje in namizne oljke: upošteva se površina oljčnikov (ha), ki jih imajo skupaj v uporabi člani 
organizacije proizvajalcev:
– površina oljčnikov znaša več kot 21 ha do vključno 75 ha, 12
– površina oljčnikov znaša več kot 75 ha do vključno 90 ha, 14
– površina oljčnikov znaša več kot 90 ha do vključno 105 ha, 16
– površina oljčnikov znaša več kot 105 ha do vključno 120 ha, 18
– površina oljčnikov znaša več kot 120 ha; 20
c) hmelj: upošteva se površina hmeljišč (ha), ki jih imajo skupaj v uporabi člani organizacije 
proizvajalcev:
– površina hmeljišč znaša več kot 251 ha do vključno 498 ha, 12
– površina hmeljišč znaša več kot 498 ha do vključno 565 ha, 14
– površina hmeljišč znaša več kot 565 ha do vključno 632 ha, 16
– površina hmeljišč znaša več kot 632 ha do vključno 700 ha, 18
– površina hmeljišč znaša več kot 700 ha; 20
č) mleko in mlečni izdelki: upošteva se letna količina oddanega mleka (v tonah), ki ga skupaj oddajo 
člani organizacije proizvajalcev:
– letna količina oddanega mleka znaša več kot 41.000 ton do vključno 62.000 ton, 12
– letna količina oddanega mleka znaša več kot 62.000 ton do vključno 68.000 ton, 14
– letna količina oddanega mleka znaša več kot 68.000 ton do vključno 74.000 ton, 16
– letna količina oddanega mleka znaša več kot 74.000 ton do vključno 80.000 ton, 18
– letna količina oddanega mleka znaša več kot 80.000 ton; 20
d) prašičje meso: upošteva se letna prodaja prašičev, prodanih preko organizacije proizvajalcev:
– letna prodaja prašičev znaša več kot 16.000 prašičev do vključno 35.000 prašičev, 12
– letna prodaja prašičev znaša več kot 35.000 prašičev do vključno 40.000 prašičev, 14
– letna prodaja prašičev znaša več kot 40.000 prašičev do vključno 45.000 prašičev, 16
– letna prodaja prašičev znaša več kot 45.000 prašičev do vključno 50.000 prašičev, 18
– letna prodaja prašičev znaša več kot 50.000 prašičev. 20
Podatek o obsegu proizvodnje (površina oljčnika, površina hmeljišča, oddana količina mleka ali 
število prašičev, prodanih preko organizacije proizvajalcev) in vrednost tržne proizvodnje organizacije 
proizvajalcev je razviden iz Evidence na dan vložitve vloge na javni razpis.
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3. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI 20
Najmanj polovica članov organizacije proizvajalcev je na dan vložitve vloge vključena v:
a) ekološko pridelavo in predelavo 15
b) shemo izbrana kakovosti, 10
c) eno izmed naslednjih shem kakovosti: 8
– zaščitena geografska označba oziroma,
– zaščitena označba porekla.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 20 točk.
Upravičenec izkazuje vključenost članov v sheme kakovosti s Tabelo 1 v Dokazilu 9, ki je priloga 
prijavnega obrazca.
4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10
Upravičenec je:
a) socialno podjetje, 10
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje, 8
c) zadruga, 4
č) pravna oseba, v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50 % poslovni delež, kar je razvidno 
iz evidence AJPES.

2

Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 10 točk.
5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 20
Najmanj polovica članov organizacije proizvajalcev je vključenih v ukrep Kmetijsko-okoljska in 
podnebna plačila iz PRP 2014-2020. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Tabelo 2 iz Dokazila 9, 
ki je priloga prijavnega obrazca.

10

Pravna oseba, ki je priznana kot organizacija proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge na javni razpis 
certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži kopijo certifikata.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

10

5.2. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec skupina proizvajalcev:

MERILO Maksimalno 
število točk

1. SEKTORSKI VIDIK 10
Skupina proizvajalcev je priznana za naslednji sektor, pri katerem je nizka stopnja samooskrbe 
oziroma večje tveganje na prostem trgu zaradi nepovezanosti primarnih proizvajalcev:
– krušna pšenica, 10
– sadje in zelenjava, 9
– grozdje za vino, 5
– meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi, 4
– okrasne rastline, 3
– sladkorna pesa, 3
– krompir. 3
2. EKONOMSKI VIDIK 40
2.1. Število članov skupine proizvajalcev: 20
Skupina proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava in ima:
– od 8 do vključno 20 članov, 12
– od 21 do vključno 23 članov, 14
– od 24 do vključno 27 članov, 16
– 28 do vključno 30 članov, 18
– več kot 30 članov; 20
b) meso, mesni izdelki in žive živali goveda in ima: 
– od 31 do vključno 124 članov, 12
– od 125 do vključno 149 članov, 14
– od 150 do vključno 175 članov, 16
– od 176 do vključno 200 članov, 18
– več kot 200 članov; 20
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c) meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi in ima:
– od 31 do vključno 80 članov, 12
– od 81 do vključno 93 članov, 14
– od 94 do vključno 106 članov, 16
– od 107 do vključno 120 članov, 18
– več kot 120 članov; 20
č) sladkorna pesa in ima:
– od 21 do vključno 47 članov, 12
– od 48 do vključno 55 članov, 14
– od 56 do vključno 62 članov, 16
– od 63 do vključno 70 članov, 18
– več kot 70 članov; 20
d) konoplja in ima:
– od 11 do vključno 32 članov, 12
– od 33 do vključno 38 članov, 14
– od 39 do vključno 44 članov, 16
– od 45 do vključno 50 članov, 18
– več kot 50 članov; 20
e) čebelji proizvodi in ima:
– od 16 do vključno 34 članov, 12
– od 35 do vključno 39 članov, 14
– od 40 do vključno 45 članov, 16
– od 46 do vključno 50 članov, 18
– več kot 50 članov; 20
f) kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava in ima:
– od 31 do vključno 68 članov, 12
– od 69 do vključno 79 članov, 14
– od 80 do vključno 90 članov, 16
– od 91 do vključno 100 članov, 18
– več kot 100 članov; 20
g) krušna pšenica in ima:
– od 210 do vključno 420 članov, 12
– od 421 do vključno 480 članov, 14
– od 481 do vključno 550 članov, 16
– od 551 do vključno 600 članov, 18
– več kot 600 članov; 20
h) zelišča in ima:
– od 6 do vključno 13 članov, 12
– od 14 do vključno 15 članov, 14
– od 16 do vključno 17 članov, 16
– od 18 do vključno 20 članov, 18
– več kot 20 članov; 20
i) okrasne rastline in ima:
– od 6 do vključno 16 članov, 12
– od 17 do vključno 19 članov, 14
– od 20 do vključno 22 članov, 16
– od 23 do vključno 25 članov, 18
– več kot 25 članov; 20
j) bučno olje in ima:
– od 31 do vključno 41 članov, 12
– od 42 do vključno 44 članov, 14
– od 45 do vključno 47 članov, 16
– od 48 do vključno 50 članov, 18
– več kot 50 članov; 20
k) grozdje za vino in ima:
– od 16 do vključno 23 članov, 12
– od 24 do vključno 25 članov, 14
– od 26 do vključno 27 članov, 16
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– od 28 do vključno 30 članov, 18
– več kot 30 članov; 20
l) krompir in ima:
– od 21 do vključno 36 članov, 12
– od 37 do vključno 41 članov, 14
– od 42 do vključno 45 članov, 16
– od 46 do vključno 50 članov, 18
– več kot 50 članov. 20
Podatek o številu članov je razviden iz Evidence na dan vložitve vloge na javni razpis.
2.2. Obseg proizvodnje članov skupine proizvajalcev 20
Skupina proizvajalcev je priznana za sektor:
a) sadje in zelenjava: upošteva se skupna površina primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem 
besedilu: PKP) na kateri člani pridelujejo sadje oziroma zelenjavo:
– skupna površina PKP znaša več kot 21 ha do vključno 91 ha, 12
– skupna površina PKP znaša več kot 91 ha do vključno 111 ha, 14
– skupna površina PKP znaša več kot 111 ha do vključno 130 ha, 16
– skupna površina PKP znaša več kot 130 ha do vključno 150 ha, 18
– skupna površina PKP znaša več kot 150 ha; 20
b) meso, mesni izdelki in žive živali goveda: upošteva se skupno število GVŽ goveda, ki jih imajo 
v reji člani skupine proizvajalcev:
– število GVŽ znaša več kot 110 do vključno 375, 12
– število GVŽ znaša več kot 375 do vključno 450, 14
– število GVŽ znaša več kot 450 do vključno 525, 16
– število GVŽ znaša več kot 525 do vključno 600, 18
– število GVŽ znaša več kot 600; 20
c) meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi: upošteva se skupno število GVŽ 
drobnice ali gojene divjadi, ki jo imajo v reji člani skupine proizvajalcev:
– število GVŽ znaša več kot 61 do vključno 192, 12
– število GVŽ znaša več kot 192 do vključno 228, 14
– število GVŽ znaša več kot 228 do vključno 264, 16
– število GVŽ znaša več kot 264 do vključno 300, 18
– število GVŽ znaša več kot 300; 20
č) sladkorna pesa: upošteva se skupna kmetijska površina, na kateri člani skupine proizvajalcev 
pridelujejo sladkorno peso:
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 76 ha do vključno 309 ha, 12
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 309 ha do vključno 373 ha, 14
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 373 ha do vključno 437 ha, 16
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 437 ha do vključno 500 ha, 18
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 500 ha; 20
d) konoplja: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo 
konopljo:
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 11 ha do vključno 119 ha, 12
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 119 ha do vključno 146 ha, 14
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 146 ha do vključno 173 ha, 16
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 173 ha do vključno 200 ha, 18
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 200 ha; 20
e) čebelji proizvodi: upošteva se število čebeljih družin, ki jih imajo skupaj v reji člani skupine 
proizvajalcev:
– število čebeljih družin znaša več kot 610 do vključno 1.370, 12
– število čebeljih družin znaša več kot 1.370 do vključno 1.580, 14
– število čebeljih družin znaša več kot 1.580 do vključno 1.790, 16
– število čebeljih družin znaša več kot 1.790 do vključno 2.000, 18
– število čebeljih družin znaša več kot 2.000; 20
f) kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava. Točke iz tega naslova tega 
podmerila se seštevajo, vendar seštevek točk ne sme preseči 20 točk. Upošteva se:
1. skupna površina PKP članov skupine proizvajalcev, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo 
ekološko kmetovanje:
– površina PKP znaša več kot 41 ha do vključno 238 ha, 12
– površina PKP znaša več kot 238 ha do vključno 292 ha, 14
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– površina PKP znaša več kot 292 ha do vključno 346 ha, 16
– površina PKP znaša več kot 346 ha do vključno 400 ha, 18
– površina PKP znaša več kot 400 ha; 20
2. število GVŽ članov skupine proizvajalcev, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko 
kmetovanje:
– število GVŽ znaša več kot 61 do vključno 115, 12
– število GVŽ znaša več kot 115 do vključno 130, 14
– število GVŽ znaša več kot 130 do vključno 145, 16
– število GVŽ znaša več kot 145 do vključno 160, 18
– število GVŽ znaša več kot 160; 20
g) krušna pšenica: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev 
pridelujejo pšenico:
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 610 ha do vključno 765 ha, 12
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 765 ha do vključno 810 ha, 14
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 810 ha do vključno 855 ha, 16
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 855 ha do vključno 900 ha, 18
– obseg kmetijskih površin znaša več kot 900 ha; 20
h) zelišča: upošteva se skupna površina PKP na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo zelišča:
– skupna površina PKP znaša več kot 6 ha do vključno 16 ha, 12
– skupna površina PKP znaša več kot 16 ha do vključno 19 ha, 14
– skupna površina PKP znaša več kot 19 ha do vključno 22 ha, 16
– skupna površina PKP znaša več kot 22 ha do vključno 25 ha, 18
– skupna površina PKP znaša več kot 25 ha; 20
i) okrasne rastline: upošteva se skupna površina PKP na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo 
okrasne rastline:
– skupna površina PKP znaša več kot 11 ha do vključno 24 ha, 12
– skupna površina PKP znaša več kot 24 ha do vključno 28 ha, 14
– skupna površina PKP znaša več kot 28 ha do vključno 32 ha, 16
– skupna površina PKP znaša več kot 32 ha do vključno 35 ha, 18
– skupna površina PKP znaša več kot 35 ha; 20
j) bučno olje: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo 
buče za namen pridelave bučnega olja:
– skupna kmetijska površina znaša več kot 105 ha do vključno 155 ha, 12
– skupna kmetijska površina znaša več kot 155 ha do vključno 170 ha, 14
– skupna kmetijska površina znaša več kot 170 ha do vključno 185 ha, 16
– skupna kmetijska površina znaša več kot 185 ha do vključno 200 ha, 18
– skupna kmetijska površina znaša več kot 200 ha; 20
k) grozdje za vino: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev 
pridelujejo grozdje za namen pridelave vina:
– skupna kmetijska površina znaša več kot 31 ha do vključno 96 ha, 12
– skupna kmetijska površina znaša več kot 96 ha do vključno 114 ha, 14
– skupna kmetijska površina znaša več kot 114 ha do vključno 132 ha, 16
– skupna kmetijska površina znaša več kot 132 ha do vključno 150 ha, 18
– skupna kmetijska površina znaša več kot 150 ha; 20
l) krompir: upošteva se skupna kmetijska površina na kateri člani skupine proizvajalcev pridelujejo 
krompir:
– skupna kmetijska površina znaša več kot 76 ha do vključno 117 ha, 12
– skupna kmetijska površina znaša več kot 117 ha do vključno 128 ha, 14
– skupna kmetijska površina znaša več kot 128 ha do vključno 139 ha, 16
– skupna kmetijska površina znaša več kot 139 ha do vključno 150 ha, 18
– skupna kmetijska površina znaša več kot 150 ha. 20
Podatek o obsegu proizvodnje skupine proizvajalcev (PKP, na katerih se prideluje sadje in zelenjava, 
število GVŽ govedi, število GVŽ drobnice ali gojene divjadi, število čebeljih družin, število GVŽ 
oziroma PKP, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje, površine, na 
katerih se prideluje sladkorna pesa, površine, na katerih se pridelujejo buče, površine, na katerih 
se prideluje konoplja, PKP, na katerih se pridelujejo okrasne rastline, PKP, na katerih se pridelujejo 
zelišča, površine, na katerih se prideluje pšenico, površine, na katerih se prideluje grozdje za vino, 
površine, na katerih se prideluje krompir) je razviden iz Evidence na dan oddaje vloge na javni razpis.
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MERILO Maksimalno 
število točk

3. VKLJUČENOST V SHEME KAKOVOSTI 20
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev je vključena v:
a) ekološko pridelavo in predelavo; 15
b) shemo kakovosti izbrana kakovost, 10
c) eno izmed naslednjih shem kakovosti: 8
– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla oziroma, 
– registrirana shema kakovosti za vino.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 20 točk.
Upravičenec izkazuje vključenosti članov v sheme kakovosti s Tabelo 1 v Dokazilu 9, ki je priloga 
prijavnega obrazca.
4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10
Upravičenec je:
a) socialno podjetje, 10
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje, 8
c) zadruga, 4
č) pravna oseba v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50 % poslovni delež, kar je razvidno 
iz evidence AJPES.

2

Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 10 točk.
5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 20
Najmanj polovica članov skupine proizvajalcev je vključenih v ukrep Kmetijsko-okoljska in 
kmetijsko-podnebna plačila iz PRP 2014–2020. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Tabelo 2 iz 
Dokazila 9, ki je priloga prijavnega obrazca.

10

Pravna oseba, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge na javni razpis 
certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži kopijo certifikata.

10

Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

5.3. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec skupina proizvajalcev iz sektorja gozdni lesni proizvodi:

MERILO Maksimalno 
število točk

1. SEKTORSKI VIDIK 10
Sektor gozdni lesni proizvodi je sektor, pri katerem je večje tveganje na prostem trgu zaradi 
nepovezanosti primarnih proizvajalcev.
*Skupina proizvajalcev iz sektorja gozdni lesni proizvodi se ocenjuje v sklopu z drugimi skupinami 
proizvajalcev. Iz naslova merila sektorski vidik 10 točk pridobi skupina proizvajalcev, ki je priznana za 
sektor krušna pšenica, skupina proizvajalcev iz sektorja gozdni lesni proizvodi pa štiri točke.

4*

2. EKONOMSKI VIDIK 40
2.1. Število članov skupine proizvajalcev: 20
Skupina proizvajalcev ima:
– od 16 do vključno 116 članov, 12
– od 117 do vključno 144 članov, 14
– od 145 do vključno 172 članov, 16
– od 173 do vključno 200 članov, 18
– več kot 200 članov. 20
Podatek o številu članov je razviden iz Evidence na dan oddaje vloge na javni razpis.
2.2. Vrednost tržne proizvodnje članov skupine proizvajalcev 20
Skupina proizvajalcev ima vrednost tržne proizvodnje:
– več kot 75.000 eurov do vključno 308.000 eurov, 12
– več kot 308.000 eurov do vključno 372.000 eurov, 14
– več kot 372.000 eurov do vključno 436.000 eurov, 16
– več kot 436.000 eurov do vključno 500.000 eurov, 18
– več kot 500.000 eurov. 20
Vrednost tržne proizvodnje se določi kot povprečje skupne višine prihodka od prodaje članov v petih 
koledarskih letih pred letom priznanja, pri čemer se najvišja in najnižja skupna višina prihodka od 
prodaje ne upoštevata. Skupna višina prihodka članov od prodaje je razvidna iz Dokazila 7, ki je 
priloga prijavnega obrazca.
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MERILO Maksimalno 
število točk

3. GOZDNO LESNA VERIGA 20
Sedež pravne osebe, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, je v občini z višjo stopnjo gozdnatosti, 
ki znaša:
– več kot 65 odstotkov, 20
– od vključno 50 do vključno 65 odstotkov, 16
– od vključno 35 do 50 odstotkov, 12
– od vključno 20 do 35 odstotkov, 8
– do 20 odstotkov. 4
Stopnje gozdnatosti na ravni občin so določene v Prilogi 3, ki je sestavni del tega javnega razpisa.
4. DRUŽBENO-SOCIALNI VIDIK UPRAVIČENCA 10
Upravičenec je:
a) socialno podjetje, 10
b) zaposlitveni center ali invalidsko podjetje, 8
c) zadruga, 4
č) pravna oseba, v kateri ima ena ali več zadrug skupaj najmanj 50 % poslovni delež, kar je razvidno 
iz evidence AJPES.

2

Socialno podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, invalidsko podjetje pa je vpisano v register invalidskih podjetij, ki ga vodi Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Seznam zaposlitvenih centrov vodi Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Točke iz naslova tega merila se seštevajo, vendar seštevek točk ne more preseči 10 točk.
5. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM 20
Najmanj polovica članov skupine je vključenih v shemo za certificiranje gozdov PEFC ali FSC. 
Upravičenec vlogi na javni razpis priloži Tabelo 3 iz Dokazila 9, ki je priloga prijavnega obrazca.

10

Pravna oseba, ki je priznana kot skupina proizvajalcev, ima na dan vložitve vloge na javni razpis 
certifikat standarda ISO 14001. Upravičenec vlogi na javni razpis priloži kopijo certifikata.

10

Točke iz naslova tega merila se seštevajo.

6. Finančne določbe in višina pavšalnega plačila
1. Finančne določbe so opredeljene v 8. in 9. členu 

Uredbe.
2. Vrednost proizvoda iz sektorja kmetijski proizvodi 

iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava je 
v skladu s tretjo alinejo drugega odstavka poglavja F. 
Priloge 2 Uredbe določena v poglavju A. Priloge 1, ki je 
sestavni del tega javnega razpisa.

3. Povprečna količina proizvoda na hektar kmetij-
skih zemljišč v uporabi za sektorje sadje in zelenjava, 
hmelj, oljčno olje in namizne oljke, krušna pšenica, zeli-
šča, bučno olje, sladkorna pesa, grozdje za vino, krom-
pir ter konoplja je v skladu s petim odstavkom poglavja 
A. Priloge 2 Uredbe določena v poglavju B. Priloge 1 
tega javnega razpisa.

4. Povprečna cena proizvoda iz sektorja iz prej-
šnje točke je v skladu z osmim odstavkom poglavja A. 
Priloge 2 Uredbe določena v poglavju B. Priloge 1 tega 
javnega razpisa.

5. Delež oljevitosti za sektor oljčno olje in namizne 
oljke je v skladu s šestim odstavkom poglavja A. Priloge 
2 Uredbe določen v poglavju B. Priloge 1 tega javnega 
razpisa.

6. Povprečna količina in povprečna cena za sadje in 
zelenjavo sta v skladu z enajstim odstavkom poglavja A. 
Priloge 2 Uredbe določeni v poglavju B. Priloge 1 tega 
javnega razpisa.

7. Povprečna cena oddanega mleka za sektor mle-
ko in mlečni izdelki iz poglavja B. Priloge 2 Uredbe je 
določena v poglavju C. Priloge 1 tega javnega razpisa.

8. Povprečna cena govejega mesa glede na kate-
gorijo živali je v skladu s prvim odstavkom poglavja C. 

Priloge 2 Uredbe določena v poglavju D. Priloge 1 tega 
javnega razpisa.

9. Povprečna masa zaklanega goveda po kategori-
jah iz drugega odstavka poglavja C. Priloge 2 Uredbe je 
določena v poglavju D. Priloge 1 tega javnega razpisa.

10. Povprečen prihodek na posamezno vrsto živali 
za sektor meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ali 
gojene divjadi je v skladu z drugim odstavkom poglav-
ja Č. Priloge 2 Uredbe določen v poglavju E. Priloge 1 
tega javnega razpisa.

11. Povprečen prihodek na žival za sektor meso, 
mesni izdelki in žive živali drobnice ali gojene divjadi je 
v skladu s šestim odstavkom poglavja Č. Priloge 2 Ured-
be določen v poglavju E. Priloge 1 tega javnega razpisa.

12. Povprečen prihodek na posamezno vrsto živali 
za sektor prašičje meso je v skladu z drugim odstavkom 
poglavja D. Priloge 2 Uredbe določen v poglavju F. Pri-
loge 1 tega javnega razpisa.

13. Povprečna količina medu na čebeljo družino 
in povprečna cena medu sta v skladu s poglavjem E. 
Priloge 2 Uredbe določeni v poglavju G. Priloge 1 tega 
javnega razpisa.

7. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta do-

ločena v 10., 11., 12., in 15. členu Uredbe.
2. V skladu s tretjim odstavkom 10. člena Uredbe 

je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na vrsto 
upravičenca, in sicer:

– sklop A: organizacije proizvajalcev,
– sklop B: skupine proizvajalcev.
3. V primeru, da na posameznem sklopu razpisana 

sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva pre-
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razporedijo na drug sklop iz prejšnje točke, na katerem 
zaprošena sredstva presegajo razpisana sredstva.

4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih 
vlog na posamezni sklop javnega razpisa, za katere so 
na razpolago sredstva, dve ali več vlog enako število 
prejetih točk, se v skladu z drugim odstavkom 12. člena 
Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponde-
riranja meril za izbor vlog, in sicer:

– ekonomski vidik: 10 odstotkov,
– sektorski vidik: 20 odstotkov,
– družbeno socialni vidik: 20 odstotkov,
– vključenost v sheme kakovosti ali gozdno lesna 

veriga: 35 odstotkov,
– prispevek k horizontalnim ciljem: 15 odstotkov.
5. Vloga na javni razpis se naslovi z etiketo, ki se 

izpiše iz informacijskega sistema ARSKTRP ob elektron-
ski oddaji vloge.

6. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spre-
membi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financira-
nju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske po-
litike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna 
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru 
skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpo-
stavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in 
(EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov 
v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo 
živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim raz-
množevalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 
2017, str. 15) se vloga na javni razpis in zahtevek za 
izplačilo zavrneta, če se ugotovi, da je upravičenec 
umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za prido-
bitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu 
s cilji podukrepa.

7. V skladu z drugim odstavkom 10. člena Uredbe 
se vloge na javni razpis vlagajo do vključno 20. decem-
bra 2019 do 24. ure.

8. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba 
o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, 
str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne 
podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni 
strani ARSKTRP.

8. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev
1. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev je dolo-

čeno v 16. in 17. členu Uredbe.
2. Zahtevek za izplačilo sredstev se v skladu s pr-

vim odstavkom 16. člena Uredbe vlaga od 1. aprila do 
vključno 31. decembra tekočega leta za preteklo kole-
darsko leto, razen zadnji zahtevek za izplačilo sredstev, 
ki se vlaga v obdobju od 1. aprila do vključno 30. junija.

3. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu z dru-
gim in desetim odstavkom 16. člena Uredbe priloži Po-
ročilo o izvajanju poslovnega načrta iz Priloge 1 raz-
pisne dokumentacije. Poročilo se pripravi za preteklo 
koledarsko leto.

4. Če gre za organizacijo proizvajalcev iz druge 
do pete alineje tretjega odstavka 8. člena Uredbe, se 
v skladu s sedmim odstavkom 16. člena Uredbe zah-
tevku za izplačilo sredstev priloži finančno poročilo iz 
Priloge 2 razpisne dokumentacije, skupaj z izpisom iz 
knjigovodskih evidenc, s katerim se izkaže vrednost 
tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev. Če upravi-
čenec trži kmetijske in nekmetijske proizvode iz sektorja, 
za katerega je priznan, se priloži izpis iz knjigovodskih 
evidenc za obe vrsti proizvodov.

5. Glede izpolnjevanja pogojev iz štirinajstega od-
stavka 16. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sred-
stev priloži izjava iz Priloge 3 razpisne dokumentacije.

9. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca 
so določene v 19. členu Uredbe.

10. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava 
podatkov o prejemnikih sredstev je določena v 20. členu 
Uredbe.

11. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev ali kr-

šitev obveznosti so določene v 21. členu Uredbe.
2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je 

določeno v 22. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Vrednosti za določitev tržne proizvodnje iz Priloge 2 Uredbe
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Priloga 3: Stopnja gozdnatosti slovenskih občin

 
 
Priloga 3: Stopnja gozdnatosti slovenskih občin (vir: Zavod za gozdove Slovenije) 
 
 
ZAP. 
ŠT. 

IME OBČINE ID STOPNJA 
GOZDNATOSTI (%) 

1. AJDOVŠČINA 001 65 
2. ANKARAN 213 13 
3. APAČE 195 26 
4. BELTINCI 002 18 
5. BENEDIKT 148 27 
6. BISTRICA OB SOTLI 149 39 
7. BLED 003 68 
8. BLOKE 150 53 
9. BOHINJ 004 66 
10. BOROVNICA 005 65 
11. BOVEC 006 53 
12. BRASLOVČE 151 41 
13. BRDA 007 49 
14. BREZOVICA 008 55 
15. BREŽICE 009 36 
16. CANKOVA 152 25 
17. CELJE 011 38 
18. CERKLJE NA GORENJSKEM 012 47 
19. CERKNICA 013 66 
20. CERKNO 014 68 
21. CERKVENJAK 153 29 
22. CIRKULANE 196 35 
23. ČRENŠOVCI 015 28 
24. ČRNA NA KOROŠKEM 016 86 
25. ČRNOMELJ 017 71 
26. DESTRNIK 018 30 
27. DIVAČA 019 66 
28. DOBJE 154 34 
29. DOBREPOLJE 020 76 
30. DOBRNA 155 60 
31. DOBROVA-POLHOV GRADEC 021 67 
32. DOBROVNIK 156 32 
33. DOL PRI LJUBLJANI 022 44 
34. DOLENJSKE TOPLICE 157 86 
35. DOMŽALE 023 36 
36. DORNAVA 024 26 
37. DRAVOGRAD 025 58 
38. DUPLEK 026 34 
39. GORENJA VAS-POLJANE 027 67 
40. GORIŠNICA 028 14 
41. GORJE 207 76 
42. GORNJA RADGONA 029 31 
43. GORNJI GRAD 030 76 
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44. GORNJI PETROVCI 031 47 
45. GRAD 158 41 
46. GROSUPLJE 032 56 
47. HAJDINA 159 8 
48. HOČE-SLIVNICA 160 40 
49. HODOŠ 161 49 
50. HORJUL 162 56 
51. HRASTNIK 034 64 
52. HRPELJE-KOZINA 035 69 
53. IDRIJA 036 78 
54. IG 037 63 
55. ILIRSKA BISTRICA 038 72 
56. IVANČNA GORICA 039 60 
57. IZOLA 040 25 
58. JESENICE 041 68 
59. JEZERSKO 163 77 
60. JURŠINCI 042 30 
61. KAMNIK 043 65 
62. KANAL 044 80 
63. KIDRIČEVO 045 22 
64. KOBARID 046 62 
65. KOBILJE 047 51 
66. KOČEVJE 048 83 
67. KOMEN 049 59 
68. KOMENDA 164 39 
69. KOPER 050 48 
70. KOSTANJEVICA NA KRKI 197 65 
71. KOSTEL 165 83 
72. KOZJE 051 54 
73. KRANJ 052 54 
74. KRANJSKA GORA 053 57 
75. KRIŽEVCI 166 22 
76. KRŠKO 054 43 
77. KUNGOTA 055 32 
78. KUZMA 056 49 
79. LAŠKO 057 60 
80. LENART 058 27 
81. LENDAVA 059 24 
82. LITIJA 060 68 
83. LJUBLJANA 061 46 
84. LJUBNO 062 76 
85. LJUTOMER 063 26 
86. LOGATEC 064 71 
87. LOG-DRAGOMER 208 68 
88. LOŠKA DOLINA 065 84 
89. LOŠKI POTOK 066 80 
90. LOVRENC NA POHORJU 167 82 
91. LUČE 067 75 
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92. LUKOVICA 068 59 
93. MAJŠPERK 069 52 
94. MAKOLE 198 54 
95. MARIBOR 070 37 
96. MARKOVCI 168 13 
97. MEDVODE 071 62 
98. MENGEŠ 072 41 
99. METLIKA 073 52 
100. MEŽICA 074 68 
101. MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 169 23 
102. MIREN-KOSTANJEVICA 075 66 
103. MIRNA 212 59 
104. MIRNA PEČ 170 56 
105. MISLINJA 076 73 
106. MOKRONOG-TREBELNO 199 59 
107. MORAVČE 077 53 
108. MORAVSKE TOPLICE 078 36 
109. MOZIRJE 079 65 
110. MURSKA SOBOTA 080 13 
111. MUTA 081 57 
112. NAKLO 082 54 
113. NAZARJE 083 74 
114. NOVA GORICA 084 69 
115. NOVO MESTO 085 58 
116. ODRANCI 086 6 
117. OPLOTNICA 171 45 
118. ORMOŽ 087 26 
119. OSILNICA 088 88 
120. PESNICA 089 16 
121. PIRAN 090 21 
122. PIVKA 091 71 
123. PODČETRTEK 092 38 
124. PODLEHNIK 172 50 
125. PODVELKA 093 78 
126. POLJČANE 200 56 
127. POLZELA 173 50 
128. POSTOJNA 094 67 
129. PREBOLD 174 60 
130. PREDDVOR 095 68 
131. PREVALJE 175 61 
132. PTUJ 096 21 
133. PUCONCI 097 34 
134. RAČE-FRAM 098 30 
135. RADEČE 099 65 
136. RADENCI 100 25 
137. RADLJE OB DRAVI 101 66 
138. RADOVLJICA 102 61 
139. RAVNE NA KOROŠKEM 103 61 
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140. RAZKRIŽJE 176 26 
141. REČICA OB SAVINJI 209 59 
142. RENČE-VOGRSKO 201 50 
143. RIBNICA 104 69 
144. RIBNICA NA POHORJU 177 82 
145. ROGAŠKA SLATINA 106 41 
146. ROGAŠOVCI 105 26 
147. ROGATEC 107 64 
148. RUŠE 108 80 
149. SELNICA OB DRAVI 178 69 
150. SEMIČ 109 78 
151. SEVNICA 110 58 
152. SEŽANA 111 61 
153. SLOVENJ GRADEC 112 62 
154. SLOVENSKA BISTRICA 113 54 
155. SLOVENSKE KONJICE 114 43 
156. SODRAŽICA 179 68 
157. SOLČAVA 180 77 
158. SREDIŠČE OB DRAVI 202 36 
159. STARŠE 115 29 
160. STRAŽA 203 53 
161. SV. TROJICA V SLOV. GORICAH 204 32 
162. SVETA ANA 181 23 
163. SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH 182 23 
164. SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 116 33 
165. SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH 210 24 
166. SVETI TOMAŽ 205 33 
167. ŠALOVCI 033 43 
168. ŠEMPETER-VRTOJBA 183 24 
169. ŠENČUR 117 42 
170. ŠENTILJ 118 37 
171. ŠENTJERNEJ 119 47 
172. ŠENTJUR 120 46 
173. ŠENTRUPERT 211 52 
174. ŠKOCJAN 121 42 
175. ŠKOFJA LOKA 122 67 
176. ŠKOFLJICA 123 40 
177. ŠMARJE PRI JELŠAH 124 38 
178. ŠMARJEŠKE TOPLICE 206 39 
179. ŠMARTNO OB PAKI 125 46 
180. ŠMARTNO PRI LITIJI 194 68 
181. ŠOŠTANJ 126 65 
182. ŠTORE 127 56 
183. TABOR 184 63 
184. TIŠINA 010 16 
185. TOLMIN 128 73 
186. TRBOVLJE 129 65 
187. TREBNJE 130 54 
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188. TRNOVSKA VAS 185 24 
189. TRZIN 186 45 
190. TRŽIČ 131 73 
191. TURNIŠČE 132 12 
192. VELENJE 133 52 
193. VELIKA POLANA 187 34 
194. VELIKE LAŠČE 134 70 
195. VERŽEJ 188 21 
196. VIDEM 135 32 
197. VIPAVA 136 65 
198. VITANJE 137 67 
199. VODICE 138 49 
200. VOJNIK 139 51 
201. VRANSKO 189 66 
202. VRHNIKA 140 54 
203. VUZENICA 141 70 
204. ZAGORJE OB SAVI 142 64 
205. ZAVRČ 143 35 
206. ZREČE 144 62 
207. ŽALEC 190 42 
208. ŽELEZNIKI 146 80 
209. ŽETALE 191 58 
210. ŽIRI 147 62 
211. ŽIROVNICA 192 57 
212. ŽUŽEMBERK 193 71 
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Št. 5110-1/2019-1 Ob-2901/19
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 

Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na pod-
lagi 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja 
in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne de-
javnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: 
Pravilnik o postopkih) v zvezi s 15. členom Zakona o raz-
iskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 
9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nada-
ljevanju: Zakon) in Metodologije ocenjevanja prijav za 
razpise (št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 (UPB št. 4), 
6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 
z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 
6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 
z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 
6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 
z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 
6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 
z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 
št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, št. 6319-2/2013-52 
z dne 18. 2. 2019 in 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019; 
v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

javni razpis
za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC 

projektov v letu 2020
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: agencija).

2. Namen javnega razpisa
Evropski raziskovalni svet (European Research 

Council; v nadaljevanju ERC) je v skladu z usmeritvijo 
za bolj enakomerno porazdelitev prejemnikov sredstev 
ERC ustanovil instrument spodbujanja prijav na razpise 
ERC, ki omogoča gostovanja raziskovalcev pri vod-
jah ERC projektov. Instrument je namenjen vzpostavitvi 
nacionalnih mehanizmov v državah z nižjo stopnjo pri-
javiteljev in vodij ERC projektov. Skladno z navedenim 
ter skladno s cilji Resolucije o raziskovalni in inovacijski 
strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), 
v poglavju 3.3 Sodelovanje na raziskovalno-razvojnem 
področju v EU in svetu, ter nalogami agencije je namen 
tega javnega razpisa spodbuditi prijave raziskovalcev 
na tri vrste razpisov ERC (razpis za začetek samostoj-
ne poti raziskovalca, razpis za utrjevanje samostojne 
poti raziskovalca in razpis za priznanega raziskovalca; 
v angleškem jeziku: Starting Grant, Consolidator Grant, 
Advanced Grant) in povečati delež vodij ERC projektov 
ter s tem sredstev ERC.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije ta razpis izvaja skladno s smernicami 
»Fellowship to visit ERC Grantee« – ERC Guidelines, 
European Research Council, 15. 3. 2019, ki so doseglji-
ve na spletni strani: https://erc.europa.eu/sites/default/ 
files/document/file/fellowship_visit_erc_grantee_en.pdf

3. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje go-

stovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov 
zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno 
izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting 
Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju 
katerekoli znanstvene vede. Gostovanja raziskovalcev 
iz Slovenije (v nadaljevanju: gostujoči raziskovalec) tra-
jajo najmanj en in največ šest mesecev ter se prične-
jo v letu 2020. Gostovanja raziskovalcev so časovno 
sklenjena (nedeljiva) gostovanja v trajanju od enega do 
šestih mesecev.

Cilj javnega razpisa je sodelovanje z nekdanjim 
ali sedanjim vodjo ERC projekta in s tem razvijanje 
usposobljenosti za pripravo lastnega projekta. Iz tega 
izhaja zaključni cilj javnega razpisa, tj. prijava znan-
stvenoraziskovalnega projekta na razpis ERC, vendar 
znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po 
zaključku gostovanja, pri čemer se kot zadnji rok za od-
dajo prijave na razpis ERC upošteva drugi možni datum 
prijave na istovrstni razpis ERC, za katerega gostujoči 
raziskovalec izpolnjuje pogoje ob prijavi. V primeru, da 
gostujoči raziskovalec z ozirom na leto zagovora prvega 
doktorata med prvim in drugim možnim datumom prijave 
na istovrstni razpis ERC izpolni pogoje za višjo stopnjo 
razpisov ERC ter se ni prijavil na razpis ERC ob prvem 
možnem datumu, se kot zadnji rok za oddajo prijave na 
razpis ERC upošteva drugi možni datum prijave na raz-
pis ERC na višji stopnji, ki se prav tako določi glede na 
datum zaključka gostovanja.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na 
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije 
(RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco 
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
agencija, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, 
ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in 
s predpisi agencije.

5. Prijavitelj in gostujoči raziskovalec morata ob 
prijavi na razpis izpolnjevati naslednje pogoje

5.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
(1) Prijavitelj lahko prijavi več vlog, vendar ne več 

kot eno vlogo za posameznega raziskovalca. Za posa-
meznega raziskovalca lahko vlogo odda le en prijavitelj.

(2) Raziskovalna organizacija, ki je prijavitelj na 
javni razpis, je hkrati raziskovalna organizacija, pre-
ko katere se gostujoči raziskovalec prijavi na razpis 
ERC po zaključku gostovanja, kot izhaja iz drugega 
odstavka 3. točke javnega razpisa.

(3) Prijavitelj se pisno obveže, da se bo gostujo-
či raziskovalec prijavil na razpis ERC po zaključenem 
gostovanju, kot izhaja iz drugega odstavka 3. točke 
javnega razpisa. V nasprotnem primeru bo agencija 
skladno s pogodbo zahtevala vrnitev vseh že izplačanih 
sredstev.

5.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči razi-
skovalec

(1) Gostujoči raziskovalec mora izpolnjevati pogoje 
za vodjo projekta, kot jih določajo Zakon, Pravilnik o po-
stopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjeva-
nja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni 
list RS, št. 53/16) in Metodologija (poglavje A. Splošno, 
del lll. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje 
raziskovalnih projektov in programov). Agencija bo iz-
polnjevanje pogojev preverila na dan zaključka javnega 
razpisa.

(2) Gostujoči raziskovalec mora imeti številko raz-
iskovalca, kar pomeni, da je vpisan v zbirko podatkov 
o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo 
vodi agencija.

(3) Gostujoči raziskovalec se pisno obveže, da se 
bo po zaključenem gostovanju prijavil na razpis ERC, 
kot izhaja iz drugega odstavka 3. točke javnega razpisa. 
V nasprotnem primeru bo agencija skladno s pogodbo 
zahtevala vrnitev vseh že izplačanih sredstev.

(4) Gostujoči raziskovalec, ki je gostoval pri vodji 
ERC projekta na podlagi zadevnega razpisa, se ne more 
ponovno prijaviti na javni razpis za (so)financiranje go-
stovanj pri vodjah ERC projektov.

6. Prijava mora obvezno vsebovati:
a) Osnutek dispozicije znanstvenoraziskovalnega 

projekta v slovenskem in angleškem jeziku v predpisa-
nem formatu, s katero bo gostujoči raziskovalec kandidi-
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ral na bodočem razpisu ERC. Dolžina osnutka dispozici-
je je največ 15 strani za posamezno jezikovno različico. 
Pripadajoče tabele, grafe in ostale vizualne elemente je 
v prijavni vlogi mogoče priložiti kot datoteko, a največ na 
petih straneh ter v pdf obliki;

b) Izjavo gostujočega raziskovalca, da bo ob prijavi 
na razpis ERC izpolnjeval pogoje razpisa, na katerega 
se bo prijavil: https://erc.europa.eu/;

c) Izjavo prijavitelja in gostujočega raziskovalca, 
da se bo slednji po zaključenem gostovanju prijavil na 
razpis ERC, kot izhaja iz drugega odstavka 3. točke 
javnega razpisa;

d) Življenjepis – Curriculum Vitae – ki izkazuje skla-
dnost po kriteriju ocenjevanja znanstvene odličnosti go-
stujočega raziskovalca, kot sledi iz 8.b. točke javnega 
razpisa. Format življenjepisa se mora skladati z navodili 
ERC: https://erc.europa.eu/;

e) Pismo podpore vodje ERC projekta s predpisa-
nimi vsebinskimi elementi:

– seznanjenost vodje ERC projekta s pogoji pobude 
ERC Fellowship,

– seznanjenost vodje ERC projekta z dispozicijo 
gostujočega raziskovalca,

– strokovno mnenje vodje ERC projekta glede 
osnutka dispozicije gostujočega raziskovalca (opis pred-
nosti in pomanjkljivosti ter potencial za uspeh na razpisu 
ERC),

– opis načrta vključitve gostujočega raziskovalca 
v skupno delo na projektu;

f) Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev.
7. Ocenjevalni postopek
Ocenjevalni postopek vodi občasno strokovno telo 

(v nadaljevanju: OST), ki ga imenuje Znanstveni svet 
agencije (v nadaljevanju: ZSA). ZSA s sklepom o ime-
novanju določi predsednika, namestnika predsednika in 
člane OST, njihove naloge ter trajanje mandata. Sestava 
OST pokriva vse znanstvene vede, iz katerih priha-
ja predmet ocenjevanja. OST sestavljajo člani Znanstve-
noraziskovalnih svetov ved in/ali slovenski recenzenti 
ERC projektov na razpisih Obzorja 2020, in sicer za 
vsako znanstveno vedo, iz katere prihaja predmet oce-
njevanja, en član.

Člani OST imenujejo dva recenzenta za vsako pri-
spelo prijavo z ozirom na vsebino prijave. Člani OST 
recenzente izberejo iz seznama tujih recenzentov, ki ga 
vodi agencija, seznama slovenskih recenzentov ERC 
projektov na razpisih Obzorja 2020 ter seznama članov 
Znanstvenoraziskovalnih svetov ved. Pri izboru recen-
zentov imajo prednost tuji recenzenti in slovenski recen-
zenti ERC projektov.

Vsako prijavo ocenjujeta dva recenzenta. Eden iz-
med recenzentov je recenzent – poročevalec. Recen-
zenti ocenjujejo posamezne elemente ocenjevanja tako, 
da izpolnijo ocenjevalni obrazec, ki vsebuje številčne in 
opisne ocene po posameznih kriterijih – individualno 
poročilo. Recenzent – poročevalec po posvetu z drugim 
recenzentom uskladi skupno oceno za vsak kriterij ter 
slogovno in vsebinsko uredi združeno delovno poročilo. 
Usklajeno poročilo podpišeta oba recenzenta.

OST nato pregleda vse prispele recenzije. V prime-
ru večjega števila prijav, ki dosežejo mejni prag za uvrsti-
tev v izbor za sofinanciranje, s čimer so presežena raz-
položljiva sredstva javnega razpisa, je sestavni del oce-
njevalnega postopka tudi ustna predstavitev (intervju). 
Ustna predstavitev je namenjena samo za tiste prijave, 
katerih skupna ocena je enaka spodnjemu mejnemu 
pragu, ki se v tem primeru določi glede na razpoložljiva 
sredstva javnega razpisa in glede na načelo zastopa-
nosti vseh znanstvenih ved, iz katerih prihaja predmet 

ocenjevanja. Pri ustni predstavitvi sodelujeta vsaj dva 
člana OST, pri čemer obvezno sodeluje član OST s po-
dročja vede, ki je predmet prijave. Ustna predstavitev se 
oceni z usklajeno oceno od 0 do 5. Ocena predstavitve 
dopolnjuje skupno oceno. Pri ustni predstavitvi se upo-
števa kakovost prijave in možnosti projekta za uspeh na 
bodočem ERC razpisu.

OST ob zaključku ocenjevalnega postopka pripravi 
končno oceno prijav in finančno ovrednoten prednostni 
seznam prijav, pri čemer upošteva načelo zastopanosti 
vseh znanstvenih ved na način, da je na prednostni 
seznam uvrščena vsaj ena pozitivno ocenjena prijava 
za vsako znanstveno vedo. Pri nadaljnjem razvrščanju 
prijav na prednostni seznam OST upošteva skupno oce-
no. OST nato posreduje predlog prednostnega seznama 
prijav za sofinanciranje ZSA v obravnavo. Sklep o izboru 
prijav za sofinanciranje na predlog ZSA sprejme direktor 
agencije.

8. Kriteriji za izbiro prijav za (so)financiranje
V postopku izbora prijav za sofinanciranje gosto-

vanj se uporabljajo naslednji kriteriji in kazalniki:
a) Za ocenjevanje po kriteriju kakovost dispozicije 

raziskovalnega projekta se uporablja naslednje kazal-
nike:

– Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih 
izzivov;

– Ambicioznost ciljev (na primer nove metode in 
pristopi k razvoju področij) in potencial za preseganje 
obstoječega stanja v znanosti;

– Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim 
vidikom, in ustreznost ciljev;

– Primernost predlagane metodologije raziskave za 
doseganje ciljev.

b) Za ocenjevanje po kriteriju znanstvena odličnost 
raziskovalca se uporablja naslednje kazalnike:

– Izjemni dosežki, ki se nanašajo na raziskovalno 
področje oziroma cilje, kot so opredeljeni v osnutku dis-
pozicije znanstvenoraziskovalnega projekta;

– Izkazana sposobnost samostojnega in ustvarjal-
nega razmišljanja;

– Sposobnost priprave predloga raziskave in vo-
denja raziskav.

c) Kriterij kakovosti partnerstva se ocenjuje na pod-
lagi prijavne vloge in pisma podpore vodje ERC projekta 
iz točke 6.e., pri čemer se upošteva:

– Skladnost dejavnosti vodje ERC projekta in go-
stujočega raziskovalca;

– Kakovost načrta vključitve gostujočega razisko-
valca v dejavnosti vodje ERC projekta;

– Primernost raziskovalnih zmogljivosti raziskoval-
ne organizacije vodje ERC projekta.

Vsak kriterij je ovrednoten z oceno na lestvici od 0 
do 5. Za uvrstitev v izbor za sofinanciranje mora posa-
mezna prijava doseči mejni prag treh točk za posame-
zen kriterij in hkrati skupno 10 točk. V primeru, da prijava 
ne doseže mejnega praga, se zavrne.

9. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in (so)fi-
nanciranje gostovanj

Predvideni obseg sredstev za realizacijo jav-
nega razpisa v celotni razpisni dobi znaša okvirno 
240.000 EUR.

(So)financiranje v letu 2020 je vezano na sprejem 
finančnega načrta agencije za navedeno leto ter na za-
gotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po pred-
metnem javnem razpisu.

Agencija bo gostujočim raziskovalcem v okviru jav-
nega razpisa ob gostovanjih pri vodjah ERC projektov 
(so)financirala:

– nadomestilo za delo v tujini, ki vključuje stroške 
nastanitve, stroške prevoza do kraja gostovanja in na-
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zaj, stroške prevoza na delo v kraju gostovanja in stro-
ške prehrane med delom v skupnem znesku 1.600 EUR 
mesečno, pomnoženo s korekcijskim faktorjem življenj-
skih stroškov za državo gostovanja, ki je razviden iz 
priloge, ki je sestavni del dokumentacije. V primeru, da 
korekcijski faktor življenjskih stroškov za državo v tej 
prilogi ni opredeljen, se upošteva korekcijski faktor 100.

Agencija (so)financira obisk gostujočih raziskoval-
cev na podlagi razpisa najmanj en mesec in največ 
šest mesecev. Po prejemu obvestila o sofinanciranju 
gostovanja prijavitelj obvesti agencijo o točnem datumu 
pričetka in zaključka gostovanja, ki je časovno sklenje-
no gostovanje v trajanju od enega do šestih mesecev. 
Način in višina sofinanciranja se uredita v pogodbi, ki je 
sklenjena med agencijo in prijaviteljem.

Gostujoči raziskovalec, ki je gostoval pri vodji ERC 
projekta na podlagi zadevnega razpisa, po zaključku 
gostovanja odda zaključno poročilo o izvedenem delu 
pri vodji ERC projekta na obrazcu, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije. Zaključno poročilo o opravlje-
nem gostovanju, ki ga podpišeta gostujoči raziskovalec 
in vodja ERC projekta, je potrebno oddati najkasneje 
30 dni po zaključenem gostovanju.

Prijavitelj v treh mesecih od zaključka gostovanja 
odda finančno poročilo, ki vsebuje pregled porabe sred-
stev po skupinah stroškov izvedene dejavnosti. Finanč-
no poročilo podpišeta zakoniti zastopnik raziskovalne 
organizacije, ki je prijavitelj, gostujoči raziskovalec ter 
odgovorni računovodja. Finančno poročilo se izpolni na 
obrazcu, ki ga določi agencija.

Ob oddaji prijave znanstvenoraziskovalnega pro-
jekta na razpis ERC, ki mora biti znotraj predpisanega 
obdobja, kot je opredeljen v drugem odstavku 3. toč-
ke javnega razpisa, gostujoči raziskovalec z dokazilom 
o prijavi obvesti agencijo.

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

10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elek-
tronska prijava

(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot pri-
javno vlogo na obrazcu ARRS-MS-ERC-FS-JR-Prija-
va/2019 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava 
je popolna, če je opremljena z obema digitalnima pod-
pisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in 
raziskovalec).

(2) Obrazec prijave prijavitelj izpolni v slovenskem 
in angleškem jeziku.

(3) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se 
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane na 
spletnem portalu do 5. 11. 2019 do 14. ure.

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

nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni 
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci 
(obrazec ARRS-MS-ERC-FS-JR-Prijava/2019) in odda 
v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim 
podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO 
in raziskovalca ter žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis 
za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov 
v letu 2020« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na 
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS 
eObrazci do 5. 11. 2019 do 14. ure in v tiskani obliki 

prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije prav tako do 5. 11. 2019 
do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, odda-
ne priporočeno po pošti iz Slovenije do 5. 11. 2019 do 
14. ure (poštni žig).

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

na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 
(10.1.) – elektronska; točka (10.2.) – elektronska in ti-
skana) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih dolo-
ča ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane 
v skladu s Pravilnikom o postopkih.

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav 
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
neodprte vrnjene prijaviteljem (razen če z ovojnice ni 
mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).

11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 7. 11. 2019 ob 10. uri v prostorih agencije.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo 
prijavitelji obveščeni v osmih dneh od sprejema odlo-
čitve pristojnega organa.

13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpi-
som dobijo interesenti na spletnih straneh agencije 
http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso-
va cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386/1/400-59-73, 
e-pošta: bojan.volf@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-2938/19
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

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

javni razpis
za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 

2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019–2020) 
»PRIZ 19-20«

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 Uredbi (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 1301/2013/EU),

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
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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 spremenjena 
z Uredbo (EU) 2018/1719 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno 
in teritorialno kohezijo ter virov za cilj „naložbe za rast in 
delovna mesta“ (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5) 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013),

– 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 

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 in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),

– 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),

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

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

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

– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – 
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15, 
27/17 in 13/18 – ZSInv),
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– 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) 2017/1084 z dne 14. ju-
nija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar 
zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, 
pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje 
kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko 
rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomo-
či za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in 
o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva 
izračun upravičenih stroškov,

– Sheme državne pomoči »Programa iz-
vajanja finančnih spodbud MSP (št. priglasitve: 
BE03-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 7. 7. 
2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020) – v nadaljevanju 
shema državne pomoči,

– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaciona-
lizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, 
št. 93/15 in 36/19),

– Sprememb čistopisa Programa dela s finanč-
nim načrtom 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 in Ministrstvom za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo št. 314-3-0/2016/4 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,

– Pogodbe št. SPIRIT-2019/PROCESNE IZBOLJ-
ŠAVE – BU, IJ o izvajanju in financiranju javnega razpisa 
za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 
– 2020 (Procesne izboljšave 2019–2020), sklenjena 
med SPIRIT in Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo dne 21. 5. 2019,

– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, verzija 3.0, z dne 15. 2. 2018,

– Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016 in Spremembe 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezij-
ske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MA-
OP001 z dne 6. 12. 2017,

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

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski 
sklad (odločitev o podpori št. 3-1/2/MGRT/0 za javni 
razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v le-
tih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019–2020 z dne 
5. 9. 2019).

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

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: mini-
strstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Jav-
nem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij 
v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019–2020) 
– »PRIZ 19-20« (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi 
posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva 
za izvedbo javnega razpisa.

Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega orga-
na ministrstva, je Javna agencija Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih inve-
sticij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: agencija).

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija 
izvajanja

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

2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost 

podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se 
spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.1

1 http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_
pametne_specializacije/ - dodatno pojasnilo: Ni potrebno, 
da se podjetje (prijavitelj) s svojo dejavnostjo umešča v eno 
izmed 4 področij uporabe stebra (S)Industrija 4.0 (Tovarne 
prihodnosti; Zdravje-medicina, Mobilnost, Materiali kot pro-
dukti). Vendar pa bo prijavitelj v vlogi moral utemeljiti, kako 
bodo izboljšave poslovnih procesov v podjetju spodbudile 
prehod v (S)Industrijo 4.0 oziroma kako bo operacija spod-
bujala prehod v (S)Industrijo 4.0.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike je prispe-
vati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti 
MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, 
zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospo-
darstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, 
tudi prek podjetniških inkubatorjev«. V ta namen se 
spremlja specifični kazalnik »dodana vrednost na zapo-
slenega v MSP«, merjen na dan 31. 12. 2021.

V okviru javnega razpisa bomo podprli okvirno 105 
podjetij.

2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov 

svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji 
izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih proce-
sov v podjetjih.

2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih 

območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
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Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega pro-
gramskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti ope-
racije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis 
sedež/poslovno enoto/podružnico na tem območju. Se-
dež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Po-
slovni register Slovenije/Sodni register.

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

Prijavitelji s sedežem v katerikoli drugi državi čla-
nici, ki imajo ob oddaji vloge registrirano poslovno eno-
to/podružnico v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do 
sredstev tistega programskega območja, kjer bodo ime-
li ustanovljeno podružnico. Poslovna enota/podružnica 
morata biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni 
register.

Sprememba programskega območja po oddaji vlo-
ge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpo-
ved pogodbe o sofinanciranju.

Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslov-
ni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v ka-
teremkoli programskem območju in občin. Razdelitev 
slovenskih občin na kohezijski regiji Vzhodna oziroma 
Zahodna Slovenija je razvidna iz: http://www.stat.si/do-
kument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls

V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla 
v kohezijski regiji, ki jo je navedel upravičenec v vlogi, 
agencija odstopi od pogodbe in v primeru že izplača-
nih sredstev zahteva vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na 
njegov transakcijski račun do dneva nakazila v dobro 
proračuna RS.

3. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika pod-

jetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko pro-
cesnih izboljšav.

Upravičenci so podjetja: (i) ki oddajo vlogo na pred-
metni javni razpis (prijavitelji), (ii) ki izpolnjujejo vsa 
določila predmetnega javnega razpisa in razpisne do-
kumentacije, (iii) za katere se izda sklep o izboru in 
(iv) s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.

4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega razpisa.
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 (Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja, je del razpisne 
dokumentacije).

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni do-
kumentaciji v tč. IV.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lah-
ko agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Iz-
polnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine ce-
lotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, 
se zavrne.

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 
za zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije.

4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj je mikro, malo ali srednje veliko pod-

jetje, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z go-
spodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je or-
ganiziran kot gospodarska družba2, samostojni podje-
tnik posameznik3 ali zadruga4. Prijavitelj je lahko tudi 
podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici EU 
s poslovnim naslovom podružnice v Republiki Slove-
niji. Prijavitelj mora na dan oddaje vloge zaposlova-
ti najmanj 5 oseb. Velikost podjetja se določi v skla-
du s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, ki 
je dostopna na http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651.

2 Gospodarska družba, kot jo opredeljuje Zakon o go-
spodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 
US, 82/13 in 55/15, ZGD-1).

3 Samostojni podjetnik posameznik, kot ga opredeljuje 
ZGD-1.

4 Zadruga z omejeno odgovornostjo, kot jo opredeljuje 
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno preči-
ščeno besedilo, ZZad).

2. Podjetje oziroma poslovna enota/podružnica pri-
javitelja mora biti ustanovljena najkasneje do 31. 12. 
2017 (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug 
ustrezen register).

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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 in 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. 
US).
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7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja 
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni 
list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. toč-
ko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.

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

9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 651/2014/EU 
ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vse-
bina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na 
sledeče izključene sektorje:

– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba 
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribi-
ške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;

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

merih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi 

cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni 
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

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

– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonku-
renčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 
21. 12. 2010, str. 24).

10. 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.

11. 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.

12. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stro-
ške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem 
razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih 
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega 
proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).

13. Prejemniki sredstev iz Javnega razpisa za 
spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 
2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17) in 
prejemniki sredstev Javnega razpisa za spodbujanje 
procesnih izboljšav v letih 2017–2018 »Procesne iz-
boljšave 2017–2018« (PRIZ 2017-2018) so upravičeni 
do sredstev iz tega javnega razpisa le v primeru, da se 
razpisana sredstva v celoti ne dodelijo za vloge prijavi-
teljev, ki niso prejeli sofinanciranja procesnih izboljšav 
iz navedenih dveh razpisov. Če po obravnavi vseh pre-
jetih vlog prijaviteljev, ki niso bili sofinancirani iz zgoraj 
omenjenih dveh razpisov, ostanejo na voljo ne dodeljena 
sredstva iz predmetnega javnega razpisa, se do porabe 
teh sredstev najprej obravnavajo morebitne vloge prija-
viteljev, ki so prejeli sofinanciranje iz Javnega razpisa 
za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 
in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17). 
V kolikor bi tudi po obravnavi teh vlog še vedno ostala 
nedodeljena sredstva iz predmetnega javnega razpisa, 
se obravnavajo tudi morebitne vloge prijaviteljev, ki so 
prejeli sofinanciranje po Javnem razpisu za spodbujanje 
procesnih izboljšav v letih 2017–2018 »Procesne izbolj-
šave 2017–2018« (PRIZ 2017-2018).

4.2 Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj je oddal vlogo na predmetni javni raz-

pis pred začetkom izvajanja operacije (spodbujevalni 
učinek v skladu s 6. členom Uredbe 651/2014/EU).

2. V primeru uspešne kandidature na predmetni 
javni razpis upravičenec ne sme kršiti pravila kumulaci-
je pomoči, kar pomeni, da se pomoč za iste upravičene 
stroške lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne 
preseže največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomo-
či, ki se uporablja za to pomoč.

3. V primeru uspešne kandidature na predmetni jav-
ni razpis upravičenec ne sme kršiti pravila, da se pomoč 
ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu »de 
minimis« glede na enake upravičene stroške, če bi bile 
s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih 
pomoči oziroma zneski državnih pomoči.

4. V primeru uspešne kandidature na predmetni 
javni razpis upravičenec v času trajanja pogodbe o sofi-
nanciranju ne sme nastopati v vlogi zunanjega izvajalca 
drugim prijaviteljem na predmetni javni razpis.

5. Prijavitelj in zunanji izvajalec, ki ga prijavitelj 
navaja v vlogi na javni razpis, ne smeta biti medseboj-
no povezani družbi v smislu 3. člena Priloge 1 Uredbe 
Komisije 651/2014/EU. Poleg tega prijavitelj ne sme 
imeti nikakršnega deleža v podjetju zunanjega izvajalca, 
hkrati pa tudi zunanji izvajalec ne sme imeti nikakršnega 
deleža v prijavitelju. Povsem enaki pogoji, kot so v tej 
točki določeni za razmerje med prijaviteljem in zunanjim 
izvajalcem, veljajo tudi za razmerje med prijaviteljem in 
svetovalcem/i.

6. Prijavitelj lahko na predmetni javni razpis kandi-
dira samo z eno vlogo. V kolikor prispe več vlog istega 
prijavitelja, se obravnava le prvo prispelo vlogo, ostale 
pa se zavržejo. Prijavitelju se v okviru razpisa lahko 
odobri le ena vloga.

7. prijavitelj mora imeti pred oddajo vloge popisa-
ne obstoječe poslovne procese podjetja (kar dokazuje 
v svoji vlogi s Prilogo k obrazcu št. 1).

4.3 Pogoji, ki se nanašajo na zunanje izvajalce in 
svetovalce

1. V vlogi bo moral prijavitelj navesti zunanjega iz-
vajalca in svetovalca/e, ki bo/bodo storitev v imenu zu-
nanjega izvajalca opravil/i. »Zunanji izvajalec« je pravna 
oseba oziroma gospodarski subjekt, ki z upravičencem 
sklene pogodbo o svetovanju in mu izstavi račun za 
opravljeno storitev, »svetovalec« pa je fizična oseba, ki 
je zaposlena pri zunanjem izvajalcu in ki fizično izvede 
dogovorjeno svetovanje.

2. V okviru predmetnega javnega razpisa lahko zu-
nanji izvajalec (gospodarski subjekt) sodeluje z največ 
osmimi upravičenci hkrati (kvota svetovanj zunanjega 
izvajalca). V okviru predmetnega javnega razpisa lahko 
posamezni svetovalec sodeluje z največ tremi upravi-
čenci hkrati (kvota svetovanj svetovalca). Zunanji izva-
jalec in svetovalec morata biti za potrebe izvedbe sto-
ritev procesnih izboljšav v okviru predmetnega javnega 
razpisa v pogodbenem odnosu (pogodba o zaposlitvi za 
polni oziroma najmanj polovični delovni čas), razen v pri-
meru, kadar je zunanji izvajalec s.p. in bo svetovanje 
opravil svetovalec, ki je nosilec tega s.p.-ja (v obrazcu 
št. 1 »Podatki o prijavitelju in operaciji«, se v tem pri-
meru označi »s.p.«). V ta namen bo za potrebe izved-
be predmetnega javnega razpisa komisija tega javnega 
razpisa, vzpostavila evidenco, iz katere bo razvidno, 
kateri zunanji izvajalci oziroma svetovalci so navedeni 
v vlogah in ali so bile vloge odobrene za sofinanciranje 
ali ne. V primeru, da bo komisija v postopku obravnave 
vloge ugotovila, da je prijavitelj v vlogi navedel zunanje-
ga izvajalca oziroma svetovalca, ki je že zapolnil kvoto 
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svetovanj z upravičenci, se taka vloga v skladu z določili 
12. točke predmetnega javnega razpisa zavrne.

3. Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravlja-
nje dejavnosti svetovanja, kar mora biti razvidno iz jav-
no dostopnih virov podatkov. Svetovalec/i, ki bo/bodo 
v imenu zunanjega izvajalca opravil/i svetovanja upra-
vičencem, bo/bodo moral/i biti v delovnem razmerju 
z zunanjim izvajalcem. Vsak svetovalec mora izkazovati 
izkušnje iz svetovanja s področja izboljšanja poslovnih 
procesov podjetjem z vsaj 5 zaposlenimi, in sicer vsaj 
tri reference od vključno 2013 leta dalje. Svetovalec bo 
moral na poziv agencije na vpogled predložiti pogodbe, 
sklenjene s podjetji, ki jih bo navedel v Obrazcu št. 4 
(Reference svetovalca), in sicer za namen preverja-
nja resničnosti navedb v omenjenemu obrazcu kakor 
tudi bančni izpis, s katerim se lahko dokaže plačilo za 
opravljeno storitev svetovanja.

4. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upraviče-
nec ravnati gospodarno, imenovati komisijo za izbor 
zunanjega izvajalca in storitev pridobiti po tržni ceni. 
Upravičenec bo moral ob oddaji zahtevka za izplačilo 
opisati, kako je pri izboru zunanjega izvajalca upošteval 
načelo gospodarnosti in pridobil storitev po tržni ceni 
ter navesti dokazila o izboru zunanjega izvajalca (npr.: 
vsaj tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb 
in dokumentacija s katero izkaže preveritev tržnih cen; 
v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora 
upravičenec navesti dokumentacijo, s katero lahko izka-
že, da je preveril tržne cene ter ustrezno pojasniti zakaj 
ni bilo mogoče pridobiti vsaj treh ponudb). Postopek 
izbora izvajalca z vsemi zahtevanimi dokazili bo moral 
upravičenec izvesti do oddaje vloge in pri tem ustrezno 
uporabiti Prilogo 4 k poročilu upravičenca o izvedbi 
procesnih izboljšav: izbor storitve procesnih izboljšav 
2019–2020, ki je del pogodbe o sofinanciranju. Upra-
vičenec bo moral z zunanjim izvajalcem, navedenim 
v vlogi, skleniti pogodbo o izvedbi storitve, ki se nanaša 
na svetovalne storitve v okviru sofinancirane operacije 
na predmetni javni razpis (pogodba z zunanjim izvajal-
cem ne sme biti sklenjena pred datumom oddaje vloge 

prijavitelja na ta razpis). Upravičenec bo moral ob skle-
nitvi pogodbe o sofinanciranju agenciji priložiti kopijo 
pogodbe z izbranim izvajalcem.

4.4 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom in pred-

metom javnega razpisa ter cilji v okviru »Operativne-
ga programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično 
in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko 
rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, 
zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospo-
darstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, 
tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: 
»Povečanje dodane vrednosti MSP.«.

2. Aktivnosti operacije se morajo izvajati le na eni 
lokaciji (sedežu/poslovni enoti/podružnici upravičenca 
v kohezijski regiji, ki jo je navedel upravičenec v vlogi).

3. Upravičenec bo moral vzpostaviti projektno 
skupino za izvajanje izboljšav poslovnih procesov, ki 
mora biti sestavljena iz najmanj treh in največ osmih 
članov zaposlenih pri upravičencu. V projektni skupini 
mora sodelovati tudi predstavnik vodstva upravičenca. 
Projektna skupina o sestankih s svetovalcem/i vodi 
zapisnike.

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

5.1 Merila za ocenjevanje vlog
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za 

izvedbo postopka javnega razpisa, ki je bila imenovana 
s sklepom s strani odgovorne osebe agencije (v nada-
ljevanju: komisija).

Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne 
vloge komisija ugotovi skladnost z namenom in predme-
tom javnega razpisa ter skladnost s cilji »Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020« ter če vloga izpolnjuje vse pogoje 
javnega razpisa. Če ugotovi, da navedeno ni izpolnjeno, 
se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga 
pa se zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na 
podlagi naslednjih meril:

Merilo Št. točk
1 Število zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju operacije 30
2 Razlika v številu zaposlenih pri prijavitelju v obdobju od 31. 12. 2018 do dneva pred datumom objave 

tega razpisa
20

3 Finančna sposobnost prijavitelja 20
4 Število svetovalnih srečanj projektne skupine s svetovalcem v obdobju izvajanja operacije 20
5 Širši družbeni vpliv 10
SKUPAJ 100

Maksimalno število točk je 100.

Način uporabe in pomen posameznih meril za oce-
njevanje vlog sta natančneje opredeljena v točki III raz-
pisne dokumentacije.

V postopek ocenjevanja vlog se bodo – upoštevaje 
»Dodatna pravila za razvrščanje in odpiranje vlog« iz toč-
ke 12. »Odpiranje vlog za dodelitev sredstev tega razpisa« 
– uvrstile le pravočasne in formalno popolne vloge v skla-
du z navodili iz razpisne dokumentacije), ki bodo v skladu 
s predmetom in namenom razpisa, in ki bodo izpolnjevale 
pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v razpisu.

Vsako vlogo ocenita dva člana komisije (dve oceni 
na vlogo).

Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen, 
v kolikor ne zadošča za pokrivanje celotne načrtovane 
vrednosti sofinanciranja vloge, ki bi bila naslednja upra-
vičena do sofinanciranja.

5.2 Postopek izbora
Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijavite-

ljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle 
prag najmanj 60 točk in v vlogah navedeni zunanji izva-
jalec oziroma svetovalec/i, ki ne presegajo dovoljene 
kvote svetovanj.

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja ope-
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racij (»zaprošena višina subvencije« iz Obrazca št. 1), 
ki so dosegle prag števila točk in pri katerih sodelujejo 
zunanji izvajalci in svetovalci, ki ne presegajo dovo-
ljene kvote svetovanj, presega razpoložljiva razpisana 
sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slovenija oziroma 
Kohezijske regije Zahodna Slovenija, bodo razpoložljiva 
razpisana sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slovenija 
oziroma Kohezijske regije Zahodna Slovenija razde-
ljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo 
imele prednost vloge z višjim številom točk. V primeru, 
da bo več vlog z enakim številom točk, bodo imele pred-
nost tiste vloge, katerih prijavitelji bodo za poslovno leto 
2018 izkazovali višjo realizirano dodano vrednost na 
zaposlenega.

V kolikor znesek pod »Zaprošena višina subvencije« 
v vlogi prijavitelja, ki bi imela na osnovi meril naslednja 
možnost prejeti sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slo-
venija oziroma Kohezijske regije Zahodna Slovenija in je 
hkrati v vlogi naveden zunanji izvajalec in svetovalec/i, 
ki ne presegajo kvote svetovanj, presega razpoložljiva 
sredstva Kohezijske regije Vzhodna Slovenija oziroma 
Kohezijske regije Zahodna Slovenija, sredstva Kohezij-
ske regije Vzhodna Slovenija oziroma Kohezijske regije 
Zahodna Slovenija, lahko ostanejo nerazporejena.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za 

izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 
2.100.000,00 EUR.

Proračunska postavka Kohezijska regija % Leto 2020
160063 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU Vzhodna Slovenija 67 1.407.000,00
160065 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU Zahodna Slovenija 33 693.000,00
Skupaj 100 2.100.000,00

Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regi-
jama. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer 
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.

Sredstva slovenske udeležbe za financiranje opera-
cije predstavljajo lastna sredstva upravičenca.

Sredstva za neupravičene stroške mora zagotoviti 
upravičenec sam.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunsko leto 2020, oziroma traja do porabe 
sredstev.

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sred-
stev, se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
do izdaje sklepov o (ne)izboru.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen 
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog ali v pri-
meru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje 
celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega 
v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravi-
čena do sofinanciranja.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena 
s pogodbo o sofinanciranju med agencijo in izbranim 
prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finanč-
nega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti pro-
računskih 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 Republike Slovenije.

7. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske poli-
tike: razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za pro-
gramsko območje kohezijska regija Zahodna Slovenija: 

70 %/30 % in za programsko območje kohezijska regija 
Vzhodna Slovenija: 75 %/25 %.

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

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov se prične 
z dnem vložitve vloge prijavitelja na ta javni razpis. Za 
sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali 
po vložitvi vloge prijavitelja na ta javni razpis, nastali in 
plačani do datuma izstavitve zahtevka za sofinanciranje 
oziroma najkasneje do 10. 9. 2020.

Javni izdatki za nastale upravičene stroške lahko 
nastanejo do 31. 12. 2020.

Financiranje po predmetnem javnem razpisu bo 
potekalo skladno s pravili Evropske kohezijske politike, 
shemo državnih pomoči in veljavnimi Navodili Organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.

Dokumentacija, ki jo bodo morali upravičen-
ci predložiti ob uveljavljanju sofinanciranja upravičenih 
stroškov, je navedena v točki I razpisne dokumentacije.

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

lo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Pro-
gram izvajanja finančnih spodbud MSP«, (št. sheme: 
BE03-2399245-2015/I) (v nadaljevanju shema držav-
ne pomoči) in veljavnimi Navodili organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 (dostopne na spletni strani 
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

Pomoč ne daje prednost uporabi domačega blaga 
oziroma storitve pred uporabo uvoženega. Pomoč upra-
vičencem ne omejuje možnosti izkoriščanja rezultatov 
raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.

Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno 
po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške, 
če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti 
državnih pomoči.

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvo-
zom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene koli-
čine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja 
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktiv-
nostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih 
storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega 
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proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji 
državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim 
z izvozom.

Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev 
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi 
doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvi-
sna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih 
proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, 
ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja 
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah 
članicah.

10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
financiranja

Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo 
skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo 
državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upra-
vljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske ko-
hezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

10.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški
Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne sto-

ritve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov), 
pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne 
dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške po-
slovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega sve-
tovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.

10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Agencija bo sofinancirala operacijo upravičenca 

glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost 
stroškov, ki so oziroma bodo nastali in bili plačani do 
10. 9. 2020.

Obdobje izvajanja operacije pomeni obdobje od 
vložitve vloge prijavitelja na ta javni razpis do potrditve 
Priloge 3 k poročilu o izvedenih procesnih izboljšavah 
upravičenca: Poročilo izvajalca in upravičenca o izve-
denih procesnih izboljšavah. V tem obdobju morajo biti 
izvedena svetovalna srečanja projektne skupine s sve-
tovalcem ter preostale aktivnosti operacije. Obdobje 
izvajanja operacije se ne sme zaključiti pred 31. 8. 2020.

Upravičenci bodo morali izstaviti en zahtevek za 
izplačilo najkasneje do 10. 9. 2020.

Če se bo operacija začela izvajati pred datumom 
vložitve vloge prijavitelja na ta javni razpis, ne bo upravi-
čena do sofinanciranja. Vsi dogodki, povezani z izvedbo 
operacije, kot npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev 
pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov ipd., 
se lahko izvršijo šele po datumu vložitve vloge prijavite-
lja na ta javni razpis.

Upravičeni stroški se sofinancirajo na podlagi de-
jansko nastalih stroškov, katerih nastanek upravičenec 
dokazuje skladno z veljavnimi Navodili organa upravlja-
nja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohe-
zijske politike v obdobju 2014–2020.

Upravičenost posameznih stroškov bo agencija pre-
verjala v okviru presoje zahtevka za izplačilo, in sicer ob 
upoštevanju vseh pravnih podlag navedenih v razpisni 
dokumentaciji.

Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci 
financiranja dokazujejo z dokazili o doseženih kazalni-
kih/ciljih. Znesek subvencije je plačan na podlagi v ce-
loti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno 
potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani 
agencije. Agencija lahko zahteva, da upravičenec dokazu-
je upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki zajemajo 
dokazila, ki jih je potrebno priložiti v skladu z veljavnimi 
Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sred-
stva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
(dostopna na http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in 
ostalimi navodili agencije.

Način financiranja in poročanja bo določen s po-
godbo med agencijo in upravičencem. Vzorca pogodbe 
in zahtevka za izplačilo sta sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Upravičenec upravičene stroške uveljavlja tako, da 
prek informacijskega sistema organa upravljanja e-MA 
(https://ema.arr.gov.si/ema-api/app/#/) do rokov nave-
denih v pogodbi o sofinanciranju posreduje e-zahtevek 
za izplačilo skupaj z zahtevanimi dokazili navedenimi 
v razpisni dokumentaciji. E-zahtevek za izplačilo avto-
matično kreira IS OU e-MA sistem na podlagi podatkov 
in dokumentov, ki jih v IS OU e-MA vnese upravičenec. 
V IS OU e-MA mora upravičenec vnesti vsa dokazila 
za dokazovanje upravičenosti uveljavljanih stroškov in 
ostalo zahtevano dokumentacijo. Dostop do informacij-
skega sistema je mogoč z veljavnim slovenskim digital-
nim certifikatom.

10.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči v skladu s shemo državne po-

moči je do vključno 50 % upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne 

operacije ne morejo biti nižja od 10.000,00 EUR in ne 
višja od 20.000,00 EUR.

11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 24. 10. 2019.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 

z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 

v razpisni dokumentaciji, točka IV.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Sloveni-

ja, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. 
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do na-
vedenega roka osebne oddane v času uradnih ur v spre-
jemno pisarno agencije oziroma do navedenega roka 
priporočeno oddane na pošti. Upošteval se bo datum, 
razviden iz poštnega žiga, odtisnjenega na ovojnici, ki 
za obravnavo ne sme biti kasnejši od roka za predložitev 
vlog. V primeru, da iz ovojnice ne bo razviden datum na 
poštnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge 
na sedežu agencije, pa velja datum fizičnega prejama 
na naslov agencije, ki prav tako ne sme biti kasnejši od 
roka za predložitev vlog. Če se vloga pošlje po pošti 
z navadno pošiljko, se upošteva datum in čas (ura in 
minuta), ko agencija vlogo prejme. Poleg evidenčnega 
žiga, kjer je zabeležen datum prejema vloge, agencija 
na prejeto vlogo zabeleži še čas (uro in minuto) preje-
ma vloge.

Stroški priprave in oddaje vloge na predmetni javni 
razpis bremenijo prijavitelja.

Agencija vlog ne bo vračala prijaviteljem, razen 
v primerih, kot jih določa ta javni razpis.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z na-
vodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti 
ovojnici, na kateri bo nalepljen izpolnjen obrazec št. 5 
ODPREMNI OBRAZEC.

12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno, ker se pričakuje veliko 

število vlog in bo izvedeno v prostorih agencije najka-
sneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. 
Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog 
bodo objavljene na spletnih straneh agencije: www.
spiritslovenia.si

Prejete vloge bo odprla komisija.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, 

pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele 

vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavr-
žene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
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Vloge, ki ne bodo oddane v zaprti in pravilno opre-
mljeni pisemski ovojnici, bodo s sklepom zavržene ter 
po pravnomočnosti sklepa praviloma5 neodprte vrnjene 
pošiljatelju.

vrednost zaprošenih sredstev vseh vlog skupine B, ka-
terim je prišteta tudi skupna vrednost zaprošenih sred-
stev vseh vlog skupine A, enaka ali višja od razpisanih 
sredstev po tem razpisu, nadaljuje komisija svoje delo 
na način, da najprej oceni vse vloge iz skupine A in nato 
še vse vloge skupine B. V kolikor se po ocenitvi vseh 
vlog skupine A in skupine B ugotovi, da skupni zne-
sek pozitivno ocenjenih vlog presega znesek razpisanih 
sredstev, se vloge razvrščene v skupino C zavržejo in se 
po pravnomočnosti sklepov o zavrženju neodprte vrnejo 
pošiljateljem.

V primeru, da komisija po preverjanju pravočasno-
sti, formalne popolnosti in izpolnjevanju pogojev vseh 
vlog skupine A in skupine B ugotovi, da skupna vrednost 
zaprošenih sredstev teh vlog ne presega zneska razpi-
sanih sredstev po tem razpisu, se pristopi k odpiranju 
vseh vlog iz skupine C.

V primeru, da se glede na število prispelih vlog 
obravnavajo zgolj vloge skupine A, so do sofinanciranja 
upravičene tiste vloge skupine A, ki bodo prejele najve-
čje število točk, vse do porabe razpisanih sredstev pred-
metnega javnega razpisa.

V primeru, da se glede na število prispelih vlog 
obravnavajo vloge skupine A in vloge skupine B, so 
do sofinanciranja upravičene vse vloge skupine A, ki 
dosežejo vsaj minimalno število točk za sofinanciranje 
(60 točk) ter tiste vloge iz skupine B, ki bodo prejele naj-
večje število točk, vse do porabe preostanka še prostih 
razpisanih sredstev predmetnega javnega razpisa (torej 
sredstev, ki še ostanejo na voljo po razdelitvi sredstev 
za vse pozitivne vloge iz skupine A).

V primeru, da se glede na število prispelih vlog 
obravnavajo vloge skupine A, vloge skupine B in vloge 
skupine C, so do sofinanciranja upravičene vse vloge 
skupine A in B, ki dosežejo vsaj minimalno število točk 
za sofinanciranje (60 točk) ter tiste vloge iz skupine C, 
ki bodo prejele največje število točk, vse do porabe pre-
ostanka še prostih razpisanih sredstev predmetnega 
javnega razpisa (torej sredstev, ki še ostanejo na voljo 
po razdelitvi sredstev za vse pozitivne vloge iz skupi-
ne A in skupine B).

Postopek obravnave odprtih vlog:
Odprte vloge bo komisija obravnavala po nasle-

dnjem postopku:
– vloge, ki ne bodo pripravljene v slovenskem jezi-

ku, bodo s sklepom zavržene,
– obravnava vlog z vidika formalne popolnosti. Vlo-

ga je formalno popolna, če vsebuje vse predvidene 
izpolnjene, originalno podpisane in žigosane Obrazce 
(št. 1, 2, 3, 4, 5 in prilogo k Obrazcu št. 1.), izpis bonite-
tne ocene, ki na dan vložitve vloge ni starejši od 30 dni 
in izkaz poslovnega izida za zadnje potrjeno obračun-
sko leto,

– obravnava prijavitelja z vidika izpolnjevanja splo-
šnih in posebnih pogojev za kandidiranje. Komisija bo 
lahko pogoje preverjala v javno dostopnih in drugih 
evidencah ali zahtevala dodatne obrazložitve s strani 
prijavitelja. V primeru razhajanja med podatki v vlogi in 
podatki v javno dostopnih evidencah, komisija upošteva 
podatke iz javno dostopnih evidenc. Izpolnjevanje po-
gojev mora izhajati iz celotne vloge. Vloga prijavitelja, 
ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje, bo s sklepom 
zavrnjena,

– obravnava vloge z vidika ustreznosti izbranega 
zunanjega izvajalca in svetovalca/ev. V primeru, da 
iz vloge prijavitelja ne bo razvidno, da izbrani zunanji 
izvajalec in svetovalec/i izpolnjujejo določila 4.3. toč-
ke predmetnega javnega razpisa (razen v delu prever-
be kvot svetovanj zunanjih izvajalcev in svetovalcev, ki 

5 Neodprte pisemske ovojnice se bodo odprle takoj po 
prejemu, in sicer v primeru, ko iz pisemske ovojnice ne bo 
razvidnega pošiljatelja ali podatkov, iz katerih se sklepa, da 
gre za prijavo na javni razpis.

Vloge, ki bodo oddane po roku za oddajo vlog, bodo 
s sklepom zavržene ter po pravnomočnosti sklepa pra-
viloma neodprte vrnjene pošiljatelju.

Pravilno opremljene in pravočasne vloge se bodo 
– upoštevaje spodaj zapisana dodatna pravila za raz-
vrščanje in odpiranje vlog – odpirale po vrstnem redu 
oddaje vlog na pošto (datum, ura, minuta poštnega žiga) 
oziroma osebno v sprejemno pisarno agencije (datum, 
ura, minuta). Vloge se bodo v vrstni red razvrstile od 
najzgodnejše do najkasnejše oddane vloge. V primeru, 
da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in 
ne minuta predložitve na pošto, datum pa bo razviden, 
se kot ura in minuta upoštevata 23:59. V primeru, da na 
pisemski ovojnici ne bodo navedeni ne datum, ne ura in 
ne minuta predložitve na pošto, se kot datum, ura in mi-
nuta oddaje vloge upošteva datum, ura in minuta fizične-
ga prejema vloge na naslov agencije. Slednje velja tudi 
v primeru, če bo datum na pisemski ovojnici neberljiv.

Dodatna pravila za razvrščanje in odpiranje vlog:
Vse vloge se bodo regijsko razvrstile v dve skupini, 

in sicer »kohezijska regija Vzhodna Slovenija« in »ko-
hezijska regija Zahodna Slovenija«. Vloge se bodo nato 
glede na dosedanje sofinanciranje procesnih izboljšav 
s strani agencije, razporedile v vsako izmed kohezijskih 
regij v tri skupine, in sicer v skupino A, skupino B in sku-
pino C. V skupino A bodo razporejene vse vloge prija-
viteljev, ki niso prejeli sofinanciranja procesnih izboljšav 
na podlagi JR procesni vavčer 2016/2017 ali na podlagi 
JR Procesne izboljšave 2017–2018. V skupino B bodo 
razvrščene vloge prijaviteljev, ki so prejeli sofinancira-
nje na podlagi JR procesni vavčer 2016/2017. V skupi-
no C pa bodo razvrščene vloge prijaviteljev, ki so prejeli 
sofinanciranje procesnih izboljšav na podlagi JR Proce-
sne izboljšave 2017–2018.

V postopku odpiranja vlog bo komisija (v nadalje-
vanju besedila velja za vloge vsake od obeh kohezijskih 
regij ločeno, saj so sredstva namenjena za posamezno 
kohezijsko regijo strogo ločena) najprej odpirala vse 
prispele vloge iz skupine A. V primeru, da komisija 
po preverjanju pravočasnosti, formalne popolnosti in 
izpolnjevanja pogojev ugotovi, da je skupna vrednost 
zaprošenih sredstev vseh vlog skupine A enaka ali višja 
od razpisanih sredstev po tem razpisu, nadaljuje ko-
misija svoje delo na način, da najprej oceni vse vloge 
iz skupine A in ne odpira vlog skupine B in skupine C. 
V kolikor se tudi po ocenitvi vseh vlog skupine A ugoto-
vi, da skupni znesek pozitivno ocenjenih vlog presega 
znesek razpisanih sredstev, se vloge razvrščene v sku-
pino B in vloge razvrščene v skupino C zavržejo in se 
po pravnomočnosti sklepov o zavrženju neodprte vrnejo 
pošiljateljem.

V primeru, da komisija po preverjanju pravočasno-
sti, formalne popolnosti in izpolnjevanju pogojev vseh 
vlog skupine A posamezne kohezijske regije ugotovi, 
da skupna vrednost zaprošenih sredstev teh vlog za 
posamezno kohezijsko regijo ne presega zneska razpi-
sanih sredstev po tem razpisu, se za to kohezijsko regijo 
pristopi k odpiranju vseh vlog iz skupine B. V primeru, 
da komisija po preverjanju pravočasnosti, formalne po-
polnosti in izpolnjevanju pogojev ugotovi, da je skupna 
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se preverijo po ocenjevanju vlog), bo vloga prijavitelja 
s sklepom zavrnjena,

– obravnava vloge z vidika izpolnjevanja vseh po-
gojev operacije. V primeru, da iz vloge prijavitelja ne bo 
razvidno, da operacija izpolnjuje določila 4.4 točke tega 
javnega razpisa, ki opredeljuje pogoje operacije, bo vlo-
ga prijavitelja s sklepom zavrnjena,

– obravnava vloge z vidika skladnosti s predmetom 
in namenom predmetnega javnega razpisa ter izpolnje-
vanja ostalih zahtev in omejitev javnega razpisa in skla-
dnosti vloge s cilji »Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«. 
Vloga prijavitelja, ki ne bo skladna s predmetom in na-
menom predmetnega javnega razpisa ali ostalimi zahte-
vami in omejitvami javnega razpisa ter s cilji »Operativ-
nega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020«, bo s sklepom zavrnjena,

– obravnava vloge z vidika upravičenih stroškov, 
intenzivnosti in zneska pomoči. V kolikor bo iz vloge 
prijavitelja razvidno, da želi pridobiti subvencijo za neu-
pravičene stroške ali da želi pridobiti previsoko intenziv-
nost pomoči ali previsok oziroma prenizek pričakovan 
znesek pomoči (»Zaprošena višina subvencije«) ali da je 
obdobje izvajanja operacije v neskladju z določili pred-
metnega javnega razpisa, bo vloga prijavitelja s sklepom 
zavrnjena,

– ocenitev vloge na podlagi meril za ocenjevanje 
vlog, v kolikor pri odprti vlogi niso ugotovljene ne-
pravilnosti, kot jih opredeljujejo zgornje alineje tega 
odstavka,

– preverba kvote svetovanj zunanjih izvajalcev in 
svetovalcev iz vlog, ki so presegle prag števila točk, ki 
je opredeljen v 5. točki predmetnega javnega razpisa. 
Vloge se bodo v vrstni red za preverbo kvote svetovanj 
zunanjih izvajalcev in svetovalcev razvrstile na podlagi 
časa, ko je bila vloga oddana6 kot popolna. Prednost 
imajo vloge, ki so bile kot popolne oddane prej. Vloge, 
v katerih bodo navedeni zunanjih izvajalci in svetovalci, 
ki so zapolnili kvoto, bodo s sklepom zavrnjene.

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

O izboru odloči zakoniti zastopnik agencije oziro-
ma pooblaščena oseba s sklepom na podlagi predloga 
prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija. Prijavitelji 
bodo o izidu predmetnega javnega razpisa obveščeni 
s sklepom predvidoma v roku 90 dni (instrukcijski rok) 
od izteka roka za oddajo vlog.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozva-
ni k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih 
delovnih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na 
poziv agencije pisno (po pošti ali elektronski pošti na 
procesneizboljsave2019@spiritslovenia.si) ne odzove, 
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Pri-
javitelji podpisano pogodbo pošljejo po pošti ali dostavijo 
fizično v sprejemno pisarno agencije v času uradnih ur; 
šteje se, da je bila vrnitev podpisane pogodbe opravljena 
pravočasno, če je bila podpisana pogodba oddana na 
pošto najkasneje zadnji dan roka s priporočeno pisemsko 
pošiljko oziroma oddana v sprejemno pisarno agencije 
v času njegovih uradnih ur (najkasneje zadnji dan roka). 
V nasprotnem se šteje, da je prijavitelj umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev.

Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva ne-
upravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh 
od prejema sklepa agencije o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži 
podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
agencije, ministrstva in na spletni strani www.eu-skla-
di.si. Upravičenci so dolžni po zaključku operacije, ki 
je predmet sofinanciranja po predmetnem javnem raz-
pisu, na poziv agencije, ministrstva ali organa upravlja-
nja sodelovati pri promocijskih aktivnostih predstavitev 
dobrih praks.

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 
spremljanja ter evidentiranja

Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in 
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 
operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim or-
ganom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bo-
dočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zako-
nodaje 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 stroškov-
nem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse tran-
sakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku 
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne 
glede na računovodska pravila Republike Slovenije.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom

Upravičenec mora omogočiti tehnični, administra-
tivni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere 

6 Čas oddaje popolne vloge se ugotavlja na način, kot 
ga opredeljuje 12. točka javnega razpisa.

Komisija lahko prijavitelja kadarkoli v času obrav-
nave vloge pisno (po pošti ali elektronski pošti) pozove 
k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj mora pojasnilo 
posredovati v predpisanem roku, v nasprotnem primeru 
bo komisija o pomenu informacij odločala na podlagi 
informacij, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi oziroma po 
prostem preudarku.

Komisija lahko prijavitelja kadarkoli v času obrav-
nave vloge pisno (po pošti ali elektronski pošti) pozove 
k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodo-
stojnost navedb v vlogi. Prijavitelj mora dokazila po-
sredovati v predpisanem roku, v nasprotnem primeru 
komisija navedb v vlogi ne bo upoštevala.

Komisija bo predvidoma v roku 10 dni od zaklju-
čenega odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste 
prijavitelje, katerih vloge niso popolne, z navedbo roka 
za dopolnitev vloge, ki ne sme biti daljši od 15 dni. Prija-
vitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih 
sredstev, ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lah-
ko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede 
na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku 
dodelitve sredstev. V kolikor bo prijavitelj vlogo dopolnil 
v delu, za katerega ni bil pozvan na dopolnitev, se to 
obravnava kot brezpredmetno. Vloga, katero prijavitelj 
ne bo pravočasno dopolnil, oziroma je ne bo dopolnil 
v skladu s pozivom za dopolnitev (nepopolna vloga), bo 
s sklepom zavržena.
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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

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 po-
sredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagoto-
vljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja va-
rovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo 
GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe št. (EU) 
1303/2013. V zvezi s tem agencija napotuje na splošne 
informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih po-
datkov, objavljeno na spletni strani agencije na poveza-
vi: http://www.spiritslovenia.si/

Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah agenci-
je in ministrstva je navedeno v prilogi št. 1 in 2 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 (so)fi-
nanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podat-
kov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in pri-
prava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi 
organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi 
pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali 
tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih 
sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžna 
uporabljati agencija.

Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je 
tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, 
se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, 
ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, 
programsko območje upravičenca in znesek javnih vi-
rov 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 vrednote-
nja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Ured-
be (EU) št. 1303/2013 ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 
1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati 
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno 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, lahko 
agencija zavrne zahtevek za izplačilo in odstopi od 
pogodbe o sofinanciranju operacije ter v primeru že 
izplačanih sredstev lahko poleg odstopa od pogodbe 
o sofinanciranju zahteva tudi vrnitev izplačanih sred-
stev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca 
do dneva nakazila v dobro proračuna Republike Slo-
venije.

V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije 
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, 
agencija zavrne zahtevek za izplačilo in odstopi od 
pogodbe.

Upravičenec je po zaključeni operaciji dolžan sode-
lovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi 
vse potrebne podatke, ki jih bo od njega zahteval nad-
zorni organi. V primeru, da upravičenec takšno sodelo-
vanje odkloni ali na poziv ne odgovori, agencija zahteva 
vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zako-
nitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev 
na transakcijski račun upravičenca do dneva nakazila 
v dobro proračuna 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 upravičencu nastopi karkoli od na-
slednjega:

(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavno-
sti iz programskega območja;

(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupraviče-
no prednost; ali
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(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 
nakazila v dobro proračuna Republike Slovenije soraz-
merno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve 
niso bile izpolnjene.

21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali 
izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti 
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni se-
znanil 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 agencije 
o izboru ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem 
javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponare-
jene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan 
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonski-
mi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na 
njegov transakcijski račun do dneva nakazila v dobro 
proračuna Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na 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 nakazila v dobro proračuna Republike Slo-
venije.

23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina financiranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma 
znesek pomoči

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že 
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. 
V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in iz-
datkov, agencija odstopi od pogodbe in zahteva vračilo 
že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski 
račun upravičenca do dneva nakazila v dobro proračuna 
Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov 
in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

V kolikor se ugotovi, da je znesek pomoči nižji od 
10.000,00 EUR, bo agencija zavrnila zahtevek za izpla-
čilo in odstopila od pogodbe.

V kolikor se ugotovi, da znesek pomoči prese-
ga maksimalno dovoljeno vrednost 20.000,00 EUR, bo 
agencija zahtevala dopolnitev zahtevka za izplačilo do 
navedene višine sofinanciranja.

24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: razpi-
sna dokumentacija, ki vsebuje (i) navodila, (ii) besedi-
lo javnega razpisa, (iii) podrobnejšo predstavitev meril 
za ocenjevanje vlog, (iv) obrazce za pripravo vloge in 
(v) vzorec pogodbe s prilogami, je na voljo na spletnem 
naslovu www.spiritslovenia.si ali na sedežu agencije 
v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9. in 
13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje 
tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na 

elektronski naslov procesneizboljsave2019@spiritslove-
nia.si, s pripisom »Procesne izboljšave 2019–2020 – do-
kumentacija«. Agencija ni dolžna posredovati razpisne 
dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidne-
ga zahtevanega pripisa.

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

pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dose-
gljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na 
elektronski naslov procesneizboljsave2019@spiritslove-
nia.si. Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najka-
sneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vlog. 
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 obravnava-
na. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni 
del razpisne dokumentacije. V primeru bistvenih spre-
memb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Vprašanja in od-
govori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu www.
spiritslovenia.si.

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

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih spro-
ti obveščeni preko spletne strani www.spiritslovenia.si.

SPIRIT Slovenija, javna agencija

 Ob-2884/19
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij s po-

dročja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevi-
ca na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine 
Sevnica (Uradni list RS, št. 86 z dne 12. 11. 2015), (v 
nadaljevanju pravilnika) in Sklepa Sveta regije Posavje 
št. 66/1 z dne 28. 10. 2015, Regionalna razvojna agen-
cija Posavje objavlja

javni razpis
štipendij za študij v tujini za študijsko  

leto 2019/2020
Namen
Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina 

Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče 
in Občina Sevnica (v nadaljevanju: občine) dodeljujejo 
štipendije posameznikom, ki se usposabljajo za poklice 
v umetnosti ter na področju kulturne dediščine, da bi 
jim omogočile pridobitev ključnih kompetenc, poveča-
nja usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in 
spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih 
na trg dela. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje 
novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje 
raziskovanja ter ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so 
deficitarna.

Predmet razpisa
Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Obči-

na Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica podeljujejo 
za šolsko/študijsko leto 2019/2020 štipendije za študij 
v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, inter-
medijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture 
in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine.

Pogoji razpisa
Za štipendije študija v tujini na umetniških smereh 

lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje 
splošne pogoje:
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– imajo status rednega študenta za polni študijski 
čas;

– se bodo izobraževali na področjih umetniških 
poklicev ter na področju kulturne dediščine skladno 
z 2. členom pravilnika;

– se prijavljajo za štipendijo za študij z javno veljav-
nostjo v tujini;

– imajo stalno bivališče na območju občin financerk 
(Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina 
Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica);

– se je kandidat na razpis prijavil samo z eno vlogo, 
za eno smer na eni izobraževalni instituciji; v primeru, da 
vloži več vlog oziroma poda vlogo za več študijskih sme-
ri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih 
ustanovah, bodo vse njegove dodatne vloge zavržene;

– se ne vpisujejo ponovno v isti letnik.
Štipendija se podeljuje tudi za absolventski staž, 

vendar najdalj za eno leto.
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnje-

vati pogoje, ki jih določa Zakon o štipendiranju.
Rok za oddajo vlog
– 15. 10. 2019.
Razpis je dostopen na spletnih straneh občin finan-

cerk in na spletni strani Regionalne razvojne agencije 
Posavje: www.rra-posavje.si.

Dodatne informacije
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij Po-

savske štipendijske sheme lahko dobite na Regionalni 
razvojni agenciji Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Dani-
ca Kramžar, tel. 07/488-10-44, e-mail: danica.kram-
zar@rra-posavje.si.

Regionalna razvojna agencija Posavje

Št. 3300-0004/2019 Ob-2875/19
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, na 

podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za pro-
gramsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 37/15), 
Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 
2019 (Uradni list RS, št. 35/19) in Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev  

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
in podeželja v Občini Sevnica – štipendiranje 
bodočih prevzemnikov kmetij za šolsko leto 

2019/2020
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 

8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica razpi-

suje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ci-
ljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 
2019, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju držav-
nih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) 
št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

III. Ukrep in višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa po pravilniku (25. člen):
– ostali ukrepi: štipendiranje bodočih nosilcev kmetij.
Višina razpisanih sredstev je 14.280,00 EUR (pro-

računska postavka 19440 – konto 411799 Druge šti-
pendije).

IV. Splošna določila – pogoji za upravičence:
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki 

so opredeljeni v okviru ukrepa.

2. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, 
mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena 
z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev ter jo 
hraniti 10 let od zadnjega prejema sredstev.

3. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sred-
stev za isti namen iz drugih javnih sredstev (sredstva 
Republike Slovenije ali Evropske unije).

4. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi doda-
tnih pogojev in meril, ki so navedeni v besedilu razpisa.

V. Predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Predmet podpore:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju 

rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdar-
ske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali 
in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.

Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost no-
silcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi 
uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje.

Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Sev-

nica in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev v Občini Sevnica,

– upravičenec je lahko le eden iz posameznega 
kmetijskega gospodarstva,

– štipendija se dodeli izključno za prvi vpis v letnik 
(v primeru ponavljanja letnika ali vpisa v absolventski 
staž, prijavitelj ni upravičen do dodelitve sredstev).

Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec: Prijavni 

obrazec za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbu-
janje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica 
v letu 2019 – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij,

– izjavo vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika 
– pod točko 2. prijavnega obrazca,

– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo 
prosilec prevzemnik kmetije – pod točko 3. prijavnega 
obrazca,

– podpisan vzorec pogodbe – pod točko 5. prijav-
nega obrazca,

– original potrdilo o rednem vpisu v redni izobraže-
valni program,

– kopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma ko-
pijo potrdila o opravljenem predhodnem letniku,

– kopijo potrdila o katastrskem dohodku lastnika 
kmetije za predhodno leto,

– kopija zadnjega računalniškega izpisa subven-
cijskih obrazcev – zbirna vloga za neposredna plačila 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za 
leto 2019,

– potrdilo o stalnem prebivališču, ki ne sme biti sta-
rejše od 30 dni od datuma prijave na razpis,

– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo pro-
silec prejema),

– kopijo obeh strani bančne kartice, osebnega ra-
čuna ali prve strani hranilne knjižice.

Bruto intenzivnost pomoči:
Štipendija bo znašala do 170 EUR mesečno na 

upravičenca in se bo izplačevala 12 mesecev, torej 
v času trajanja celotnega šolskega oziroma študijskega 
leta 2019/2020.

Upravičenci do sredstev:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. 

stopnje kmetijske, živilske in gozdarske smeri po Uredbi 
o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraže-
vanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06, 8/17), 
ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na ob-
močju občine (vendar ne v primeru ponavljanja letnika 
ali absolventskega staža).
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Dodatna merila za ocenjevanje:
– ustreznost vsebine vloge namenu ukrepa,
– prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, ka-

terih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in 
prosilci z nižjimi dohodki na družinskega člana.

VI. Rok in način predložitve prijav
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem obrazcu, 

ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebni-
mi dokazili, pošljejo po pošti priporočeno (oznaka R) 
ali s povratnico (oznaka AR) ali vložijo osebno na na-
slov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, do 
15. 10. 2019.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
15. 10. 2019) ali do konca delavnika (do 15. ure) oddana 
v sprejemni pisarni Občine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in opre-
mljene z:

a) – nazivom in naslovom vlagatelja,
– datumom oddaje vloge, ki ga označi pošta (če 

se pošilja po pošti) ali sprejemna pisarna (če se dostavi 
osebno),

– oznako, ki se glasi: »Ne odpiraj javni razpis – šti-
pendije kmetijstvo«,

b) obrazcem za opremo kuverte, ki je del razpisne 
dokumentacije.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

VII. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, 

bo vloge odprla do 22. 10. 2019, v prostorih Občine 
Sevnica. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisi-
ja prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. 
V kolikor predlagatelj v zahtevanem roku vloge ne bo 
dopolnil, bo le-ta s sklepom zavržena kot nepopolna.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navede-
nih v javnem razpisu.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
s sklepom Občine Sevnica najpozneje v roku 30 dni od 
datuma odpiranja prijav.

Prijavitelj lahko zoper sklep vloži pritožbo pri župa-
nu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je 
dokončna.

Po pravnomočnosti sklepa se upravičence pozove 
k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne 
obveznosti pogodbenih strank. Pogodba mora biti pod-
pisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v na-
sprotnem se šteje, da upravičenec odstopa od vloge za 
pridobitev sredstev.

VIII. Nadzor in sankcije
Upravičenec mora do 1. 9. 2020 (dijaki) oziroma 

do 1. 10. 2020 (študenti) dostaviti potrdilo o uspešno 
opravljenem letniku. V primeru ponavljanja letnika se 
upravičenec ne more prijaviti na naslednji javni razpis 
oziroma se njegova vloga zavrne.

Prejemnik mora prejeta sredstva vrniti v celoti s pri-
padajočimi zakonskimi obrestmi, če:

– jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih po-
datkov v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumen-
tacije,

– je za isti namen že prejel sredstva iz kateregakoli 
drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali 
Evropske unije),

– ni dostavil potrdila o uspešno opravljenem letniku,
– ni sporočil spremembe, ki vpliva na ohranitev 

statusa dijaka/študenta in s tem pravico do izplačila 
dodeljene štipendije.

V zgoraj navedenih primerih prejemnik izgubi tudi 
pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in pode-
želja v Občini Sevnica za naslednji dve leti.

IX. Razpisna dokumentacija: besedilo javnega raz-
pisa in vloga sta vlagateljem na voljo, od dneva objave 
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka, na spletni 
strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in v po-
slovnem času na naslovu Občine Sevnica, Oddelek za 
gospodarske dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 
(pisarni št. 118 in 102).

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
– na e-poštnem naslovu: vlasta.kuzmicki@obcina- 

sevnica.si in jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si;
– od ponedeljka do petka v času poslovnih ur, oseb-

no na naslovu Občine Sevnica ali telefonsko na številki 
07/816-12-33 pri Vlasti Kuzmički ali številki 07/816-12-05 
pri Jasmini Veselinović.

Občina Sevnica

Št. 3000-0003/2019 Ob-2876/19
Občina Sevnica na podlagi Odloka o rebalansu 

A proračuna Občine Sevnica za leto 2019 (Uradni list 
RS, št. 35/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika 
o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini 
Sevnica (Uradni list RS, št. 43/16), (v nadaljevanju pra-
vilnik), objavlja

javni razpis
za dodelitev štipendij za deficitarne poklice  

v Občini Sevnica za šolsko leto 2019/20
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa, namen in cilj
Občina Sevnica razpisuje 10 štipendij za šolsko leto 

2019/2020 za izobraževanje za pridobitev izobrazbe 
za naslednje deficitarne poklice: kamnosek, izdelovalec 
kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin-orodjar, stroj-
ni ključavničar, strojni mehanik, elektrikar, avtokarose-
rist, avtoserviser, pek, mesar, slaščičar, gastronomske 
in hotelske storitve (kuhar), natakar, mizar, zidar, kle-
par-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikople-
skar-črkoslikar, tapetnik, pečar, polagalec keramičnih 
oblog, gozdar, dimnikar, inštalater strojnih instalacij, ga-
stronomsko-turistični tehnik, gastronomski tehnik, strojni 
tehnik in lesarski tehnik.

Deficitarni poklici zapisani v slovnični obliki moške-
ga spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enako-
vredno za oba spola.

Štipendije se dodeljujejo posameznikom z name-
nom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede 
na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na 
vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospo-
darski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tistih področij 
izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja.

III. Višina razpisanih sredstev in štipendije
Skupna višina razpisanih sredstev znaša 

9.600,00 EUR. Višina mesečne štipendije znaša 
80,00 EUR. Štipendija se izplačuje mesečno za 12 me-
secev v šolskem letu.

Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Sev-
nica za leto 2019 na proračunski postavki 19440 Štipen-
dijska politika, konto 411799 Druge štipendije.

V kolikor namenska sredstva ne bodo zadoščala 
oziroma bodo presegala razpoložljiva namenska sred-
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stva, bo del sredstev z namenom, da se doseže za-
stavljen cilj javnega razpisa, zagotovljen dodatno iz Pro-
računa Občine Sevnica za leto 2019.

IV. Pogoji razpisa
Za štipendije za deficitarne poklice v Občini Sevni-

ca zaprosi posameznik, ki izpolnjuje naslednje splošne 
pogoje:

– ima stalno prebivališče na območju Občine Sev-
nica,

– je v šolskem letu 2019/2020 v Republiki Sloveniji 
vpisan v enega od izobraževalnih programov srednje-
ga poklicnega/strokovnega izobraževanja za pridobitev 
poklicev navedenih v 1. točki tega razpisa in ima na tem 
področju pridobljen status dijaka,

– ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne 
registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposel-
nih oseb pri pristojnem organu oziroma ni poslovodna 
oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega za-
voda,

– hkrati ne prejema kadrovske štipendije, štipendije 
za deficitarne poklice odobrene s strani Javnega sklada 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ter 
druge občinske štipendije,

– v šolskem letu 2019/2020 se ne vpisuje ponovno 
v isti letnik,

– bo na izobraževalnem programu, za katerega 
štipendiranje se prijavlja, pridobil višjo raven izobrazbe 
od že pridobljene,

– je bil v izobraževalni program, za katerega uvelja-
vlja pravico do štipendije, prvič vpisan pred dopolnjenim 
22 letom starosti.

Štipendist mora zgoraj navedene točke izpolnjevati 
celoten čas upravičenosti do štipendije.

V. Razpisna dokumentacija
Vlagatelj mora predložiti:
– v celoti izpolnjen in podpisan Prijavni obrazec 

(tč. 1–tč. 5);
– parafiran vzorec pogodbe (pod tč. 6);
– potrdilo o stalnem prebivališču, ki ne sme biti sta-

rejše od 30 dni od datuma prijave na razpis;
– fotokopijo spričevala šolskega leta 2018/2019; 

če se vlagatelj v šolskem letu 2018/2019 ni izobraževal, 
mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodne-
ga šolskega leta, ki ga je opravljal;

– original potrdilo o vpisu vlagatelja za šolsko leto 
2019/2020, iz katerega je razvidno, da je vlagatelj prvič 
vpisan v letnik oziroma potrjen obrazec Potrdilo o vpisu 
(pod tč. 5) s strani šole o vpisu vlagatelja v šolsko leto 
2019/2020;

– potrdilo oziroma dokument, ki izkazuje, da je 
bil vlagatelj prvič vpisan v izobraževalni program pred 
22 letom, v kolikor je ob oddaji vloge za štipendijo sta-
rejši od 22 let;

– fotokopijo obeh strani bančne kartice, osebnega 
računa ali prve strani hranilne knjižice.

VI. Izbirni postopek in merila za dodelitev sredstev
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje 

javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja 
tega pravilnika in javnega razpisa izbrani po nasle-
dnjem merilu: višja povprečna ocena v zaključnem 
razredu osnovne šole oziroma predhodnem zaključe-
nem letniku.

Če ima več vlagateljev enako povprečno oceno 
v zaključnem razredu osnovne šole oziroma predho-
dnem zaključenem letniku in skupna višina štipendij za 
te vlagatelje presega zastavljen cilj javnega razpisa, se 
štipendija podeli tudi vsem vlagateljem v skupini z enako 
povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole 
oziroma predhodnem zaključenem letniku, s tem da se 

višina štipendije sorazmerno zmanjša glede na razpisa-
na sredstva vsem prejemnikom.

Če prejete vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogo-
je, ne presegajo zastavljenega cilja javnega razpisa 
vrednosti razpisanih sredstev, se vloge vlagateljev ne 
razvrščajo po merilih, štipendija pa se dodeli vsem vla-
gateljem, ki izpolnjujejo pogoje.

Prijave, ki so prispele v roku, obravnava komisija, ki 
pripravi predlog za izbor. Strokovna komisija, imenova-
na s sklepom župana, bo vloge odprla do 22. 10. 2019 
v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.

Če komisija ugotovi, da je potrebno prijavo do-
polniti po zaključku zbiranja prijav, obvesti vlagatelja 
o pomanjkljivostih in ga pozove, da prijavo dopolni 
v 8 dneh. Če prosilec v tem roku prijave ne dopolni, se 
prijava zavrže.

O dodelitvi sredstev vlagateljem po tem pravilniku 
na predlog komisije odloča pooblaščena oseba. Prija-
vitelji bodo z izidom javnega razpisa pisno seznanjeni 
s sklepom najpozneje v roku 30 dni od dne, od katerega 
se šteje, da je vložena zadnja popolna vloga, med vsemi 
na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami.

Zoper odločitev iz prejšnjega stavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Odločitev župana je dokončna.

Sklepanje pogodb z izbranimi štipendisti se opravi 
v 15 dneh od dokončnosti sklepa o izboru. Če kateri do 
štipendistov v roku 15 dni od vročitve pogodbe le-te ne 
podpiše, se šteje, da odstopa od pogodbe.

VII. Obveznosti štipendista
Štipendist je v času trajanja pogodbe dolžan Ob-

čini Sevnica v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki 
bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od 
takrat, ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako spremembo, 
zlasti pa:

– prekinitev ali zaključek izobraževanja,
– spremembo vrste in področje izobraževanja,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek 

opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,
– spremembo stalnega prebivališča,
– nastop starševskega dopusta in dopusta za nego 

in varstvo otroka,
– neizpolnjenih šolskih obveznosti zaradi višje sile,
– opravičljive zdravstvene razloge,
– ter druge okoliščine, ki se nanašajo na štipen-

dijsko razmerje oziroma zaradi katerih štipendist ne 
izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem 
pravilniku.

Neizpolnjevanje obveznosti obveščanja iz prejšnje-
ga odstavka tega člena s strani štipendista je sankcio-
nirano s prekinitvijo pogodbe, in sicer od trenutka dalje, 
ko so nastale spremembe.

Komisija za štipendiranje v primeru sprememb, ki 
vplivajo na štipendijsko razmerje, ponovno odloči o šti-
pendiji, na podlagi spremenjenih okoliščin.

Štipendist izgubi pravico do štipendije pred pote-
kom roka, določenega v pogodbi o štipendiranju in mora 
vrniti prejete zneske štipendije, skupaj z zakonitimi za-
mudnimi obrestmi, če:

– ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije 
po tem pravilniku,

– po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije 
prekine izobraževanje,

– spremeni smer izobraževanja, brez soglasja Ob-
čine Sevnica,

– pridobi štipendijo na podlagi posredovanja nere-
sničnih podatkov ali

– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem (kadro-
vske štipendije).
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Če štipendist ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, 
ima Občina Sevnica pravico zahtevati vrnitev že izpla-
čanih zneskov.

Za področja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se 
subsidiarno uporabljajo določila Zakona o štipendiranju 
(Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 
– ZUPŠ in 31/18).

VIII. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega 
razpisa in vloga sta vlagateljem na voljo od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka na 
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) 
in v poslovnem času na naslovu Občine Sevnica, Od-
delek za gospodarske dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica (pisarni št. 118 in 102).

IX. Rok in način oddaje vlog
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem prijavnem 

obrazcu, ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s po-
trebnimi dokazili, pošljejo po pošti priporočeno (oznaka 
R) ali s povratnico (oznaka AR) ali vložijo osebno na 
naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, 
do 15. 10. 2019.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
15. 10. 2019) ali do konca delavnika (do 15. ure) oddana 
v sprejemni pisarni Občine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in opre-
mljene z:

a) – nazivom in naslovom prijavitelja,
– datumom oddaje vloge, ki ga označi pošta (če 

se pošilja po pošti) ali sprejemna pisarna (če se dostavi 
osebno) in

– z oznako, ki se glasi: »Ne odpiraj javni razpis – 
deficitarne štipendije«

b) oziroma obrazcem za opremo kuverte, ki je del 
razpisne dokumentacije.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

X. Dodatne informacije
Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
– na e-poštnem naslovu: vlasta.kuzmicki@obcina-

-sevnica.si in jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si,
– od ponedeljka do petka v času poslovnih ur, 

osebno na naslovu Občine Sevnica ali telefonsko na 
številki 07/816-12-33 pri Vlasti Kuzmički ali na številki 
07/816-12-05 pri Jasmini Veselinović.

Občina Sevnica

Št. 302-3/2019-1 Ob-2916/19
Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna za leto 

2019 (Uradni list RS, št. 43/19) in na podlagi 37. člena 
Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodelje-
vanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Me-
stni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 
(Uradni list RS, št. 15/17 v nadaljevanju: odlok) objavlja 
Mestna občina Nova Gorica

javni razpis
za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij  

v letu 2019
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-

varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju 
sofinancer).

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upraviče-

nih stroškov promocijskih aktivnosti podjetij, ki se ude-
ležijo mednarodnega sejma z namenom predstavitve 
lastnega podjetja in njegove dejavnosti.

Mednarodni sejem je sejem:
– ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A 

ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednaro-
dnem registru sejmov AUMA www.auma.de in

– ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 

je spodbujanje rasti podjetnikov ter spodbuditev izvozne 
dejavnosti podjetij.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev 

za izvedbo razpisa je 43.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-

tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
1402/09.074 – Finančne spodbude podjetnikom – spod-
bujanje promocijskih aktivnosti podjetij.

V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvar-

jajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo 
na dan objave razpisa najmanj enega ter največ 20 za-
poslenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne 
presega 2 milijona EUR.

– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja,

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu,

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do 
četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podje-
tij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 

z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za de-
javnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države 
članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvo-
ženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distri-
bucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi 
z izvozno dejavnostjo,

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

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

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v pri-

merih kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg 
ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno 
prenese na primarne proizvajalce,

– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti 
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje 
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podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, 
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) 
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot 
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah 
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če 
izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki 
urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-
guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala.

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih.

– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije.

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči.

V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge 
dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejav-
nosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izklju-
čenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.

Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči 
v skladu z Uredbo EU Komisije št. 1407/2013

Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo 
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:

1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo 
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000 EUR),

3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči,

5) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo 
»de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisi-
je št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi 
360/2012,

6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo 
»de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR),

7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sred-
stev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je pod-
jetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« 
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške,

8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« 
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,

9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev:
1) podjetje, ki opravlja dejavnost na območju Me-

stne občine Nova Gorica oziroma ima delujočo poslovno 
enoto na območju Mestne občine Nova Gorica in se 
v obdobju določenim z razpisom udeleži določenega 
mednarodnega sejma, z namenom predstavitve lastne-
ga podjetja in njegove dejavnosti,

2) sedež dejavnosti na območju Mestne občine 
Nova Gorica mora imeti prijavitelj registrirano najkasne-
je na dan objave razpisa. V kolikor se na razpis prijavlja 
podjetje, ki ima na območju Mestne občine Nova Gori-
ca poslovno enoto, sedež dejavnosti pa izven območja 
upravičenega do sredstev iz naslovnega razpisa mora 
podjetje izkazati, da dejansko posluje v registrirani po-
slovni enoti (najeti ali lastni prostori za poslovanje ...). 
Poslovno enoto mora imeti registrirano najmanj dve 
leti pred dnevom objave razpisa,

3) na podlagi tega javnega razpisa bo sofinancirana 
samo ena udeležba na sejmu doma ali v tujini,

4) upravičenec za izplačane upravičene stroške 
odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih jav-
nih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja 
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko sofinancer 
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izpla-
čanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in 
odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sode-
lovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica,

5) podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora ime-
ti pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do 
Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, 
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,

6) podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora imeti 
poravnane vse davke in prispevke,

7) prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva in/ali 
soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 45 % vre-
dnosti prijavljene promocijske aktivnosti,

8) minimalni znesek upravičenih stroškov mora 
znašati vsaj 1.000 EUR brez DDV,

9) prijavitelj mora zagotavljati vodenje stroškov ude-
ležbe na sejmu, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis 
na ločenem stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa 
analitične bilance),

10) prijavitelj ne sme biti kapitalsko ali kakorkoli 
drugače lastniško ali upravljavsko povezan s sejmiščem 
oziroma organizatorjem sejma, ki ga navaja v vlogi na 
ta razpis,

11) prijavitelj ne more zahtevati sofinanciranja upra-
vičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na sezna-
mu skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva 
na sejmih v tujini v letu 2019, objavljenem na portalu 
SPIRIT Slovenija,

12) prijavitelj se mora udeležiti sejma kot samostoj-
ni razstavljavec. Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, 
mora biti prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na 
sejem.

5.3. Zavrnitev vloge
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev raz-

pisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s pred-
metom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se 
navedeno ugotovi po izdaji odločbe o sofinanciranju, se 
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pogodba ne podpiše, sklep pa razveljavi. Po podpisu 
pogodbe je navedeno razlog za odstop od pogodbe in 
zahtevo za vrnitev sredstev.

Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– gre za neupravičenega prijavitelja ali neupraviče-

no prijavljeno promocijsko aktivnost,
– prijavitelj prosi za sredstva, ki niso namenjena 

spodbujanju promocijskih aktivnosti,
– prijavitelj tudi po pozivu k dopolnitvi vloge ni podal 

podatkov in zahtevanih prilog, ki so zahtevani skladno 
s pogoji razpisa,

– vloga ni dosegla zadostnega števila točk skladno 
z IX. točko razpisa (Merila za izbor upravičencev, ki iz-
polnjujejo pogoje),

– ne bo več razpoložljivih proračunskih sredstev, 
ker bodo višje ocenjenim vlogam že razdeljena sredstva 
po tem javnem razpisu.

VI. Upravičeni stroški
Sofinancer bo upravičencem sofinanciral naslednje 

upravičene stroške:
– stroške najema sejemskega prostora in postavi-

tve stojnice na sejmu doma ali v tujini.
Stroški najema razstavnega prostora so stroški na-

jemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma 
stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojni-
co, v kolikor organizator sejma to ponuja, ter stroški, ki 
jih zaračunava organizator sejma skupaj z najemom raz-
stavnega prostora (npr. objava v katalogu razstavljav-
cev, prispevek za čiščenje in drugi skupni stroški raz-
stavnega prostora).

Komisija bo upoštevala vloge samo tistih prijavite-
ljev, ki bodo z vpisom v katalog razstavljavcev dokazali 
svojo udeležbo na določenem sejmu.

Komisija bo upoštevala samo tiste račune ozi-
roma predračune prijaviteljev za postavitev stojnice, 
ki jih bodo izdali izvajalci, katerih glavna dejavnost 
so postavitve in opremljanja razstavnih prostorov raz-
stavljavcev.

Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upra-
vičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih 
pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več 
kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem – upra-
vičencem.

Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek, 
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:

– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti 
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med 
zakoncema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski sku-
pnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, 
posvojencem, rejnikom ali rejencem,

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi 
lastnica gospodarske družbe,

– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske druž-
be in to gospodarsko družbo,

– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega 
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.

Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavi-
telja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem 
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma 
nujno potreben za realizacijo promocijske aktivnosti, ga 
lahko tudi izloči.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, 
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.

VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme prese-

gati 55 % upravičenih stroškov prijavljene promocijske 
aktivnosti. Prijavitelj mora upoštevati, da lahko prejme 
največ 5.000 EUR.

V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega 
razpisa promocijskih aktivnosti ne realizira v obsegu, kot 
ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sred-
stev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu 
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.

VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, neraz-
deljena sredstva

Upravičenec izgubi pravico do dodelitve sorazmer-
nega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz X. toč-
ke tega razpisa ne realizira v celoti promocijske aktivno-
sti, za katero so mu bila z odločbo sredstva odobrena.

Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prej-
šnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko do-
delijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega 
razpisa v celoti realizirali promocijsko aktivnost.

V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, 
se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale 
posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu 
s sprejetim odlokom.

IX. Merila za ocenitev vlog

Zap. 
št.

Naziv merila Maksimalno 
število točk

1. Število zaposlenih v podjetju 5
2. Mednarodni potencial sejma 10
3. Promocija izdelkov in storitev 10
4. Prejemnik sredstev MONG

v letu 2018
5

5. Prvi vstop na tuje trge 10
SKUPAJ 40

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 4 in 5 oceni vloge organ Mestne 

občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni 
organ),

– z merilom št. 3 vloge oceni v Komisija za po-
speševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja 
v Mestni občini Nova Gorica (komisija).

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila so 
določena skladno z odlokom.

Prag števila točk, nad katerim bo vloga nadalje 
obravnavana, je 20 ali več točk. V nobenem primeru vlo-
ga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk, ne more 
pridobiti sofinanciranja.

Vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk 
razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge 
z najnižjim številom točk.

Končna ocena
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi 

merili je 40 točk.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog pre-

jemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustre-
zne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine 
Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma izdaje odloč-
be o odobritvi sofinanciranja vloge. Na podlagi odločbe 
o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov prija-
vljene vloge prejme podjetje državno pomoč skladno 
z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev 
nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni stroški) 
tega razpisa.

V primeru, da bo po končanem ocenjevanju ugo-
tovljeno, da skupna vrednost pričakovanega sofinanci-
ranja vlog, ki so dosegle 20 ali več točk, presega raz-
položljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva 
dodeljena glede na število doseženih točk, pri čemer 
bodo imele prednost vloge z višjim številom točk.
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V primeru enakega števila točk imajo prednost pri-
jave, ki so pridobile več točk pri merilu mednarodni po-
tencial sejma, nato pri merilu promocija izdelkov/storitev, 
nato pri merilu vstop na tuje trge nato pri merilu prejemnik 
sredstev iz razpisa in nato pri merilu število zaposlenih.

V primeru enakega števila točk tudi po zgoraj nave-
denem vrstnem redu meril, bodo imele prednost vloge, 
ki so bile oddane prej.

Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 
55 % upravičenih stroškov celotne vrednosti prijavljene 
promocijske aktivnosti. Sredstva iz javnega razpisa so, 
glede na razpoložljiva proračunska sredstva, namenje-
na sofinanciranju promocijske aktivnosti v maksimalni 
višini 5.000 EUR. V kolikor bo prijavljena promocijska 
aktivnost presegla z razpisom določeno maksimalno 
višino sofinanciranja, bo komisija upoštevala z razpisom 
določeno maksimalno višino sofinanciranja upravičenih 
stroškov. Minimalni znesek upravičenih stroškov sofi-
nanciranja mora znašati vsaj 1.000 EUR. Kot upraviče-
ni stroški posamezne promocijske aktivnosti se štejejo 
neto stroški promocijske aktivnosti (brez DDV). Prijavitelj 
mora v prijavi transparentno izkazati delež sofinancira-
nja iz lastnih ali drugih virov.

Če sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne 
načrtovane vrednosti sofinanciranja opredeljenega v fi-
nančnem načrtu vloge, ki je naslednja upravičena do 
sofinanciranja, se sredstva ne dodeli in ostanejo ne-
razporejena.

X. Obdobje za porabo sredstev in posredovanje 
zahtevkov za sofinanciranje upravičenih stroškov

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana pro-
računska sredstva iz točke IV., je proračunsko leto 2019. 
Sredstva bodo dodeljena tistim prijaviteljem, ki bodo 
izpolnjevali pogoje tega razpisa in katerih promocijske 
aktivnosti bodo realizirane v času od 17. 9. 2018 do 
vključno 29. 11. 2019.

Osnova za sklenitev pogodbe in izplačilo sredstev 
po tem javnem razpisu je zahtevek za izplačilo. Zahte-
vek za izplačilo z vsemi pripadajočimi prilogami mora 
prispeti na Mestno občino Nova Gorica najkasneje do 
vključno 29. 11. 2019. V primeru izvedbe udeležbe na 
sejmu pred podpisom pogodbe mora zahtevek z vsemi 
pripadajočimi prilogami prispeti na Mestno občino Nova 
Gorica najkasneje petnajst dni od prejete pravnomočne 
odločbe o odobritvi sredstev prijavitelju.

Obvezne priloge zahtevka za podpis pogodbe in 
izplačilo so:

– fotokopije računov
– dokazila o plačilu računov
– dokazna gradiva o udeležbi na sejmu (kopija ura-

dnega seznama/kataloga razstavljavcev, fotografija raz-
stavnega prostora podjetja, drugo).

XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in 
razpisni roki

Javni razpis je odprt do vključno: 7. 10. 2019. Pri-
javitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 
vključno 7. 10. 2019. Kot pravočasna se šteje vloga, ki 
bo 7. 10. 2019 najkasneje do 15. ure prispela po pošti 
oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
(soba 36, 1. nadstropje).

Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih 
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, 
s sklepom zavrže pristojni organ. Vloga na razpis mora 
biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na 
sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj 
– Vloga na javni razpis za sofinanciranje promocijskih 
aktivnosti podjetij«, in s polnim nazivom in naslovom 
pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo 

na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga 
prilepite na prvo stran ovojnice.

Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumenta-
cije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lah-
ko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. 
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma 
izjave iz vloge.

Odpiranje prispelih vlog bo 9. 10. 2019. Odpiranje 
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni 
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, 
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega 
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumenta-
cija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt 
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravi-
čenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane najkasneje v 30 dneh od zaključka 
razpisa.

XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili pri-

javiteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni 
občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4) vsak delovni dan med 
9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posre-
duje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj na-
vedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig 
razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi 
na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na 
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131 
(Tadeja Marinič). Morebitna vprašanja je mogoče po-
sredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: 
tanja.gregorcic@nova-gorica.si in tadeja.marinic@no-
va-gorica.si.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 302-2/2019-1 Ob-2917/19
Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna za leto 

2019 (Uradni list RS, št. 43/19) in na podlagi 37. člena 
Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o dodelje-
vanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Me-
stni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 15/17, v nadaljevanju: 
odlok) objavlja Mestna občina Nova Gorica

javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in investicij  
v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2019
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-

varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju 
sofinancer).

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih 

investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.
Začetne investicije in investicije v razširjanje de-

javnosti in razvoj so investicije v osnovna sredstva pri
– vzpostavitvi nove poslovne enote oziroma subjekta,
– diverzifikaciji poslovne enote oziroma subjekta 

v nove proizvode oziroma storitve, ki niso bili predhodno 
proizvedeni oziroma izvajani,



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 54 / 6. 9. 2019 / Stran 1849 

– bistveni spremembi v celotnem proizvodnem pro-
cesu obstoječe poslovne enote.

III. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je znižanje vstopnih stro-

škov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne 
učinke na:

– spodbujanje začetnih vlaganj,
– ustvarjanje oziroma ohranitev obstoječih delovnih 

mest,
– spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehno-

logij in storitev.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev; 

za izvedbo javnega razpisa za spodbujanje začetnih 
investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj je 
namenjenih 173.000 EUR.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-
tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
1402/09.071 – Finančne spodbude podjetnikom – spod-
bujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje de-
javnosti in razvoj.

V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvar-

jajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, imajo na 
dan objave razpisa najmanj 1 zaposlenega ter največ 
20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, 
ki ne presega 2 milijona EUR.

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja,

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu,

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do 
četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podje-
tij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 

z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za de-
javnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države 
članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvo-
ženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distri-
bucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi 
z izvozno dejavnostjo,

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

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

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v pri-

merih kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene 

ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg 
ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno 
prenese na primarne proizvajalce,

– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti 
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, 
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) 
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot 
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v teža-
vah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpi-
sih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je 
v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-
guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,

– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije,

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči.

V kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še dru-
ge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje 
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo 
izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na 
razpisu.

Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči 
v skladu z uredbo EU Komisije (EU) št. 1407/2013

Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo 
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:

1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo 
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000 EUR),

3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči,

5) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v uredbi 
360/2012,

6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR),

7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sred-
stev pridobila pisno izjavo o:
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– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je pod-
jetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« 
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške,

8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« 
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,

9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev:
1) podjetje mora imeti na dan objave razpisa sedež 

dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in iz-
vesti investicijo na območju Mestne občine Nova Gorica,

2) v kolikor se na razpis prijavlja podjetje, ki ima na 
območju Mestne občine Nova Gorica poslovno enoto, 
sedež dejavnosti pa izven območja upravičenega do 
sredstev iz razpisa, mora podjetje izkazati, da dejan-
sko posluje v registrirani poslovni enoti (najeti ali lastni 
prostori za poslovanje). Podjetje mora imeti poslovno 
enoto registrirano najmanj dve leti pred dnevom objave 
razpisa,

3) na podlagi tega javnega razpisa bo posamezne-
mu upravičencu sofinancirana le ena investicija, ki pred-
stavlja smiselno zaključeno celoto,

4) sofinancirane bodo le začetne investicije in inve-
sticije v razširjanje dejavnosti in razvoj kot je definirano 
v točki II. tega razpisa,

5) investicije, ki predstavljajo le povečan obseg po-
slovanja, niso predmet tega javnega razpisa,

6) minimalni znesek vseh upravičenih stroškov po-
samezne začetne investicije ali investicije v razširjanje 
dejavnosti in razvoj, ki predstavlja zaključeno celoto, 
mora znašati vsaj 5.000 EUR,

7) javni razpis je namenjen investicijam, katerih vi-
šina upravičenih stroškov ne presega 30.000 EUR (brez 
DDV), najvišji dodeljeni znesek sofinanciranja s strani 
sofinancerja znaša 18.000,00 EUR ne glede na vrednost 
prijavljene investicije,

8) prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva za 
kritje finančne konstrukcije za izvedbo investicije in za-
gotovljena sredstva za financiranje, dokler ne bodo na-
kazana nepovratna sredstva,

9) investicija se mora ohraniti na območju Mestne 
občine Nova Gorica vsaj tri leta po dodelitvi sredstev,

10) podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora 
imeti pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do 
Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, 
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,

11) podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora 
imeti poravnane vse davke in prispevke.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške odo-
brene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih 
sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja 
odobrene vloge iz različnih javnih virov, sofinancer od-
stopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih 
sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in od-
govornim v podjetju se tudi onemogoči sodelovanje na 
javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica.

5.3. Zavrnitev vloge
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev raz-

pisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s pred-

metom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se 
navedeno ugotovi po izdaji odločbe o sofinanciranju, se 
pogodba ne podpiše, sklep pa razveljavi. Po podpisu 
pogodbe je navedeno razlog za odstop od pogodbe in 
zahtevo za vrnitev sredstev.

Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– gre za neupravičenega prijavitelja ali neupraviče-

no prijavljeno investicijo,
– prijavitelj prosi za sredstva, ki niso namenjena 

spodbujanju začetnih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti in razvoj,

– prijavitelj tudi po pozivu k dopolnitvi vloge ni podal 
podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvou-
mno razvidni namen, cilji in način izvedbe investicije ozi-
roma podatki ali priloge niso verodostojni in/ali resnični,

– vloga ne bo dosegla zadostnega števila točk skla-
dno z IX. točko razpisa (Merila za izbor upravičencev, ki 
izpolnjujejo pogoje),

– ne bo več razpoložljivih proračunskih sredstev, 
ker bodo višje ocenjenim vlogam že razdeljena sredstva 
po tem javnem razpisu.

VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški investicije so stroški:
– materialnih investicij, in sicer stroški nakupa:

– strojev,
– strojne opreme,
– ostale opreme, potrebne za realizacijo proizvo-

dnje oziroma storitve
(vključno s stroški, povezanimi z aktiviranjem stro-
jev/opreme v tehnološki proces – to so stroški transporta 
in montaže strojev/opreme, ki je predmet sofinanciranja).

– nematerialnih investicij, in sicer stroški nakupa:
– nove programske opreme do največ 

10.000,00 EUR,
ki predstavlja smiselno zaokroženo tehnološko celoto 
in je povezana z novimi proizvodi/storitvami oziroma 
temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami ali z bistveni-
mi spremembami proizvodnega procesa v obstoječem 
obratu na tehnološkem področju.

Med upravičene stroške investicije ne spadajo:
– obnova poslovnih in proizvodnih prostorov, strojev 

in opreme,
– nakup, komunalnega in infrastrukturnega opre-

mljanje zemljišč,
– gradnja in/ali nakup objekta,
– investicije v opremo poslovnih prostorov in proi-

zvodnih prostorov (npr. pohištva, klimatskih naprav ipd.),
– nakup drobnega inventarja in materiala (Sloven-

ski računovodski standardi 1, Uradni list RS, št. 18/05, 
Računovodski standard 1 – točka 1.47),

– nakup osebnih računalnikov in prenosnikov ter 
tiskalnikov,

– nakup poslovnih informacijskih sistemov,
– ostalih nematerialnih investicij,
– nakup cestno prevoznih sredstev, stroški tran-

sportnih sredstev in transportne opreme,
– stroški usposabljanja in izobraževanja.
V kolikor bo sofinancer ugotovil, da so v vlogi med 

upravičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški in/ali 
stroški, ki ne bodo predstavljali zaključene tehnološke 
celote, lahko vlogo kot neustrezno zavrne oziroma te 
stroške izloči.

Vsi navedeni stroški morajo biti nedvoumno pove-
zani s prijavljeno investicijo.

Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmete-
na in neopredmetena osnovna sredstva. Opredmetena 
osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost 
ne presega 500 EUR z vključenim DDV, so lahko po tem 
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razpisu upravičen strošek, če ne bodo izkazana sku-
pinsko kot drobni inventar, temveč kot ostala osnovna 
sredstva (posamično, se amortizirajo, so evidentirana 
v knjigi osnovnih sredstev ...).

Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upra-
vičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po tr-
žnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti 
več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem – 
upravičencem. Pravne osebe, ki nabavijo opremo in/ali 
opravijo storitev za upravičenca, morajo izpolnjevati vse 
pogoje, ki jih določa veljavna zakonodaja za opravljanje 
dejavnosti oziroma storitve za upravičenca.

Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek, 
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:

– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti 
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med 
zakoncema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski sku-
pnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, 
posvojencem, rejnikom ali rejencem,

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi 
lastnica gospodarske družbe,

– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske druž-
be in to gospodarsko družbo,

– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega 
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, 
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. 
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno 
prevozna sredstva za komercialni prevoz tovora ali 
oseb.

VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 

60 % upravičenih stroškov celotne vrednosti posame-
zne investicije. Kot vrednost posamezne investicije se 
štejejo neto stroški investicije (brez DDV). Maksimalna 
višina zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje in-
vesticije znaša 18.000,00 EUR. Najnižji znesek upravi-
čenih stroškov investicije, ki bo še sofinancirana, znaša 
5.000 EUR (brez DDV).

V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega 
razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo 
je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sred-
stev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu 
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.

VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, neraz-
deljena sredstva

Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela 
odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz X. točke tega raz-
pisa ne realizira v celoti, za katere so mu bila z odločbo 
sredstva odobrena.

Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prej-
šnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko do-
delijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega 
razpisa v celoti realizirali investicijo.

V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, 
se lahko s sklepom komisije lahko prerazporedijo na 
ostale posamezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi 
v skladu s sprejetim odlokom.

Če sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne 
načrtovane vrednosti sofinanciranja, opredeljenega v fi-
nančnem načrtu vloge, ki je naslednja upravičena do 
sofinanciranja, se sredstva ne dodeli in ostanejo ne-
razporejena.

IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za 

kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo 
ocenila komisija za spodbujanje podjetništva na osnovi 
naslednjih meril:

Zap. 
št.

Naziv merila Maksimalno 
število točk

1. namen investicije 10
2. investicija na demografsko 

ogroženih območjih*
10

3. trajnostni vpliv 5
4. število zaposlenih v podjetju 10
5. sodelovanje z akademsko in 

raziskovalno sfero (točkovni 
elementi tega merila se seštevajo)

5

6. ni prejemnik sredstev MONG iz 
razpisa v letu 2018 

10

SKUPAJ 50
*vloga prijavitelja, ki pri merilu pod zaporedno šte-

vilko 1.1. pridobi 0 točk, ne more pridobiti sofinanciranja,
*za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko 

ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote 
(naselja Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske Rav-
ne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo, 
Voglarji, Podgozd).

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 3, 5 oceni vloge Komisija za spodbu-

janje podjetništva, z merili št. 2, 4 in 6 oceni vloge organ 
Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo 
(pristojni organ).

Končna ocena
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi 

merili je 50 točk.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije.
Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila so 

določena skladno z odlokom.
Prag števila točk, nad katerim bo vloga vključena 

v nadaljnjo obravnavo, je 20 ali več točk. V nobenem 
primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk, 
ne more pridobiti sofinanciranja.

Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog pre-

jemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustre-
zne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine 
Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma priprave 
odločbe o odobritvi sofinanciranja. Na podlagi odločbe 
o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov odobrene 
vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zapro-
šenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev nepo-
vratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni stroški) tega 
razpisa. V primeru, da bo po končanem ocenjevanju 
ugotovljeno, da skupna vrednost pričakovanega sofi-
nanciranja vlog, ki so dosegle 20 točk ali več točk, pre-
sega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana 
sredstva dodeljena glede na število doseženih točk, pri 
čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost pri-
javljene investicije, ki so pridobile več točk pri merilu na-
men investicije, nato pri merilu število zaposlenih, nato 
pri merilu prejemnik sredstev MONG iz razpisa v letu 
2018, nato pri merilu investicija na demografsko ogrože-
nih območjih, nato pri merilu sodelovanje z akademsko 
in raziskovalno sfero in nato pri merilu trajnostni vpliv.

V primeru enakega števila točk tudi po zgoraj nave-
denem vrstnem redu meril, bodo imele prednost vloge, 
ki so bile oddane prej.

X. Obdobje za porabo sredstev in posredovanje 
zahtevkov za sofinanciranje upravičenih stroškov

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana pro-
računska sredstva iz točke IV., je proračunsko leto 2019. 
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Sredstva bodo dodeljena tistim investicijskim projektom, 
ki bodo realizirani v času od 17. 9. 2018 do najkasneje 
29. 11. 2019 in bodo priložili dokazila o nastanku in re-
alizaciji upravičenih stroškov za obdobje od 17. 9. 2018 
do vključno 29. 11. 2019.

Osnova za sklenitev pogodbe in izplačilo sredstev 
po tem javnem razpisu je zahtevek za izplačilo. Zahte-
vek za izplačilo z vsemi pripadajočimi prilogami mora 
prispeti na Mestno občino Nova Gorica najkasneje do 
vključno 29. 11. 2019. V primeru izvedbe investicije pred 
podpisom pogodbe mora zahtevek z vsemi pripadajo-
čimi prilogami prispeti na Mestno občino Nova Gorica 
najkasneje v roku petnajstih dni od prejete pravnomočne 
odločbe o odobritvi sredstev prijavitelju.

Obvezne priloge zahtevka za podpis pogodbe in 
izplačilo so:

– fotokopije računov
– dokazila o plačilu računov
– dokazna gradiva o realizaciji investicije (slikovno 

gradivo, dobavnica …).
XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in 

razpisni roki
Javni razpis je odprt do vključno 7. 10. 2019. Pri-

javitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 
vključno 7. 10. 2019. Kot pravočasna se šteje vloga, ki 
bo najkasneje do 7. 10. 2019 do 15. ure prispela po pošti 
oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
(soba 36, 1. nadstropje).

Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih 
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, 
s sklepom zavrže pristojni organ.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za 
spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti in razvoj« in s polnim nazivom in naslovom 
pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo 
na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga 
prilepite na prvo stran ovojnice.

Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumenta-
cije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Sofinancer lah-
ko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. 
Sofinancer lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma 
izjave iz vloge.

Odpiranje prispelih vlog bo 9. 10. 2019. Odpiranje 
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni 
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, 
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega 
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumenta-
cija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt 
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravi-
čenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane najkasneje v 30 dneh od zaključka 
razpisa.

XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili pri-

javiteljem za pripravo vloge, je na voljo na Oddelku za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni 
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4). Razpisno dokumen-
tacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če 

prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove po-
sreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Doku-
mentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.
nova-gorica.si.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na 
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131 
(Tadeja Marinič). Morebitna vprašanja je mogoče po-
sredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: 
tanja.gregorcic@nova-gorica.si in tadeja.marinic@no-
va-gorica.si.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 302-2/2019 Ob-2918/19
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o dodeljevanju 
pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje 
(Uradni list RS, št. 76/15 in 48/18) ter Uredbe Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis, Mestna občina Celje objavlja

javni razpis
za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva  
v Mestni občini Celje za leto 2019 za mikro, mala  

in srednje velika podjetja (MSP)
I. Namen javnega razpisa
Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom 

uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne 
občine Celje 2014–2020, ki je bila sprejeta s strani Me-
stnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 
11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za 
ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih 
mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inova-
cijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetni-
škega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in 
inovativnosti v občini.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na 
področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje 
ukrepe:

– Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nemateri-
alnih investicij,

– Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega 
prispevka,

– Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih pro-
storov,

– Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in od-
piranja novih delovnih mest,

– Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkuba-
torjih in tehnoloških parkih,

– Ukrep 6: sofinanciranje stroškov promocije in in-
ternacionalizacije podjetništva,

– Ukrep 7: sofinanciranje stroškov turistične infra-
strukture.

III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne ob-

čine Celje za leto 2019 v višini 215.000,00 EUR (prora-
čunska postavka 410201 Subvencioniranje obresti pri-
vatnim podjetjem in zasebnikom). Predvidena okvirna 
sredstva po področjih so sledeča:

– 70.000 EUR za sofinanciranje materialnih in ne-
materialnih investicij (ukrep 1)
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– 40.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunal-
nega prispevka (ukrep 2)

– 35.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC 
s področja podjetništva in gospodarstva:

– za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov 
v višini 15.000,00 EUR (ukrep 3)

– za sofinanciranje samozaposlovanja in odpira-
nja novih delovnih mest v višini 10.000,00 EUR (ukrep 4)

– za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih 
in tehnoloških parkih v višini 10.000,00 EUR (ukrep 5)

– 35.000 EUR za sofinanciranje stroškov promocije 
in internacionalizacije podjetništva (ukrep 6)

– 35.000,00 EUR sofinanciranje stroškov turistične 
infrastrukture (ukrep 7).

Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov, 
navedenih v tem razpisu. V primerih, ko se prijavitelj 
prijavlja na več ukrepov, bo le-ta lahko prejel finančno 
vzpodbudo le za en ukrep, in sicer za tistega, za ka-
terega bo prejel najvišje število točk od vseh oddanih 
vlog istega vlagatelja. Izjema je v primeru oddaje vloge 
za ukrep sofinanciranja samozaposlovanja in odpiranja 
delovnih mest in za še drug(e) ukrep(e), kjer bo lahko 
poleg ukrepa sofinanciranja samozaposlovanja in od-
piranja novih delovnih mest, izbran še za en ukrep, in 
sicer za tistega, pri katerem bo vlagatelj izmed vseh svo-
jih oddanih vlog prejel najvišje število točk. V takšnem 
primeru se takšnemu vlagatelju lahko podeli finančna 
spodbuda le do skupne višine 20.000,00 EUR za oba 
ukrepa skupaj.

Kvote po posameznih področjih so orientacijske in 
se v primerih, da ne bodo dodeljene v celoti po posame-
znih ukrepih, podelijo med druge ukrepe po prioritetah: 
ukrepi 4, 3, 5, 2, 6, 7 in 1.

IV. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Upravičenci do pomoči so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju ob-

čine,
– podjetja, ki izvajajo enega izmed ukrepov iz tega 

razpisa, in ima učinke v Mestni občini Celje, kar je 
podrobneje predpisano pri posameznem ukrepu tega 
razpisa,

– fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar 
gre za sofinanciranje samozaposlitve.

Za podjetje se po tem razpisu šteje:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikro, mala in srednja velika podjetja (MSP) iz 

člena 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES, pri čemer so 
srednja podjetja upravičena samo za ukrep 1 in 2.

Za izvajanje ukrepov se uporabljajo določila dode-
ljevanja pomoči de minimis.

Upravičenci do nepovratnih sredstev se razlikujejo 
glede na ukrep, za katerega se prijavljajo.

Do podelitve sredstev po tem razpisu niso upravi-
čena podjetja, ki:

– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu 

o finančnem poslovanju podjetij,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reše-

vanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih 

proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske skupnosti,

– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do ob-
čine,

– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obve-
znosti do delavcev,

– ne izpolnjujejo drugih pogojev, določeni pri posa-
meznih ukrepih, za katerega dajejo vlogo,

– delujejo na področju predelave in trženja kmetij-
skih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o usta-
novitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

– za katere je bila ugotovljena hujša nepravilnost pri 
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbe-
nih obveznosti, zaradi česar je Mestna občina Celje ozi-
roma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o finan-
ciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje 
za že izvedene aktivnosti, razen za ukrep 7, kjer se po-
moč dodeljuje za predvidene aktivnosti.

Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis 
za stroške za obdobje od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, za 
ukrep 7 pa za bodoče aktivnosti do 31. 12. 2019.

Pomoč odobrena po pravilu de minimis, lahko po-
kriva do 100 % upravičenih stroškov (brez DDV); razen 
za ukrepe 1, 2, 6 in 7, pri katerih je pomoč do največ 
50 % upravičenih stroškov (brez DDV). Pri ukrepu št. 3 
je upravičenec upravičen do 50 % plačane najemni-
ne v zgoraj navedenem obdobju, vendar ne več kot 
5 EUR/m2 in skupno ne več kot 1.000 EUR.

Ostali pogoji dodeljevanja pomoči de minimis so 
razvidni iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj 
gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, 
št. 48/18) in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 o upo-
rabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU 352, 
24. 12. 2013).

Pomoči de minimis po tem razpisu se bodo dodelile 
pod pogojem, da bodo upravičenci, ki se prijavljajo za 
ukrepe po pravilih de minimis v izogib morebitni pre-
seženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev 
podal pisno izjavo o:

– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z na-
vedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,

– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni 
in še ne izplačani de minimis pomoči,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške,

– o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi 
podjetij.

Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno pove-
zane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo 
dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom 
daje prednost pred uvoženimi.

Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za 
cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo 
dejavnost tovornega prometa.

Občina bo pisno obvestila prejemnika, da mu je 
bila pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delo-
vanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni 
list EU 352, 24. 12. 2013) ter o višini prejetega zneska 
»de minimis« pomoči.

Občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence 
o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma 
dodelitve pomoči.

V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de 
minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če 
bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena 
intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih iz-
jemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
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Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podje-
tju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki deluje-
jo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do 
(d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo 
za enotno podjetje.

Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
360/2012.

Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR).

V. Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih
Obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, 

in razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani 
Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila.

Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje 
za že izvedene aktivnosti, razen za ukrep 7, kjer se po-
moč dodeljuje za predvidene aktivnosti.

1. ukrep: Sofinanciranje materialnih in nematerial-
nih investicij

Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in 
zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinan-
ciranjem materialnih in nematerialnih investicij.

Upravičeni stroški za materialne investicije na ob-
močju občine po tem razpisu so:

– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč 
na območju občine,

– stroški pridobivanja projektne in investicijske do-
kumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,

– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih 
prostorov,

– stroški nakupa proizvodne opreme in celovita ob-
nova obstoječe proizvodnje.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški nakupa patentov, licenc, know-how-a ali 

nepatentiranega tehničnega znanja ter programske 
opreme za proizvodne procese.

Neupravičeni stroški so stroški nakupa drobnega 
inventarja in pohištva.

Vlagatelj za investicije, ki se nanašajo na določe-
no stavbo ali prostor, tehnološko ali proizvodno linijo, 
tehnološko ali programsko opremo ali drugo vsebinsko 
enovito investicijo in so bile v zadnjih treh letih že delno 
sofinancirane iz dodeljenih sredstev preteklih občinskih 

razpisov za spodbujanja gospodarstva, po tem razpisu 
ne more prejeti sredstev za to investicijo.

Upravičenci do pomoči so podjetja iz prve in druge 
alineje prvega odstavka IV. poglavja in 1. točke IV. po-
glavja tega razpisa:

– ki investirajo v razvoj ali razširitev dejavnosti na 
geografskem območju, ki je predmet tega razpisa,

– ki opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v na-
slednja področja, oddelke, skupine in razrede skladno 
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti, 
F – Gradbeništvo, H-Promet in skladiščenje, J – Infor-
macijske in komunikacijske dejavnosti, M – strokov-
ne, znanstvene in tehnične dejavnosti, pri dejavnosti 
S – Druge dejavnosti pa le, v kolikor se nanašajo na 
dejavnost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen 
trgovskih centrov s svojimi franšizami in dislociranimi 
enotami ter I – gostinstvo.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % la-
stnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. 
Posojila se ne štejejo za lastna sredstva. Iz predlože-
ne finančne konstrukcije v okviru prijavljenega ukrepa 
mora obsegati celotno zagotovljena sredstva za zaprtje 
finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev 
upoštevajo tudi premostitvena sredstva, kot so npr. po-
sojila.

Materialna in nematerialna investicija mora ostati 
v lasti upravičenca najmanj 5 let.

Višina pomoči je omejena na največ 50 % upraviče-
nih stroškov oziroma največ do višine 10.000 EUR na 
posameznega upravičenca.

Dokazila:
– računi, pogodbe za nakup, temeljnica
– potrdilo o plačilu
– kreditna/leasing/posojilna pogodba, v primeru fi-

nanciranja nakupa s strani tretjih
– izpis iz sodnega registra, akt o ustanovitvi, iz ka-

terega so je razvidne gl. dejavnosti podjetja.
2. ukrep: Sofinanciranje stroškov komunalnega pri-

spevka
Namen sofinanciranja stroškov komunalnega pri-

spevka je povečanje možnosti za ustanavljanje, rast in 
investiranje podjetij, ustanavljanje novih tehnoloških in 
inovativnih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest 
s ciljem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarskih 
razvoj.

Upravičeni stroški so:
– stroški komunalnega prispevka.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz prve in druge 

alineje prvega odstavka IV. poglavja in iz 1. točke IV. po-
glavja tega razpisa ter:

– ki investirajo v razvoj ali razširitev dejavnosti na 
geografskem območju, ki je predmet tega razpisa,

– ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v na-
slednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno 
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti, 
F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, J – Infor-
macijske in komunikacijske dejavnosti, M – Strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavnosti. Izjemoma so mo-
goči upravičenci, ki opravljajo tudi glavno dejavnost: 
S – Druge dejavnosti – v kolikor se nanašajo na dejav-
nost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen trgovskih 
centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami ter 
I – gostinstvo.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih 
sredstev za kritje stroškov komunalnega prispevka. Po-
sojilo ne šteje kot lastna sredstva. Iz predložene finanč-
ne konstrukcije v okviru prijavljenega ukrepa mora ob-
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segati celotno zagotovljena sredstva za zaprtje finančne 
konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upošte-
vajo tudi premostitvena sredstva, kot so npr. posojila.

Upravičenec mora izvajati dejavnost v stavbi, ki stoji 
na zemljišču/ih, ki so bile predmet sofinanciranja v občini 
najmanj 5 let po zaključku investicije.

Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru, da 
ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za 
izvedbo investicije in v celoti plačan komunalni prispevek.

Višina pomoči je omejena na največ 50 % upra-
vičenih stroškov oziroma največ do skupne višine 
20.000,00 EUR na posameznega upravičenca.

V primeru dodeljenih sredstev za ukrep sofinanci-
ranja komunalnega prispevka bo moral upravičenec, 
v kolikor bo v skladu s prvim odstavkom 225. člena 
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, 
št. 61/17) upravičen do vračila že plačanega komunal-
nega prispevka, občini povrniti dodeljena finančna sred-
stva po tem razpisu, in sicer bo ob vračilu komunalnega 
prispevka s strani občine opravljen pobot v višini dode-
ljenih sredstev po tem razpisu, vključno z morebitnimi 
obrestmi. Z dnem obveze vračila komunalnega prispev-
ka s strani občine nastane tudi obveza vračila dodeljenih 
sredstev po tem razpisu.

3. ukrep: sofinanciranje najemnin poslovnih pro-
storov

Namen ukrepa je spodbujanje lokalnega gospodar-
skega razvoja s poudarkom razvoja starega mestnega 
jedra in ustvarjenje novih delovnih mest ter zapolnitev 
praznih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru in 
območju dela mestnega predela Breg.

Subvencija je namenjena za najem pritličnih po-
slovnih prostorov za območje Starega mestnega jedra 
in Brega. Območje je podrobneje določeno v Odloku 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za ob-
močje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 83/16) 
in traja od dneva opravljanja poslovne dejavnosti, to je 
od dneva, ko je poslovni prostor odprt za potrošnike in 
uporabnike storitev, vendar največ za obdobje od 1. 9. 
2018 dalje do 31. 8. 2019. Najvišje možno sofinanciranje 
najemnine je do 50 % plačane najemnine v relevantnem 
obdobju oziroma največ 5 EUR/m2, skupaj pa največ 
1.000,00 EUR na posameznega upravičenca. Upravi-
čen strošek je neto najemnina (brez vključenih davčnih 
dajatev) in brez stroškov obratovanja. V primeru dvoma 
o višini najemnine, si komisija pridržuje pravico prever-
janja tržne najemnine skladno Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in Pravilnikom o od-
dajanju poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje 
v najem (Uradni list RS, št. 8/17).

Upravičenci do pomoči so podjetja iz prve in dru-
ge alineje prvega odstavka IV. poglavja in iz točke 1. 
IV. poglavja tega razpisa, ki najemajo ali že imajo najete 
poslovne prostore v Mestni občini Celje (tudi podjetja, ki 
nimajo sedeža v občini, vendar so najemniki poslovnih 
prostorov na območju občine). Do sofinanciranja niso 
upravičena srednje velika podjetja.

Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stro-
škov (brez vključenega DDV), vendar največ 5 EUR/m2 
najemnine oziroma do skupnega zneska 1.000,00 EUR 
na posameznega upravičenca.

4. ukrep: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpi-
ranja novih delovnih mest

Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih 
in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje 
brezposelnosti.

Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 

12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,

– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v vi-
šini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,

– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega 
iskalca prve zaposlitev z najmanj visoko ali univerzitetno 
izobrazbo v višini do 12 mesečnih plačanih obveznih 
prispevkov.

Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve 
so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na obmo-
čju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona 
o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni 
edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na obmo-
čju občine in so se samozaposlili od 1. 9. 2018 dalje in 
še niso zaprosili za pomoč iz tovrstnih razpisov.

Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih 
delovnih mest so podjetja iz prve in druge alineje prve-
ga odstavka IV. poglavja in iz 1. točke IV. poglavja tega 
javnega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju ob-
čine in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če 
imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo 
za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru 
na območju občine. Do sredstev je podjetje upraviče-
no v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe 
s stalnim bivališčem na območju občine in v kolikor 
nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila 
zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez 
upoštevanja upokojitev.

Kot nove zaposlitve se štejejo zaposlitve novih de-
lavcev od 1. 9. 2018 dalje in za katere še ni bila dode-
ljena pomoč iz tovrstnih razpisov.

Upravičenci do pomoči v primeru zaposlitve registri-
rano brezposelnega iskalca prve zaposlitve so podjetja 
iz prve in druge alineje prvega odstavka IV. poglavja in 
iz 1. točke IV. poglavja tega javnega razpisa, ki imajo 
poslovni sedež na območju občine in podjetja, ki imajo 
poslovni sedež izven občine, če imajo na območju obči-
ne poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja 
dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. 
Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve 
registriranega brezposelnega iskalca prve zaposlitve, ki 
ima stalno bivališče na območju občine.

Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati naj-
manj dve leti. V primeru, da upravičenec za zaposleno 
osebo oziroma zase v primeru samozaposlitve prejme 
subvencijo tudi s strani državnih, evropskih ali drugih 
virov, mora trajati zaposlitev osebe še najmanj 2 leti po 
obdobju sofinanciranja iz drugih virov, kar upravičenec 
dokazuje s podaljšanjem pogodbe in drugimi ustreznimi 
dokazili.

Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stro-
škov, vendar največ do zneska 3.000,00 EUR na posa-
meznega prijavitelja.

Za samozaposlitev po tem razpisu se šteje opravlja-
nje pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti, 
s statusom samostojnega podjetnika oziroma zaposlitev 
za redni delovni čas v družbi, katere ustanovitelj oziroma 
soustanovitelj je prejemnik, za njeno prenehanje pa se 
šteje odjava iz obveznih socialnih zavarovanj za delov-
ni/zavarovalni čas 40 ur na teden.

Za zaposlitev po tem razpisu se šteje zaposlitev za 
redni delovni čas za najmanj 2 leti v podjetju, katerega 
ustanovitelj oziroma soustanovitelj je prejemnik, za nje-
no prenehanje pa se šteje odjava iz obveznih socialnih 
zavarovanj za delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden.

5. ukrep: Sofinanciranje zagona podjetij v inkuba-
torjih in parkih

Namen pomoči je spodbujanje zagona podjetij v su-
bjektih inovativnega okolja (podjetniških inkubatorjih, 
tehnoloških parkih) in spodbujanje ustanavljanja novih 
tehnoloških in inovativnih podjetij.
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Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave prototipa,
– stroški dela redno zaposlenih do 3 bruto minimal-

nih mesečnih plač,
– stroški najema poslovnih prostorov v inkubatorju 

oziroma v tehnološkem parku.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz prve in druge 

alineje prvega odstavka IV. poglavja in iz 1. točke IV. po-
glavja tega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju 
občine, gre za mlado podjetje, registrirano po 1. 9. 2017, 
in imajo na dan objave tega razpisa v Uradnem listu RS 
sklenjeno pogodbo o članstvu v inkubatorju oziroma teh-
nološkem parku in plačano članarino za to članstvo ter 
izpolnjuje enega od spodaj navedenih pogojev:

– podjetje je prejemnik investicije semenskega ka-
pitala s strani zasebnega ali javnega vlagatelja

– podjetje je prejemnik sredstev s strani Slovenske-
ga podjetniškega sklada – razpisa P2, ali

– podjetje se je sodelovalo na tekmovanju Start: up 
leta Slovenije in prejelo vsaj 50 % maksimalnega števila 
točk oziroma doseglo vidnejšo uvrstitev na primerljivem 
domačem ali tujem tekmovanju.

Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stro-
škov za izdelavo prototipa in stroške redno zaposlenih 
ter do 50 % za najem poslovnih prostorov, vendar največ 
do zneska 2.500,00 EUR na posameznega upravičenca. 
Ob tem ni dovoljeno dvojno sofinanciranje, tj. sofinanci-
ranje stroškov, za katere je upravičenec že prejel sred-
stva iz drugih javnih virov.

6. ukrep: Sofinanciranje stroškov promocije in inter-
nacionalizacije poslovanja

Namen sofinanciranja stroškov promocije je spod-
buditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na strokovnih 
sejmih in strokovnih razstavah doma in v tujini in na ta 
način promovirati razvoj novih proizvodov in storitev.

Namen sofinanciranja stroškov internacionalizacije 
je povečanje mednarodnega gospodarskega sodelo-
vanja (predvsem izvoza), podporo iskanju tujih naložb 
v gospodarstvo v regiji, podporo graditvi lastnih bla-
govnih znamk poslovnih subjektov v regiji, podporo in 
ozaveščanje novih načinov sodelovanja ter iskanja ra-
zvojnega kapitala.

Upravičeni stroški so:
– stroški najema in postavitve stojnice na določe-

nem strokovnem sejmu ali strokovni razstavi doma ali 
v tujini za aktivne udeležence sejma (razstavljavce);

Neupravičeni stroški so stroški promocije v medi-
jih, reklamna gradiva in drugi stroški promocije, ki niso 
neposredno vezani na najem prostora na sejmu ali na 
stroške postavitve stojnice na sejmu.

Upravičenci do pomoči so podjetja iz podjetja iz 
prve alineje prvega odstavka IV. poglavja in iz 1. točke 
IV. poglavja tega razpisa in za to promocijo niso prejeli 
sredstev iz drugih javnih virov.

Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stro-
škov, vendar največ do zneska 3.000,00 EUR na posa-
meznega upravičenca.

7. ukrep: sofinanciranje stroškov turistične infra-
strukture

Namen sofinanciranja stroškov turistične infrastruk-
ture je vzpodbuditi izvajalce turističnih aktivnosti na turi-
stičnih območjih Mestne občine Celje z namenom dopri-
nosa prepoznave Celja kot turistične destinacije.

Predmet sofinanciranja so investicije na območju:
– Šmartinskega jezera, kjer je ukrep usmerjen 

v podporo aktivnostim razvoja novih in inovativnih turi-
stičnih produktov in storitev, povečanju kakovosti obsto-
ječih produktov ter razvoju turistične destinacije Šmar-
tinsko jezero, in

– starega mestnega jedra Celja, kjer je ukrep 
usmerjen v povečanje kakovosti izrabe površin za tu-
ristične namene.

Namen ukrepov je okrepiti konkurenčnost in kako-
vost turističnega gospodarstva mesta Celje.

Upravičeni stroški so:
– stroški sofinanciranja turističnih produktov, ki se 

izvajajo na turističnem območju Šmartinskega jezera 
(območje Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje krajinske zasnove Šmartinsko jezero, Uradni 
list RS, št. 70/06) in na območju Starega mestnega je-
dra Celje pa je identično z območjem iz ukrepa 3 tega 
razpisa;

– stroški sofinanciranja ureditve gostinskih vrtov na 
turističnem območju Starega mestnega jedra Celje;

– stroški iz prejšnjih alinej, ki so nastali oziroma 
bodo nastali v obdobju 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Obravnavano območje Šmartinskega jezera je 
identično z območjem Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje krajinske zasnove Šmartinsko jeze-
ro (Uradni list RS, št. 70/06), območje Starega mestne-
ga jedra Celje pa je identično z območjem iz ukrepa 3 
tega razpisa. Podrobnejša merila so razvidna iz razpisne 
dokumentacije.

Upravičenci do pomoči so podjetja iz prve in druge 
alineje prvega odstavka IV. poglavja in iz 1. točke IV. po-
glavja tega razpisa, razen srednje velikih podjetij:

– ki imajo poslovni sedež na območju občine oziro-
ma ki opravljajo dejavnost na geografskem območju iz 
tega ukrepa, za katero se prijavlja na javni razpis glede 
na namen pomoči;

– ki za izvajanje tega ukrepa niso ali ne bodo prejeli 
sredstev iz drugih javnih virov.

Višina pomoči je omejena na največ 50 % upra-
vičenih stroškov oziroma največ do skupne višine 
10.000,00 EUR na posameznega upravičenca.

VI. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja 

v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje, najkasneje do 27. 9. 2019, do 12.30.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
oziroma vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpol-
njena v slovenskem jeziku.

V primeru, da se prijavitelj prijavlja na več ukrepov, 
za katere je kumulacija dopustna, se odda vloge za vsak 
ukrep posebej v svoji kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le 
tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentaci-
jo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici na na-
slov Mestne občine Celje, Glavna pisarna, Trg Celjskih 
knezov 9, 3000 Celje.

Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno 
prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz 
razpisne dokumentacije.

VII. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu 

s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila po-

rabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali 
so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali 
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina 
zahtevala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva 
nakazila dalje.

Vloge prijaviteljev, pri katerih je bila ugotovljena 
hujša nepravilnost pri porabi javnih sredstev in izpolnje-
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vanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je 
Mestna občina Celje oziroma izvajalska institucija odsto-
pila od pogodbe o financiranju, bodo zavrnjene. Vloge 
bodo zavrnjene tudi v bodočih razpisih za obdobje 5 let 
od ugotovljenih kršitev.

VIII. Izid razpisa
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 

z odločbo predvidoma v roku 15 dni od obravnave vlog 
na komisiji.

Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji pro-
sti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli 
le določen del razpoložljivih sredstev.

IX. Dodatne informacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainte-

resirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje, 
https://moc.celje.si/javna-narocila.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko 
zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektron-
ski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 
16. 9. 2019 do 12. ure. Mestna občina Celje bo odgovo-
re objavila na svoji spletni strani poleg razpisne doku-
mentacije najkasneje do 18. 9. 2018 do 17. ure.

X. Navodila prijaviteljem za pripravo vloge in način 
reševanja vlog

Za sodelovanje na Javnem razpisu za dodelitev 
pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za 
leto 2019 za mikro, mala in srednja podjetja (MSP) (v 
nadaljevanju: javni razpis) lahko prijavitelj vlogo v zaprti 
kuverti pošlje po pošti ali odda v glavni pisarni Mestne 
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, vsak 
dan v času uradnih ur glavne pisarne.

Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se 
zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.

Na posamezen ukrep se lahko odda le ena vloga po 
posameznem vlagatelju. V primeru oddaje dveh ali več 
vlog se šteje tista, ki je bila oddana zadnja.

Postopki za dodelitev sredstev po tem razpisu se 
vodijo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči 
za razvoj podjetništva v Mestni občini Celje (Uradni 
list RS, št. 76/15 in 48/18) in Pravilnikom o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in so ločeno obravnavana 
glede na vrsto ukrepa, za katerega se prijavitelj prijavlja.

Dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je jav-
na v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. 
US, 102/15 in 7/18), razen v delu, ki ga bo prijavitelj 
označil kot poslovno skrivnost in predložil sklep o do-
ločitvi poslovne skrivnosti v skladu z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe.

Prednost pri dodelitvi sredstev po tem razpisu bodo 
imele vloge z najvišjim št. točk po ukrepu/do porabe 
sredstev za posamezni ukrep.

Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno 
prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz 
razpisne dokumentacije.

Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja 
v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje, najkasneje do 27. 9. 2019, do 12.30.

Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo 
prispele v sprejemno pisarno Mestne občine Celje, do 
navedenega roka za oddajo.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali 
na vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena 
v slovenskem jeziku. Prijava mora vsebovati vse zahte-
vane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpi-

snem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana 
kot popolna.

V primeru, da se prijavitelj prijavlja na več ukrepov, 
za katere je kumulacija dopustna, se odda vloge ločeno 
za vsak ukrep posebej v svoji kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le 
tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.

Prijavitelji naj bodo pozorni tudi na pogoje za kan-
didiranje, navedene v razpisu, na upravičene stroške, 
ki se upoštevajo po tem razpisu in na neupravičene 
stroške pri materialnih investicijah in pri promociji in in-
ternacionalizaciji poslovanja.

Obravnava in razvrstitev vlog ter rok, v katerem 
bodo potencialni upravičenci do sredstev obveščeni 
o izidu javnega razpisa, bo potekala na sledeči način:

Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, po prete-
ku razpisnega roka pristopi k odpiranju prispelih vlog. 
O odpiranju vlog se vodi zapisnik. Zaradi večjega števila 
razpisanih ukrepov ter zainteresiranih vlagateljev odpi-
ranje ponudb na podlagi tretjega odstavka 222. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ne bo javno. Odpirajo se 
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označe-
ne pisemske ovojnice. Nepravilno označene vloge ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu pri-
spetja na Mestno občino Celje po posameznih ukrepih.

Popolna vloga je vloga za pridobitev sredstev, ki 
vsebuje vso zahtevano dokumentacijo (obrazce in ob-
vezne priloge), je vložena na predpisanem obrazcu ter 
je vsebinsko ustrezna.

Udeležence razpisa, katerih vloge niso bile popol-
ne, se pisno pozove k dopolnitvi vlog v roku 5 dni od 
odpiranja vlog. Dopolnitev vloge bo možna samo enkrat. 
Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 3 delovnih dni. 
Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, se štejejo za 
prispele z datumom prispetja vloge. S tem datumom 
bodo tudi uvrščene v vrstni red prispelih vlog. Vloge, ki 
jih udeleženci razpisa ne dopolnijo ali jih ne dopolnijo 
pravilno oziroma v celoti v predpisanem roku, se kot 
nepopolne zavržejo s sklepom.

Prepozno prejete vloge se zavržejo s sklepom in se 
neodprte vrnejo pošiljatelju.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot 
neustrezne zavrnejo.

Komisija nato opravi strokovni pregled popolnih 
vlog in jih oceni na podlagi meril, navedenih v javnem 
razpisu.

Prejetim vlogam bodo glede na merila v razpisni 
dokumentaciji po posameznih ukrepih dodeljene točke.

Merila so ovrednotena s točkami, ki so natančno 
opredeljene v točki III. razpisne dokumentacije, kjer je 
naveden tudi način točkovanja in razdelitve sredstev po 
posameznem ukrepu.

Komisija opravi izračun višine sofinanciranja in pri-
pravi predlog upravičencev do sredstev.

Upravičencem do sredstev se izda Odločba o višini 
odobrenih sredstev sofinanciranja predvidoma v roku 
15 dni od odpiranja ponudb. Po pravnomočnosti odločbe 
se upravičence do sredstev pozove k podpisu pogodbe. 
Če se upravičenec do sredstev v roku 8 dni od prejema 
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev.

Z upravičenci do sredstev bo Mestna občina Celje 
sklenila Pogodbo o dodelitvi pomoči za razvoj gospodar-
stva v Mestni občini Celje za leto 2019 za mikro, mala in 
srednje velika podjetja (MSP).
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Podpisana pogodba je pogoj za nakazilo dodeljenih 
sredstev.

Poziv na dopolnitev ali pojasnilo vloge glede podat-
kov, za katere je iz vloge jasno in nedvoumno razvidno, 
da so obstajali že ob oddaji vloge, bo komisija posredo-
vala izključno po elektronski pošti na naslov, ki ga bo 
vlagatelj podal kot kontaktni e-naslov. Rok, določen za 
dopolnitev ali pojasnitev vloge se bo začel šteti nasle-
dnji delovni dan po pošiljanju elektronskega sporočila, 
ne glede na dejansko branje elektronskega sporočila. Iz 
tega razloga so dolžni prijavitelji kot kontaktni e-naslov 
določiti takšen naslov, na katerega so stalno dosegljivi.

Sestava popolne vloge:
– izpolnjen Obr_0, nalepljen na kuverto
– obrazci Obr 01, 02, 03 in 04 za ukrep 1, za ostale 

ukrepe pa obrazci Obr 01, 02, 03
– dokazila navedena v točki III. tega razpisa
– parafirana pogodba.
Obrazci morajo biti zloženi v vrstnem redu, v zgor-

njem desnem kotu ročno številčeni po vrstnem redu. 
Vloga mora biti zvezana. Za neurejeno vlogo (obrazci 
v napačnem zaporedju, neoštevilčeni, nezvezana vloga) 
bo komisija odštela 5 točk.

XI. Merila, ki jih bo komisija upoštevala pri ocenje-
vanju vlog po posameznih ukrepih

Komisija bo pravočasne in formalno popolne vloge, 
ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo 
skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa 
ter intenzivnostjo in upravičenostjo stroškov in ne bodo 
v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene 
v javnem razpisu, ocenila na podlagi spodaj navedenih 
meril po posameznih ukrepih.

Vrsta ukrepa:
1. Sofinanciranje materialnih in nematerialnih in-

vesticij
Dokazila, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– računi, pogodbe za nakup, temeljnica
– potrdilo o plačilu
– kreditna/leasing/posojilna pogodba, v primeru fi-

nanciranja nakupa s strani tretjih
– izpis iz sodnega registra, akt o ustanovitvi, iz ka-

terega so je razvidne gl. dejavnosti podjetja
– menična izjava.
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)

zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih 
storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne 
dejavnosti ter gostinstvo (dejavnost I)

10

storitvene in ostale dejavnosti 5

Dokazilo:
– akt o ustanovitvi, izpis iz poslovnega registra Slo-

venije ipd.
2. status podjetja (število možnih točk 10)

vlagatelj je novo podjetje, registrirano dne 1. 9. 
2017 ali kasneje in gre za začetno investicijo

10

vlagatelj ni novo podjetje in ne gre za začetno 
investicijo

5

Dokazilo:
– izpis iz poslovnega registra
3. velikost podjetja (število možnih točk 10)

Manj kot 10 zaposlenih 10
od 10–49 zaposlenih 5
50 zaposlenih in več 0

Dokazilo:
– izpis iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-

venije glede št. zaposlenih

4. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)

gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev 
pomoči za razvoj gospodarstva v MOC (do 
sedaj še podjetje ni dalo prijave na ta občinski 
razpis) ali pa se je prijavilo, pa ni prejelo 
sredstev

10

podjetje se je že prijavilo na en občinski razpis 
za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva 
v MOC v prejšnjih letih in prejelo sredstva 
(oziroma se je prijavilo na več takšnih razpisov 
in prejelo sredstva le po enem takem razpisu)

3

Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 40. 
Prednost bodo imele vloge, ki bodo zbrale največ točk 
do porabe sredstev po tem razpisu. Možnost sofinanci-
ranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja 
dosegle najmanj 23 točk.

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, 
ki so dosegle 23 točk, presega razpoložljiva razpisana 
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na 
število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost 
vloge z višjim številom točk. Upoštevala se bo tudi vre-
dnost sofinanciranja upravičenih stroškov, ki znaša 50 % 
upravičenih stroškov oziroma največ 10.000,00 EUR. 
V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, bodo 
imele prednost vloge po merilu 4., 3., 2. in nato 1.

V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih 
merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev, pa 
ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva 
razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo 
imele prednost tiste vloge, ki bodo na Mestno občino 
Celje prispele prej. Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja 
na podlagi časa prispetja vlog v glavno pisarno Mestne 
občine Celje (datum, ura, minuta). V primeru, da bo 
imelo več vlog isti čas prispetja in ne bo dovolj razpo-
ložljivih sredstev, Mestna občina Celje izvede žrebanje 
o določanju prednosti tovrstnih vlog.

2. Sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
Dokazila, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja
– potrdilo MOC o plačilu komunalnega prispevka
– dokazilo o 25 % lastnih sredstev za plačilo kom. 

prispevka (potrdilo o plačilu, kreditna/posojilna pog. ipd.)
– menična izjava
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)

zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih 
storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne 
dejavnosti ter gostinstvo (dejavnost I)

10

storitvene in ostale dejavnosti 5

Dokazilo:
– akt o ustanovitvi, izpis iz poslovnega registra Slo-

venije ipd.
2. status podjetja (število možnih točk 10)

vlagatelj je novo podjetje, registrirano po
1. 9. 2017 in gre za začetno investicijo

10

vlagatelj ni novo podjetje in ne gre za začetno 
investicijo

5

Dokazilo:
– izpis iz poslovnega registra
3. velikost podjetja kot celote (število možnih 

točk 10)

manj kot 10 zaposlenih 10
od 10–49 zaposlenih 5
50 ali več zaposlenih 0
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4. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)

gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev pomoči 
za razvoj gospodarstva v MOC (do sedaj še 
podjetje ni dalo prijave na ta občinski razpis) ali 
pa se je prijavilo, pa ni prejelo sredstev

10

podjetje se je že prijavilo na en občinski razpis 
za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva 
v MOC v prejšnjih letih in prejelo sredstva 
(oziroma se je prijavilo na več takšnih razpisov 
in prejelo sredstva le po enem takem razpisu)

3

podjetje se je že prijavilo na dva občinska 
razpisa za dodelitev pomoči za razvoj 
gospodarstva v MOC v prejšnjih letih in prejelo 
sredstva (po dveh takšnih razpisih)

0

Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 40. 
Prednost bodo imele vloge, ki bodo zbrale največ točk 
do porabe sredstev po tem razpisu. Možnost sofinanci-
ranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja 
dosegle najmanj 23 točk.

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, 
ki so dosegle 23 točk, presega razpoložljiva razpisana 
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na 
število doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost 
vloge z višjim številom točk. Upoštevala se bo tudi vre-
dnost sofinanciranja upravičenih stroškov, ki znaša 50 % 
upravičenih stroškov oziroma največ 20.000,00 EUR.

V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, 
bodo imele prednost vloge po merilu 4., 3., 2. in nato 1.

V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih 
merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev pa 
ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva 
razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo 
imele prednost tiste vloge, ki bodo na Mestno občino 
Celje prispele prej. Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja 
na podlagi časa prispetja vlog v glavno pisarno Mestne 
občine Celje (datum, ura, minuta). V primeru, da bo 
imelo več vlog isti čas prispetja in ne bo dovolj razpo-
ložljivih sredstev, Mestna občina Celje izvede žrebanje 
o določanju vrstnega reda prispelih vlog.

3. Sofinanciranje najemnin za poslovne prostore
Dokazila, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– pogodba o najemu poslovnega prostora
– računi za najemnino za predmetno obdobje
– dokazila o plačilu računov.
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti, ki se odvija v poslovnem prosto-

ru (število možnih točk 10)

storitvene dejavnosti s področja trgovine in/ali 
gostinstva

8

druge storitvene dejavnosti 5
Dokazilo:
– izjava vlagatelja o namembnosti prostora
2. status podjetja (število možnih točk 10)

samostojni podjetnik posameznik,
mikro podjetje (zaposluje manj kot 10 oseb ter 
letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 
2 milijonov EUR) 

10

druga podjetja 5
Dokazilo:
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 9. 

2018–31. 8. 2019
3. uporaba poslovnega prostora

Poslovni prostor pred 1. 9. 2018 ni bil 
v uporabi oziroma najemu 

10

Poslovni prostor je bil pred 1. 9. 2018 v uporabi 0

Dokazilo:
– overjena izjava najemodajalca in lastnika prosto-

ra, da poslovni prostor pred 1. 9. 2018 ni bil v najemu
4. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)

gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev pomoči 
za razvoj gospodarstva v MOC (do sedaj še 
podjetje ni dalo prijave na ta občinski razpis) ali 
pa se je prijavilo, pa ni prejelo sredstev

10

podjetje se je že prijavilo na en občinski razpis 
za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva 
v MOC v prejšnjih letih in prejelo sredstva 
(oziroma se je prijavilo na več takšnih razpisov 
in prejelo sredstva le po enem takem razpisu)

3

podjetje se je že prijavilo na dva občinska 
razpisa za dodelitev pomoči za razvoj 
gospodarstva v MOC v prejšnjih letih in prejelo 
sredstva (po dveh takšnih razpisih)

0

Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 38. 
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja dosegle najmanj 10 točk.

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, 
ki so dosegle 10 točk, presega razpoložljiva razpisana 
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na 
število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost 
vloge z višjim številom točk.

V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, 
bodo imele prednost vloge po merilu 4., 3., 2. in nato 1.

V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih 
merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev pa 
ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva 
razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo 
imele prednost tiste vloge, ki bodo na Mestno občino 
Celje prispele prej. Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja 
na podlagi časa prispetja vlog v glavno pisarno Mestne 
občine Celje (datum, ura, minuta). V primeru, da bo 
imelo več vlog isti čas prispetja in ne bo dovolj razpo-
ložljivih sredstev, Mestna občina Celje izvede žrebanje 
o določanju vrstnega reda prispelih vlog.

4. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja 
novih delovnih mest

Merila za ocenjevanje:
A: Sofinanciranje samozaposlovanja
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)

zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih 
storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne 
dejavnosti 

10

storitvene in ostale dejavnosti 5
Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega re-

gistra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost upravičenca
2. število zaposlenih v novem poslovnem subjektu 

(število možnih točk 10)

tri ali več zaposlenih 10
dva zaposlena 8
samozaposlen in en zaposlen 5

Dokazilo:
– izpis o št. zaposlenih iz ZZZS
3. starost novo zaposlene osebe

Pred dopolnjenim 26. letom 10
Po dopolnjenim 26. letom do vključno 
dopolnjenega 40. leta

2

Po dopolnjenem 40. letu do vključno 
dopolnjenega 55. leta starosti 

5

Po dopolnjenem 55. letu starosti 8
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Dokazilo:
– kopija obrazca M1
4. Dosežena stopnja formalne izobrazbe samoza-

poslene osebe: 

Osnovnošolska izobrazba ali manj 1
Srednješolska in višješolska izobrazba 3
Visokošolska izobrazba, znanstveni magisterij, 
doktorat

5

Dokazilo:
– diploma oziroma potrdilo o zaključnem izpitu/ma-

turi ipd.
5. število mesecev zadnje brezposelnosti v nepre-

trganem trajanju (število možnih točk 8)

nad 12 mesecev 0
do 12 mesecev 5
niso bili prijavljeni v register brezposelnih oseb 8

Dokaz:
– potrdilo ZRSZ o trajanju brezposelnosti v zadev-

nem obdobju
6. status samozaposlene osebe (število možnih 

točk 10)

samozaposlitev je prva zaposlitev 10
ni prva zaposlitev 5

Dokaz:
– potrdilo ZPIZ
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 53. 

Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja dosegle najmanj 18 točk. V kolikor 
se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna 
vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dose-
gle 18 točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, 
bodo razpisana sredstva razdeljena glede na število 
doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge 
z višjim številom točk.

V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, 
bodo imele prednost vloge po merilu 2., 3., 4., 5., 6. in 
nato 1.

V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih 
merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev pa 
ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva 
razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo 
imele prednost tiste vloge, ki bodo na Mestno občino 
Celje prispele prej. Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja 
na podlagi časa prispetja vlog v glavno pisarno Mestne 
občine Celje (datum, ura, minuta). V primeru, da bo 
imelo več vlog isti čas prispetja in ne bo dovolj razpo-
ložljivih sredstev, Mestna občina Celje izvede žrebanje 
o določanju vrstnega reda prispelih vlog.

B: Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)

zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih 
storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne 
dejavnosti 

10

storitvene in ostale dejavnosti 5

Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega re-

gistra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost upravičenca
2. Dosežena stopnja formalne izobrazbe novo za-

poslene osebe (število možnih točk 5): 

osnovnošolska izobrazba ali manj 1
Srednješolska in višješolska izobrazba 3
Visokošolska izobrazba, znanstveni magisterij, 
doktorat

5

Dokazilo:
– diploma oziroma potrdilo o opravljenem zaključ-

nem izpitu/maturi ipd.
3. število novo zaposlenih (število možnih točk 10)

nad 3 10
2 8
1 5

Dokazilo:
– potrdilo ZZZS
4. status novo zaposlene osebe (število možnih 

točk 10)

novo zaposlena oseba je iskalec prve 
zaposlitve

10

ni prva zaposlitev 5

Dokazilo:
– potrdilo ZPIZ
5. Čas trajanja zaposlitve (za vsako del. mesto): 

Zaposlitev za nedoločen čas 2
Zaposlitev za določen čas 0

Dokazilo:
– pogodba o zaposlitvi in
– kopija prijave v sistem zavarovanja na ZZZS 

(Obrazec M1).
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 37. 

Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja dosegle najmanj 11 točk.

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, 
ki so dosegle 11 točk, presega razpoložljiva razpisana 
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na 
število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost 
vloge z višjim številom točk.

V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, 
bodo imele prednost vloge po merilu 4., 3., 2., 5. in 
nato 1.

V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih 
merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev pa 
ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva 
razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo 
imele prednost tiste vloge, ki bodo na Mestno občino 
Celje prispele prej. Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja 
na podlagi časa prispetja vlog v glavno pisarno Mestne 
občine Celje (datum, ura, minuta). V primeru, da bo 
imelo več vlog isti čas prispetja in ne bo dovolj razpo-
ložljivih sredstev, Mestna občina Celje izvede žrebanje 
o določanju vrstnega reda prispelih vlog.

5. Sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in 
parkih

Dokazila, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– listine, ki izkazujejo višino in podlago za stroške, 

za katero upravičenec uveljavlja sofinanciranje
– izpis iz poslovnega registra
– sklenjena pogodba o članstvu
– potrdilo o plačanih članarinah
– odločba, potrdilo oziroma pogodba v zvezi s pre-

jemom semenskega kapitala, prejemništva sredstev 
na razpisih SPS oziroma udeležbe na tekmovanju za 
Start:up Slovenije

Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)

zahtevne strokovne storitve (opravljanje 
glavnih storitev iz skupine SKD J in M) in 
proizvodne dejavnosti

10

storitvene in ostale dejavnosti 5
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Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega re-

gistra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost
2. potrditev vrednosti podjetniške ideje s strani inve-

stitorjev oziroma zunanjih ocenjevalcev (število možnih 
točk 10)

podjetje je prejemnik sredstev s strani 
Slovenskega podjetniškega sklada – razpisa 
SK75 ali SK 200 ali je med prvimi tremi 
uvrstitvami na nacionalnem tekmovanju za 
Start:up Slovenije

10

podjetje je prejemnik sredstev s strani 
Slovenskega podjetniškega sklada – razpisa P2

8

podjetje se je sodelovalo na tekmovanju 
Start:up leta Slovenije in prejelo vsaj 50 % 
maksimalnega števila točk oziroma doseglo 
drugo vidnejšo uvrstitev na primerljivem 
domačem ali tujem tekmovanju

5

podjetje ni sodelovalo na nobenem 
tekmovanju, izboru oziroma ni prejelo 
semenskega kapitala s strani zasebnega ali 
javnega vlagatelja

0

Dokazilo:
– odločba, pogodba oziroma potrdilo, ki dokazuje, 

da je upravičenec prejemnik sredstev oziroma njegova 
uvrstitev na tekmovanju

3. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)

gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev 
pomoči za razvoj gospodarstva v MO (do sedaj 
še podjetje ni dalo prijave na ta občinski razpis) 
ali pa se je prijavilo, pa ni prejelo sredstev

10

podjetje se je že prijavilo na en občinski razpis 
za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva 
v MOC v prejšnjih letih in prejelo sredstva 
(oziroma se je prijavilo na več takšnih razpisov 
in prejelo sredstva le po enem takem razpisu)

3

podjetje se je že prijavilo na dva občinska 
razpisa za dodelitev pomoči za razvoj 
gospodarstva v MOC v prejšnjih letih in prejelo 
sredstva (po dveh takšnih razpisih)

0

Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 30. 
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja dosegle najmanj 5 točk.

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, 
ki so dosegle 5 točk, presega razpoložljiva razpisana 
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na 
število doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost 
vloge z višjim številom točk.

V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, 
bodo imele prednost vloge po merilu 3., 2. in nato 1.

V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih 
merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev pa 
ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva 
razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo 
imele prednost tiste vloge, ki bodo na Mestno občino 
Celje prispele prej. Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja 
na podlagi časa prispetja vlog v glavno pisarno Mestne 
občine Celje (datum, ura, minuta). V primeru, da bo 
imelo več vlog isti čas prispetja in ne bo dovolj razpo-
ložljivih sredstev, Mestna občina Celje izvede žrebanje 
o določanju vrstnega reda prispelih vlog.

6. Sofinanciranje stroškov promocije
Dokazilo, ki ga mora vlagatelj predložiti:
– račun za najem, postavitev na strokovnem sejmu 

ali strokovni razstavi

Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)

zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih 
storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne 
dejavnosti 

10

storitvene in ostale dejavnosti 5

Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega re-

gistra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost
2. status podjetja (število možnih točk 10)

vlagatelj je novo podjetje, registrirano po 1. 11. 
2015 in gre za promocijo začetne investicije

10

vlagatelj ni novo podjetje in ne gre za promocijo 
začetne investicije

5

Dokazilo:
izpis iz poslovnega registra
3. velikost podjetja (število možnih točk 10)

Manj kot 10 zaposlenih 10
od 10–49 zaposlenih 5
50 ali več zaposlenih 0

Dokazilo:
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih
4. značaj promocijskega dogodka (število možnih 

točk 10)

izvajanje promocijskih aktivnosti izven Slovenije 10
izvajanje promocijskih aktivnosti v Sloveniji 5

Dokazilo:
– račun za postavitev, najem ipd. stojnice
5. pridobljeni certifikati kakovosti (število možnih 

točk 5)

pridobljena 2 ali več certifikata kakovosti 5
pridobljen 1 certifikat kakovosti 2
ni pridobljenega certifikata kakovosti 0

Dokazilo:
– pridobljen certifikat po mednarodnih standar-

dih (ISO, IEC in ITU), evropskih standardih (CEN; 
CENELEC, ETSI) in/ali slovenskih standardih (SQ, 
SIQ)

6. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)

gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev 
pomoči za razvoj gospodarstva v MOC (do 
sedaj še podjetje ni dalo prijave na ta občinski 
razpis) ali pa se je prijavilo, pa ni prejelo 
sredstev

10

podjetje se je že prijavilo na en občinski razpis 
za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva 
v MOC v prejšnjih letih in prejelo sredstva 
(oziroma se je prijavilo na več takšnih razpisov 
in prejelo sredstva le po enem takem razpisu)

3

podjetje se je že prijavilo na dva občinska 
razpisa za dodelitev pomoči za razvoj 
gospodarstva v MOC v prejšnjih letih in prejelo 
sredstva (po dveh takšnih razpisih)

0

Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 55. 
Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja dosegle najmanj 15 točk.

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, 
ki so dosegle 15 točk, presega razpoložljiva razpisana 
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na 
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število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost 
vloge z višjim številom točk.

V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, 
bodo imele prednost vloge po merilu 7., 4., 2., 3., 5., 6. 
in nato 1.

V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih 
merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev 
pa ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sred-
stva razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer 
bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo na Mestno 
občino Celje prispele prej. Vrstni red prispetja vlog 
se ugotavlja na podlagi časa prispetja vlog v glavno 
pisarno Mestne občine Celje (datum, ura, minuta). 
V primeru, da bo imelo več vlog isti čas prispetja in 
ne bo dovolj razpoložljivih sredstev, Mestna občina 
Celje izvede žrebanje o določanju vrstnega reda pri-
spelih vlog.

7. Sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture
Dokazila, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– dokazilo, da opravljajo dejavnost na enemu izmed 

območij iz tega ukrepa (dokazilo o lastništvu nepremični-
ne, najemna ali zakupna pogodba, odločba o koriščenju 
javne površine ipd.),

– pozitivno urbanistično mnenje na predlog sofi-
nanciranja ukrepa za katerega se prijavlja upravičenec,

– menična izjava.
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)

glavna dejavnost prijavitelja s področja turizma, 
gostinstva (šifra SKD 84.130, 55.202, 84.130 
ali razvid glavne dejavnosti s področja turizma, 
gostinstva iz ustanovitvenega akta 

10

storitvene dejavnosti 5
druge dejavnosti 0

Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega re-

gistra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost
2. status podjetja (število možnih točk 10)

vlagatelj je novo podjetje, registrirano po 1. 9. 
2017 in gre za prijavo na nov projekt oziroma 
investicijo

10

vlagatelj ni novo podjetje in ne gre za promocijo 
začetne investicije

5

Dokazilo:
– izpis iz poslovnega registra
3. velikost podjetja (število možnih točk 10)

Manj kot 10 zaposlenih 10
od 10–49 zaposlenih 5
50 ali več zaposlenih 0

Dokazilo:
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih
4. značaj turističnega produkta (število možnih 

točk 10)

turistični produkt predstavlja novost 
v slovenskem prostoru

10

turistični produkt predstavlja novost na območju 
občine

8

obstoječi turistični produkt se razširja 5

Dokazilo:
– opis turističnega produkta, iz katerega bo raz-

vidno, ali gre za nov turistični produkt oziroma gre za 
razširitev obstoječega produkta

5. značaj integralnosti produkta (število možnih 
točk 10)

turistični produkt je sestavljen oziroma integralni 
turistični produkt, ki v praksi pomeni kombinacijo 
več izdelkov in storitev, ki so namenjene za 
zadovoljitev potreb turistov ob obisku turistične 
destinacije in ne gre za enkratni dogodek, 
temveč je del redne ponudbe, ter ne gre za 
posamezni izdelek temveč sklop izdelkov 
oziroma sklop ponudbe (npr. sklop ponudbe 
hrane in pijač, sklop prireditev ...) 

10

obstoječi turistični produkt je usmerjen v en 
ali dva izdelka oziroma storitve, pri čemer se 
šteje za izdelek ali storitev celoten sklop in ne 
posamezni izdelek ali posamezna storitev

5

Dokazilo:
– opis turističnega produkta, iz katerega bo razvi-

dna integralnost ponudbe
6. značaj produkta glede trajnostnega razvoja (šte-

vilo možnih točk 10)

turistični produkt temelji na principih 
trajnostnega razvoja

10

turistični produkt nima značaja temelja 
trajnostnega razvoja

5

Dokazilo:
– opis turističnega produkta, iz katerega bo razvi-

dno, da temelji na principu trajnostnega razvoja
7. značaj produkta glede dopolnitve drugih turistič-

nih produktov (število možnih točk 10)

turistični produkt se povezuje/dopolnjuje 
z drugimi turističnimi produkti na območju

10

turistični produkt se ne povezuje/dopolnjuje 
z drugimi turističnimi produkti na območju

5

Dokazilo:
– opis turističnega produkta, iz katerega bo razvi-

dno, da temelji na principu trajnostnega razvoja
8. pridobljeni certifikati kakovosti (število možnih 

točk 5)

pridobljena 2 ali več certifikata kakovosti – 
vključno z ekološkimi certifikati

5

pridobljen 1 certifikat kakovosti – vključno 
z ekološkimi certifikati

2

ni pridobljenega certifikata kakovosti 0

Dokazilo:
– pridobljen certifikat po mednarodnih standardih 

(ISO, IEC in ITU), evropskih standardih (CEN; CENE-
LEC, ETSI) in/ali slovenskih standardih (SQ, SIQ) ter 
znaki za okolje EU – EU marjetica, Bio Hotels, Green 
Globe, Green Key, Travelife, EMAS in Ecocamping ali 
drug certifikat, ki je uveljavljen, kot nacionalni ali evrop-
ski za zagotavljanje kakovosti turističnih storitev ali za 
trajnostni razvoj

9. prispevek k novim zaposlitvam (število možnih 
točk 20)

ustvarjeni 2 ali več novih zaposlitev 20
ustvarjeni 1 nova zaposlitev 10
ne bo ustvarjena nova zaposlitev 0

V primeru uveljavljanja meril iz točke 9. mora trajati 
zaposlitev vsaj dve leti.

Dokazilo:
– v opisu produkta mora biti opisano novo delovno 

mesto, ki bo nato preverjeno s prijavo nove zaposlitve 
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na ZZZS v zvezi s prijavljenim turističnim produktom. Za-
poslitev mora trajati najmanj dve leti, pri čemer velja za-
četno izhodišče za preverjanje datum prijave na razpis.

10. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)

gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev 
pomoči za razvoj gospodarstva v MOC (do 
sedaj še podjetje ni dalo prijave na ta občinski 
razpis) ali pa se je prijavilo, pa ni prejelo 
sredstev

10

podjetje se je že prijavilo na en občinski razpis 
za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva 
v MOC v prejšnjih letih in prejelo sredstva 
(oziroma se je prijavilo na več takšnih razpisov 
in prejelo sredstva le po enem takem razpisu)

3

podjetje se je že prijavilo na dva ali več 
občinskih razpisov za dodelitev pomoči za 
razvoj gospodarstva v MOC v prejšnjih letih in 
prejelo sredstva (po dveh takšnih razpisih)

0

Dokazilo:
– izjava o številu prijav na občinski razpis
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 105. 

Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja dosegle najmanj 25 točk.

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, 
ki so dosegle 25 točk, presega razpoložljiva razpisana 
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na 
število doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost 
vloge z višjim številom točk.

V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, 
bodo imele prednost vloge po merilu 9., 10., 7., 6., 5., 
4., 3., 2. in nato 1.

V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih 
merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev pa 
ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva 
razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo 
imele prednost tiste vloge, ki bodo na Mestno občino 
Celje prispele prej. Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja 
na podlagi časa prispetja vlog v glavno pisarno Mestne 
občine Celje (datum, ura, minuta). V primeru, da bo 
imelo več vlog isti čas prispetja in ne bo dovolj razpo-
ložljivih sredstev, Mestna občina Celje izvede žrebanje 
o določanju vrstnega reda prispelih vlog.

Mestna občina Celje
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 Ob-2870/19
Na podlagi 20. in 21. člena Akta o ustanovitvi Za-

voda invalidskih podjetij Slovenije, Zavod invalidskih 
podjetij Slovenije, Linhartova 1, Ljubljana, razpisuje de-
lovno mesto

poslovodnega sekretarja
Pogoji:
– Visoka izobrazba sociološke, organizacijske, eko-

nomske, pravne ali druge družboslovne smeri;
– Najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 

invalidskega in socialnega varstva.
Delovno razmerje bomo sklenili za štiriletni mandat.
Poskusno delo bo trajalo tri mesece.
Obvezno je poznavanje sistema invalidskega var-

stva in znanje angleškega jezika – pisno in pogovorno.
Pisne prijave z opisom dosedanjega dela, kratkim 

življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na-
slovite v 8 dneh od dneva razpisa na Zavod invalidskih 
podjetij Slovenije, Linhartova 1, Ljubljana.

Kandidate bomo o izboru pisno obvestili.
Zavod invalidskih podjetij Slovenije

Št. 110-233/2019-1 Ob-2871/19
Svet Vrtca Domžale, Ljubljanska cesta 70, 1230 

Domžale, na podlagi sklepa, sprejetega na redni seji 
dne 18. 6. 2019, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: 
U-1-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – 
ZVaj).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje vrtca.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2020. Delo 
na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni 
delovni čas.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba 
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

Kandidati/-ke naj k prijavi predložijo naslednje:
1) dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
– overjena dokazila o izobrazbi, nazivu, opravlje-

nem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem iz-
pitu oziroma mora kandidat/-ka ravnateljski izpit opraviti 
v roku enega leta od začetka mandata,

– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (fo-
tokopijo delovne knjižice oziroma izpis obdobij zavaro-
vanja ZPIZ-a),

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske eviden-
ce (Ministrstvo za pravosodje) in potrdilo sodišča, da 
kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (Okrajno sodi-
šče) – obe potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni,

2) program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
3) kratek življenjepis.
Navedeno pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v za-

prti ovojnici s priporočeno pošiljko na naslov: Svet Vrtca 

Razpisi delovnih mest

Domžale, Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale, z ozna-
ko Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/-e v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Domžale

Su KS 45/2019-2 Ob-2873/19

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem sodišču v Mariboru

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene 
v 10. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: http://

www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne 
dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. toč-
ke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi 
z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
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podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 46/2019-2 Ob-2874/19
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije,  

na kazenskem oddelku
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na vrhovnem sodišču (vrhovni sodnik), določene 
v 12. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: http://

www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne 
dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. toč-
ke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi 
z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-

dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz 
prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov 
za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 
z dne 9. 11. 2017, dokazila in podatke, ki so določeni 
v tem razpisu in v obrazcu sodnega sveta, predloži 
v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-2878/19
Svet Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška 

razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – 
ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 
66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – 
ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in na podlagi 56. in 57. člena 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 
53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 
40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 
15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 
54/17, 31/18 – ZOA-A; v nadaljevanju ZSV), 25. in 
27. člena Statuta Centra za socialno delo Savinjsko-Ša-
leška in sklepa 1. seje Sveta zavoda z dne 17. 6. 2019, 
prosto delovno mesto

direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška
Za direktorja/direktorico centra je lahko izbran/a 

kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še 
pogoje, določene v 56., 57. in 58. členu ZSV, in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 
(VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu 
in 5 let delovnih izkušenj;

– višja strokovna izobrazba (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;

– strokovni izpit za delo na področju socialnega 
varstva;

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje;

– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi 
kandidatk/a, ki nima opravljenega programa za vode-
nje iz prejšnje alineje, mora pa ga opraviti najkasneje 
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, 
sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;

– predložiti mora program razvoja zavoda za man-
datno obdobje;

– predložiti mora potrdilo o nekaznovanosti in potr-
dilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku.

Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim di-
rektorjem/ico bo sklenjeno delovno razmerje za določen 
čas trajanja mandata.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter 
kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izku-
šnjah morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti 
na naslov: Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška 
(Svet CSD), Prešernova cesta 10, 3320 Velenje, ali 
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oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 8 dneh po objavi 
razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – 
Prijava na razpis«.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zako-
nitem roku.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite 
pri predsedniku Sveta zavoda, Andrej Šporin, na elek-
tronskem naslovu: andrejsporin@gmail.com.

Svet Centra za socialno delo
Savinjsko-Šaleška

 Ob-2879/19

Svet zavoda Osnovne šole Zalog, Cerutova 7, Lju-
bljana, na podlagi sklepa 22. redne seje Sveta šole 
z dne 29. 8. 2019, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 
in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 3. 1. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let. Za 

čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi 
na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka 
ni v kazenskem postopku) pošljite v osmih dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Zalog, Ceru-
tova 7, 1129 Ljubljana, z oznako “Prijava na razpis za 
ravnatelja/-ico – Ne odpiraj”.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na 
pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Zalog

 Ob-2881/19

Svet Centra za socialno delo Gorenjska na pod-
lagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 
25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 
52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZposS), 56. in 57. čle-
na Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – 
ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 27. člena Statuta Cen-
tra za socialno delo Gorenjska ter sklepa 1. redne seje 
Sveta Centra za socialno delo Gorenjska z dne 20. 6. 
2019, razpisuje prosto delovno mesto

direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Gorenjska

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še 
naslednje pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona 
o socialnem varstvu, 25. členu Statuta Centra za soci-
alno delo Gorenjska ter veljavni sistemizaciji:

– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobraz-
bo, določeno v 69. členu Zakona o socialnem varstvu in 
pet let delovnih izkušenj

ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo, določeno 

v 69. členu Zakona o socialnem varstvu in dvajset let 
delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih 
in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega 
varstva,

– da ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o so-
cialnem varstvu,

– da ima opravljen program za vodenje socialno 
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica 
Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje. Če nima opravlje-
nega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje 
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, si-
cer mu mandat na podlagi zakona preneha,

– priložiti mora program razvoja zavoda za man-
datno obdobje.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktor-
jem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja 
mandata.

Rok za prijavo na razpis je 15 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 

pogojev, kratek življenjepis in opis poklicne kariere z re-
ferencami ter potrdilo o nekaznovanosti naj kandidati 
pošljejo na naslov: Center za socialno delo Gorenjska, 
Koroška cesta 19, 4000 Kranj (Svet CSD Gorenjska), 
v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za direktor-
ja/direktorico – ne odpiraj«.

Nepopolnih in nepravočasnih vlog Svet Centra za 
socialno delo Gorenjska ne bo obravnaval.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakoni-
tem roku.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko do-
bite pri predsedniku sveta zavoda Borisu Bavdku, na 
elektronskem naslovu: gp-csd.goren@gov.si, ali na 
tel. 041/366-812.

Svet Centra za socialno delo Gorenjska

 Ob-2882/19

V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavo-
dih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 
– DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 
28/19), 27. in 28. člena Statuta CSD Južna Primorska 
ter sklepa 1. redne seje Sveta CSD Južna Primorska 
z dne 20. 6. 2019, Svet CSD Južna Primorska objavlja 
javni razpis za imenovanje

direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Južna Primorska

1. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, z za-
konom določenih pogojev, določil 25. člena Statuta Cen-
tra za socialno delo Južna Primorska, izpolnjevati še 
naslednje pogoje:
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– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 
(VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu 
in pet let delovnih izkušenj;

– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. čle-
na Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih 
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih 
delovnih mestih;

– strokovni izpit za delo na področju socialnega 
varstva;

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje;

– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi 
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vode-
nje iz prejšnje alinee, mora pa ga opraviti najkasneje 
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, 
sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;

– predložiti mora program razvoja zavoda za man-
datno obdobje;

– predložiti mora potrdilo o nekaznovanosti in potr-
dilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku;

– visoka raven aktivnega znanja slovenskega jezika;
– višja raven znanja jezika narodne skupnosti (ita-

lijanščine).
2. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim di-

rektorjem/ico bo sklenjeno delovno razmerje za določen 
čas trajanja mandata.

3. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih iz-
kušnjah morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti 
na naslov CSD Južna Primorska (Svet CSD), Prisoje 1, 
6000 Koper, ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje 
v 8 dneh po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«.

4. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
5. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko do-

bite pri predsedniku/ci sveta zavoda, Maji Kovšca Ber-
ljavac, na elektronskem naslovu: maja.kovsca-berljavac, 
ali na tel. 05/663-45-31.

Svet CSD Južna Primorska

 Ob-2900/19
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o no-

tariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije 
na predlog notarja mag. Fredija Bančova razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju mag. Frediju Bančovu v Trebnjem
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-

verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zako-
na o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, 
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških 
delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od 
tega najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odve-
tniku, na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pi-
sne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, 
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljublja-
na, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 701-58/2019 Ob-2913/19
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi 

prvega odstavka 118. člena v zvezi z drugim odstav-

kom 197. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni 
list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 – 
ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – 
ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B, 23/17 – ZSSve in 36/19)

prosto mesto vodje
Specializiranega državnega tožilstva  

Republike Slovenije
Razpisni pogoji:
V skladu z drugim odstavkom 197. člena Zakona 

o državnem tožilstvu se imenuje vodja Specializiranega 
državnega tožilstva Republike Slovenije po določbah, 
ki veljajo za imenovanje vodje okrožnega državnega 
tožilstva.

Tretji odstavek 117. člena ZDT-1 določa, da je za 
vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan dr-
žavni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje 
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora 

skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati 
zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj 
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način 
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja pred-
nostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in 
rokov za dosego ciljev;

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tre-
tjega odstavka 117. člena ZDT-1.

Skladno z prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo 
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski 
svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem 
mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosod-
je, Ljubljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi razpisa, 
z oznako na ovojnici »prijava za 701-58/2019 – SDT 
RS«.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 9000-5/2019/5 Ob-2915/19
Svet Varstveno delovnega centra Tolmin (v nadalje-

vanju: Svet VDC Tolmin), Rutarjeva ulica 18, Tolmin, na 
podlagi sklepa 4. redne seje z dne 3. septembra 2019 
in v skladu z določili 34. člena Zakona 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 socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 3/07 – UPB s spremembami) ter v skladu 
s 14. in 31. členom Statuta Varstveno delovnega centra 
Tolmin (št. 111/17, z dne 22. 9. 2017), razpisuje prosto 
delovno mesto

direktorja/direktorice
Varstveno delovnega centra Tolmin; Rutarjeva 

ulica 18, Tolmin
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imeno-

vana kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, 
določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene 
v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu.

Izbran kandidat/kandidatka bo imenovan/imenova-
na za obdobje 5 let. Z imenovanim/imenovano kandida-
tom/kandidatko se sklene delovno razmerje za določen 
čas trajanja mandata.

Vloge s pisnimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev, vključno s potrdilom o nekaznovanosti, morajo 
kandidati/kandidatke poslati po pošti na naslov: Svet 
Varstveno delovni center Tolmin, Rutarjeva ulica 18, 
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5220 Tolmin ali oddati v tajništvo zavoda v roku 15 dni 
od objave. Zaprta ovojnica mora imeti oznako »Ne od-
piraj – Razpis za direktorja/direktorico«.

Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
Prijavljeni/prijavljene kandidati/kandidatke bodo 

o izbiri obveščeni/obveščene v zakonitem roku.
Svet Varstveno delovnega centra Tolmin

Št. 705-135/2019/2 Ob-2919/19
Na podlagi 283. člena Zakona o izvršbi in zavarova-

nju (ZIZ)1 Ministrstvo za pravosodje razpisuje

– ima zaključeno 4 letno srednješolsko izobrazbo, 
z navedbo datuma izdanega potrdila o pridobljeni izo-
brazbi ter navedbo institucije, ki je potrdilo izdala (3. toč-
ka prvega odstavka 281. člena ZIZ),

– je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga 
je predpisal minister, pristojen za pravosodje, z naved-
bo datuma izdaje potrdila o opravljenem izpitu (5. točka 
prvega odstavka 281. člena ZIZ),

– ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega 
je moralno nevreden za opravljanje dejanj izvršbe in 
zavarovanja ter da zoper njega ni v teku kazenski posto-
pek zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko ovira za imeno-
vanje za izvršitelja (7. točka prvega odstavka 281. člena 
ZIZ),

– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni 
za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja skladno 
s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, 
ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja (Uradni 
list RS, št. 6/99 in 75/02), pri čemer morajo biti iz do-
kazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni 
zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med de-
janskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse pred-
hodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo po-
godbo podpisala upravičena oseba (8. točka prvega 
odstavka 281. člena ZIZ),

– ima sklenjeno zavarovanje (oziroma vsaj predpo-
godbo) za kritje odškodninske odgovornosti iz 285. čle-
na tega zakona;

4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za 
namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz 
prve, druge, tretje, četrte in pete alinee 3. točke iz ura-
dnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je 
dosegljiv.

Izbiro med kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje 
za imenovanje, opravi ministrica za pravosodje, pri če-
mer upošteva predvsem delovne izkušnje, delovno dobo 
in oceno o vrednosti javnega zaupanja (šesti odstavek 
283. člena ZIZ).

Pisne prijave na razpisano mesto izvršitelja spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 
Ljubljana, 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Ministrstvo za pravosodje

1 Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 
17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 
54/15, 76/15 – odl. US in 11/18

– 6 prostih mest izvršitelja s sedežem na območju 
Okrožnega sodišča v Ljubljani;  

– 1 prosto mesto izvršitelja s sedežem na območju 
Okrožnega sodišča v Celju;  

– 1 prosto mesto izvršitelja s sedežem na območju 
Okrožnega sodišča v Kopru;  

– 3 prosta mesta izvršiteljev s sedežem na 
območju Okrožnega sodišča v Kranju;  

– 3 prosta mesta izvršiteljev s sedežem na 
območju Okrožnega sodišča v Mariboru;  

– 1 prosto mesto izvršitelja s sedežem na območju 
Okrožnega sodišča na Ptuju;  

– 1 prosto mesto izvršitelja s sedežem na območju 
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu.

Razpisni pogoji:
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje po-

goje iz 281. člena ZIZ.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-

polnjevanje pogoja iz 4. točke prvega odstavka 281. čle-
na ZIZ,

3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega 

odstavka 281. člena ZIZ),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega od-

stavka 281. člena ZIZ),
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Št. 450-1141/2019/5 Ob-2946/19

Na spletni strani gov.si (https://www.gov.si/zbirke/
javne-objave/?date=&titleref=&type=1) je objavljen jav-
ni natečaj za idejno zasnovo aplikativne rešitve, ki bo z 
uporabo odprtih podatkov omogočila izdelavo mobilne 
aplikacije za dinamične interaktivne storitve s področja 
varnosti državljanov in mobilnosti.

Ministrstvo za javno upravo

 Ob-2927/19

Sprememba
Objavljamo spremembo vsebine Javnega poziva za 

Vavčer za pridobitev certifikatov, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1. 2019, spremembe 
v Uradnem listu RS, št. 25/19 z dne 19. 4. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Jav-
nega poziva:

5.2. Doda se:
Od vključno 7. 9. 2019 dalje bodo upravičeni do 

sredstev javnega poziva MSP, ki bodo imeli na dan od-
daje vloge sedež na programskem območju Kohezijska 
regija Vzhodna Slovenija.

5.3. Doda se:
Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravi-

čenimi stroški, opredeljenimi v točki 10 javnega poziva 
in točki II.7.1. pozivne dokumentacije.

Briše se:
Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravi-

čenimi stroški iz točke 10 javnega poziva.
6. Doda se:
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetni-

škega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si).
Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. 

V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavitelj 
ima v primeru, da ustreza pogojem možnost ponovne 
oddaje vloge.

7. Spremeni se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša 
2.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša 
1.500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi.

11. Doda se:
Vse vloge, oddane od vključno 7. 9. 2019 dalje, je 

potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenske-
ga podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slo-
venskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno 
potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima digi-
talnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec mre-
že Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, pri 
čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno po-
oblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na sple-
tni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/ 
seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Druge objave

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 
ustrezno zaporedno številko vloge.

Briše se:
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski pod-

jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno 
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte 
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad 
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici 
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, do-
besedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni 
poziv za »Vavčer – certifikati«« in z nazivom in naslovom 
prijavitelja.

12. Doda se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skla-

du v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavi-
telja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (posla-
ti priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov 
Slovenskega podjetniškega sklada. Potrebno je opra-
viti tudi identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko 
izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada 
(brezplačno), na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje 
(brezplačno) ali na katerikoli upravni enoti (plačljivo). 
V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

Briše se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu 

v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o so-
financiranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti 
(poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na na-
slov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se pri-
javitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, 
da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2928/19

Sprememba
Objavljamo spremembo vsebine Javnega poziva za 

Vavčer za kibernetsko varnost, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 24/19 z dne 12. 4. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Jav-
nega poziva:

5.3. Doda se:
Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec 

ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še ni 

presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki 
so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem 
letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.

6. Doda se:
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetni-

škega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si).
Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. 

V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavitelj 
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ima v primeru, da ustreza pogojem možnost ponovne 
oddaje vloge.

11. Doda se:
Vse vloge oddane od vključno 7. 9. 2019 dalje 

je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Sloven-
skega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala 
Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digital-
no potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima 
digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec 
mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, 
pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno 
pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na sple-
tni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/ 
seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 
ustrezno zaporedno številko vloge.

Briše se:
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski pod-

jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno 
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte 
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad 
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici 
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, do-
besedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni 
poziv za »Vavčer – kibernetska varnost«« in z nazivom 
in naslovom prijavitelja.

12. Doda se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skla-

du v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavi-
telja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (posla-
ti priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov 
Slovenskega podjetniškega sklada. Potrebno je opra-
viti tudi identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko 
izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada 
(brezplačno), na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje 
(brezplačno) ali na katerikoli upravni enoti (plačljivo). 
V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

Briše se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu 

v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o so-
financiranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti 
(poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na na-
slov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se pri-
javitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, 
da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2929/19

Sprememba
Objavljamo spremembo vsebine Javnega poziva za 

Vavčer za patente, modele, znamke, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1. 2019 in spre-
membe v Uradnem listu RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Jav-
nega poziva:

Naslov: Spremeni se:
Javni poziv za Vavčer za patente, modele, znamke.
Briše se:
Javni poziv za zaščito patentov, modelov, znamk.

5.3. Doda se:
Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravi-

čenimi stroški, opredeljenimi v točki 10 javnega poziva 
in točki II.7.1. pozivne dokumentacije.

Briše se:
Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravi-

čenimi stroški iz točke 10 javnega poziva.
Spremeni se:
Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:
– patentni zastopniki in zastopniki za modele in 

znamke, vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad 
Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nada-
ljevanju UIL) ter je dostopen na naslovu http://www.
uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/seznam-zastopnikov/

– tuji patentni zastopniki in zastopniki, ki lahko de-
lujejo pred posameznimi uradi,

– prevajalci prijave, ki je predmet vloge in za katero 
se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem 
pozivu.

6. Doda se:
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetni-

škega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si).
Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. 

V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavitelj 
ima v primeru, da ustreza pogojem možnost ponovne 
oddaje vloge.

7. Spremeni se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša 
1.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša 
1.500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi.

11. Doda se:
Vse vloge oddane od vključno 7. 9. 2019 dalje 

je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Sloven-
skega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala 
Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digital-
no potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima 
digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec 
mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, 
pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno 
pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni 
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/se-
znam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 
ustrezno zaporedno številko vloge.

Briše se:
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski pod-

jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno 
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte 
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad 
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici 
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, do-
besedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni 
poziv za »Vavčer – patentni, modeli, znamke«« in z na-
zivom in naslovom prijavitelja.

12. Doda se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skla-

du v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe 
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o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavi-
telja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati 
priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov Slo-
venskega podjetniškega sklada. Potrebno je opraviti tudi 
identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko izvede na 
sedežu Slovenskega podjetniškega sklada (brezplačno), 
na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje (brezplačno) ali 
na katerikoli upravni enoti (plačljivo). V kolikor se prijavitelj 
v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je 
odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Briše se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu 

v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o so-
financiranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti 
(poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na na-
slov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se pri-
javitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, 
da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2930/19

Sprememba
Objavljamo spremembo vsebine Javnega poziva za 

Vavčer za pripravo digitalne strategije, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Jav-
nega poziva:

5.3. Doda se:
Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec 

ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še ni 

presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev (ki 
so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem 
letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.

6. Doda se:
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetni-

škega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si).
Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. 

V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavitelj 
ima v primeru, da ustreza pogojem možnost ponovne 
oddaje vloge.

11. Doda se:
Vse vloge oddane od vključno 7. 9. 2019 dalje 

je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Sloven-
skega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala 
Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digital-
no potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima 
digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec 
mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, 
pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno 
pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni 
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/se-
znam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 
ustrezno zaporedno številko vloge.

Briše se:
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski pod-

jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno 
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte 
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad 
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici 
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, do-
besedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni 
poziv za »Vavčer – digitalna strategija«« in z nazivom in 
naslovom prijavitelja.

12. Doda se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skla-

du v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavi-
telja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (posla-
ti priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov 
Slovenskega podjetniškega sklada. Potrebno je opra-
viti tudi identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko 
izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada 
(brezplačno), na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje 
(brezplačno) ali na katerikoli upravni enoti (plačljivo). 
V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

Briše se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu 

v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o so-
financiranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti 
(poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na na-
slov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se pri-
javitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, 
da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2931/19

Sprememba
Objavljamo spremembo vsebine Javnega poziva 

za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, ki je bil obja-
vljen v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019, 
spremembe v Uradnem listu RS, št. 16/19 z dne 15. 3. 
2019, spremembe v Uradnem listu RS, št. 25/19 z dne 
19. 4. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 38/19 
z dne 14. 6. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Jav-
nega poziva:

5.2. Doda se:
Od vključno 7. 9. 2019 dalje bodo upravičeni do 

sredstev javnega poziva MSP, ki bodo imeli na dan od-
daje vloge sedež na programskem območju Kohezijska 
regija Vzhodna Slovenija.

6. Doda se:
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetni-

škega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si).
Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. 

V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavitelj 
ima v primeru, da ustreza pogojem možnost ponovne 
oddaje vloge.

7. Spremeni se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša 
2.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša 
1.500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi.

10. Doda se:
Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva 

enkrat v obdobju.
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11. Doda se:
Vse vloge oddane od vključno 7. 9. 2019 dalje 

je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Sloven-
skega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala 
Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digital-
no potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima 
digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec 
mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, 
pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno 
pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni 
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/se-
znam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 
ustrezno zaporedno številko vloge.

Briše se:
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski pod-

jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno 
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte 
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad 
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici 
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, do-
besedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni 
poziv za »Vavčer – tržne raziskave«« in z nazivom ter 
naslovom prijavitelja.

12. Doda se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skla-

du v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavi-
telja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (posla-
ti priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov 
Slovenskega podjetniškega sklada. Potrebno je opra-
viti tudi identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko 
izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada 
(brezplačno), na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje 
(brezplačno) ali na katerikoli upravni enoti (plačljivo). 
V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

Briše se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu 

v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o so-
financiranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti 
(poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na na-
slov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se pri-
javitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, 
da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2932/19

Sprememba
Objavljamo spremembo vsebine Javnega poziva 

za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, ki je 
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 
2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 26/19 z dne 
26. 4. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 47/19 
z dne 26. 7. 2019:

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Jav-
nega poziva:

6. Doda se:
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetni-

škega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),

Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. 
V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavitelj 
ima v primeru, da ustreza pogojem možnost ponovne 
oddaje vloge.

11. Doda se:
Vse vloge oddane od vključno 7. 9. 2019 dalje 

je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Sloven-
skega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala 
Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digital-
no potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima 
digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec 
mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, 
pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno 
pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni 
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/se-
znam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 
ustrezno zaporedno številko vloge.

Briše se:
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski pod-

jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno 
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte 
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad 
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici 
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, dobe-
sedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni po-
ziv za »Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih«« 
in z nazivom in naslovom prijavitelja.

12. Doda se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skla-

du v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavi-
telja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (posla-
ti priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov 
Slovenskega podjetniškega sklada. Potrebno je opra-
viti tudi identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko 
izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada 
(brezplačno), na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje 
(brezplačno) ali na katerikoli upravni enoti (plačljivo). 
V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

Briše se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu 

v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o so-
financiranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti 
(poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na na-
slov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se pri-
javitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, 
da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2933/19

Sprememba
Objavljamo spremembo vsebine Javnega poziva za 

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 
17. 5. 2019 in spremembe Uradnem listu RS, št. 26/19 
z dne 26. 4. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, 
št. 38/19 z dne 14. 6. 2019 in spremembe v Uradnem 
listu RS, št. 47/19 z dne 26. 7. 2019.
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Spremembe se nanašajo na naslednje točke Jav-
nega poziva:

5.3. Doda se:
Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravi-

čenimi stroški, opredeljenimi v točki 10 javnega poziva 
in točki II.7.1. pozivne dokumentacije.

Briše se:
Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravi-

čenimi stroški iz točke 10 javnega poziva.
6. Doda se:
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetni-

škega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. 

V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavitelj 
ima v primeru, da ustreza pogojem možnost ponovne 
oddaje vloge.

7. Spremeni se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša 
1.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša 
2.500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi.

11. Doda se:
Vse vloge oddane od vključno 7. 9. 2019 dalje 

je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Sloven-
skega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala 
Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digital-
no potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima 
digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec 
mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, 
pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno 
pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni 
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/se-
znam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 
ustrezno zaporedno številko vloge.

Briše se:
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski pod-

jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno 
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte 
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad 
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici 
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, dobe-
sedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni po-
ziv za »Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah 
v tujino«« in z nazivom in naslovom prijavitelja.

12. Doda se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skla-

du v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavi-
telja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (posla-
ti priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov 
Slovenskega podjetniškega sklada. Potrebno je opra-
viti tudi identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko 
izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada 
(brezplačno), na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje 
(brezplačno) ali na katerikoli upravni enoti (plačljivo). 
V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis 

pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

Briše se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu 

v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o so-
financiranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti 
(poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na na-
slov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se pri-
javitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, 
da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2934/19

Sprememba
Objavljamo spremembo vsebine Javnega poziva 

za Vavčer za statusno preoblikovanje družb, ki je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 32/19 z dne 17. 5. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav-
nega poziva:

6. Doda se:
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetni-

škega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. 

V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavitelj 
ima v primeru, da ustreza pogojem možnost ponovne 
oddaje vloge.

11. Doda se:
Vse vloge oddane od vključno 7. 9. 2019 dalje 

je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Sloven-
skega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala 
Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digital-
no potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima 
digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec 
mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, 
pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno 
pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni 
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/se-
znam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 
ustrezno zaporedno številko vloge.

Briše se:
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski pod-

jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno 
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte 
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad 
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici 
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, do-
besedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni 
poziv za »Vavčer – statusno preoblikovanje družb«« in 
z nazivom in naslovom prijavitelja.

12. Doda se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skla-

du v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavi-
telja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (posla-
ti priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov 
Slovenskega podjetniškega sklada. Potrebno je opra-
viti tudi identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko 
izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada 
(brezplačno), na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje 
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(brezplačno) ali na katerikoli upravni enoti (plačljivo). 
V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

Briše se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu 

v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o so-
financiranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti 
(poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na na-
slov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se pri-
javitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, 
da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2935/19

Sprememba
Objavljamo spremembo vsebine Javnega poziva za 

Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospo-
darstva na sejmih v tujini, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019 in spremembe 
v Uradnem listu RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav-
nega poziva:

6. Doda se:
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetni-

škega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. 

V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavitelj 
ima v primeru, da ustreza pogojem možnost ponovne 
oddaje vloge.

11. Doda se:
Vse vloge oddane od vključno 7. 9. 2019 dalje 

je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Sloven-
skega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala 
Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digital-
no potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima 
digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec 
mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, 
pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno 
pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni 
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/se-
znam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 
ustrezno zaporedno številko vloge.

Briše se:
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski pod-

jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno 
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte 
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad 
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici 
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, do-
besedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni 
poziv za »Vavčer za skupinske predstavitve slovenske-
ga gospodarstva na sejmih v tujini«« in z nazivom in 
naslovom prijavitelja.

12. Doda se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skla-

du v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavi-
telja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (poslati 

priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov Slo-
venskega podjetniškega sklada. Potrebno je opraviti tudi 
identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko izvede na 
sedežu Slovenskega podjetniškega sklada (brezplačno), 
na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje (brezplačno) ali 
na katerikoli upravni enoti (plačljivo). V kolikor se prijavitelj 
v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je 
odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Briše se:
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu 

v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o so-
financiranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti 
(poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na na-
slov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se pri-
javitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, 
da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-2925/19
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja

javni poziv
za Vavčer za digitalni marketing

1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeže-
lja 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, Uredba Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013), 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 
14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18), Proračun Republike Slovenije za leto 2019 
(Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19), Zakon o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 
2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H 83/18 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), Zakon o podpornem 
okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 
82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), Program izvajanja 
finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, Ured-
ba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Re-
publiki 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), Shema de minimis z nazivom »Program izvaja-
nja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. prigla-
sitve M001-2399245-2015/I), Akt o ustanovitvi Javnega 
sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 4/19), Poslovni in finančni načrt Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2019, ki ga 
je Vlada RS sprejela dne 15. 1. 2019, sklep Vlade RS 
št. 47602-1/2019/3.

2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dode-
ljuje sredstva

Uporabnik državnega proračuna: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
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Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedi-
lu: Ministrstvo).

Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike Slo-
venije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Mari-
bor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški sklad).

3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne 

skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju digital-
nega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konku-
renčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upra-
vičenih stroškov za digitalni marketing.

4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko pri-
javijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posame-
zniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev 
MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene 

v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne obli-
ke oziroma vrste MSP).

2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 
1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot 
zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to 
njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zapo-
slenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega 
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna 
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetni-
štva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v 
nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), Slovenski regionalno 
razvojni sklad) (v višini 50 eurov 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.

4. 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.

5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim 
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi insti-
tucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regio-
nalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogod-
bah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri 
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogod-
benih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma 
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe 
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni pre-
teklo 5 let.

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

7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 

podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

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

9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in 
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nana-
šati na sledeče izključene sektorje:

– ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba 
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribi-
ške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;

– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v pri-

merih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni 
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

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

10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Za-
konom o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) 
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.

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

12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktiv-
nosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem po-
zivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov, 
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega 
sofinanciranja).

5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni 

do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska 
regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zaho-
dna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na 
posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan 
v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža MSP v dru-
go kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje 
zahtevka ni dovoljena. Od vključno 7. 9. 2019 dalje bodo 
upravičeni do sredstev javnega poziva MSP, ki bodo 
imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem ob-
močju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predme-

tom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izva-

jalca, izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje 
digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal novo 
spletno stran in/ali mobilno aplikacijo in/ali spletno tr-
govino in/ali rezervacijsko platformo. Katalog strokov-
njakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v 
nadaljevanju DIH Slovenija) in bo objavljen na spletni 
strani DIH Slovenija http://dihslovenia.si/katalogi/.

3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec 
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.

4. Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še 
ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev 
(ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem 
letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
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5. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po 
tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti zunanji 
izvajalci drugim prijaviteljem.

6. Nova spletna stran/mobilna aplikacija/spletna tr-
govina/rezervacijska platforma ne sme biti izdelana pred 
oddajo vloge na ta javni poziv.

7. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upra-
vičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. 
pozivne dokumentacije.

8. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravi-
čen, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zako-
na, ki ureja gospodarske družbe ali

– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski 
član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,

– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več 
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustano-
viteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega iz-
vajalca.

6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba za 

izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: poobla-
ščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica Sloven-
skega podjetniškega sklada.

Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene in 
popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo.

Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetniške-

ga sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obve-

zne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega po-

ziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni na 
posameznih obrazcih.

Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane v okvi-
ru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev o do-
delitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba o so-
financiranju.

Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. V prime-
ru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko ePortala 
Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavitelj ima v prime-
ru, da ustreza pogojem možnost ponovne oddaje vloge.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša 
3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmo-
žnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu 
Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer 
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinancira-
nje projektov je za programsko območje Kohezijska regija 
Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za programsko območje 
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 %:25 %.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 
lahko:

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadar-
koli prekliče ali spremeni,

– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) pre-
jemanje vlog na javni poziv,

– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko 
regijo,

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podje-
tniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega 
poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spre-
membe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad 
vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih 
je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne 
bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem 
primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slo-
venski podjetniški sklad objavi spremembo javnega po-
ziva oziroma pozivne dokumentacije oziroma ponovno 
sprosti prejemanje vlog.

8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in inten-
zivnost pomoči

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravi-
čene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagota-
vljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo 
oziroma nacionalni prispevek.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine po-

moči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena eno-
tnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme 
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgor-
nje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih 
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena 
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upo-
števa se skupni znesek pomoči v ta namen.

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

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019–2023. 
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 
od datuma objave javnega poziva (5. 4. 2019) in traja 
do 30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki 
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020, 
v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in 
v letu 2023 30. 9. 2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zah-
tevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenske-
mu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev 
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev 
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna prora-
čunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali 
takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.

Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za 
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec 
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.

10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 

stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivno-
sti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na 
spletni strani DIH Slovenija: http://dihslovenia.si/vavcer/

– Stroški izdelave nove spletne strani (vključno 
z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne 
strani s tehničnega in UX/UI vidika.

Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključ-
no z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, 
maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.

– Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izved-
ba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI 
vidika.

Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in 
testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije 
pa 2.000,00 EUR.

– Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine.
Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne 

spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina sub-
vencije pa 2.500,00 EUR.
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– Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platfor-
me.

Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne 
rezervacijske platforme je 500,00 EUR, maksimalna vi-
šina subvencije pa 2.500,00 EUR.

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu iz-
plača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 
8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinanci-
rane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost 
samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen 
strošek.

11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku 

in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne do-
kumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave 
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso 
upravičen strošek.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vlo-
ge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih 
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer 
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev 
zahtevkov 30. 9. 2023.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informa-
cija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena 
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Vse vloge oddane od vključno 7. 9. 2019 dalje 
je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Sloven-
skega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala 
Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digital-
no potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima 
digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec 
mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, 
pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno 
pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni 
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/se-
znam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 
ustrezno zaporedno številko vloge.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o od-
ločitvi o dodelitvi sredstev

Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev pra-
viloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni 
od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški 
sklad. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu po-
godbe.

Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skla-
du v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavi-
telja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (posla-
ti priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov 
Slovenskega podjetniškega sklada. Potrebno je opra-
viti tudi identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko 
izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada 
(brezplačno), na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje 
(brezplačno) ali na katerikoli upravni enoti (plačljivo). 
V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obve-
stila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe 
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba 
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati predmetnega javnega poziva so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 

Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetni-
skisklad.si/.

13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so nave-
deni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javne-
ga poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega 
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.

14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vra-
čilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev 
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vr-
niti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega 
podjetniškega sklada, in sicer skupaj z obrestmi v višini 
zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva 
nakazila do dneva vračila.

15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se 
ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja pro-
jekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve ob-
veznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega 
sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili 
znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredo-
val neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente 
ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim 
pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev 
Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev 
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem 
pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine 
ali kaznivega dejanja, lahko Slovenski podjetniški sklad 
od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih 
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sred-
stev v državni proračun Republike Slovenije. Če je ta-
kšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija 
in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.

16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in po-

jasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, 
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih 
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih 
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno 
objavljeni.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vlo-
ge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih 
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni 
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/se-
znam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-2926/19
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja

javni poziv
za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeže-
lja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
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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, Uredba Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013), 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18), Proračun Republike Slovenije za 
leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19), Zakon o iz-
vrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 
2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 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), Zakon o podpornem 
okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 
82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), Program izvajanja 
finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, Ured-
ba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Re-
publiki 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), Shema de minimis z nazivom »Program izvaja-
nja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. prigla-
sitve M001-2399245-2015/I), Akt o ustanovitvi Javnega 
sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 4/19), Poslovni in finančni načrt Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2019, ki ga 
je Vlada RS sprejela dne 15. 1. 2019, sklep Vlade RS 
št. 47602-1/2019/3.

2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dode-
ljuje sredstva

Uporabnik državnega proračuna: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedi-
lu: Ministrstvo).

Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike 
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 
Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški 
sklad).

3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi cilj-

ne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotovitvi 
ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za 
ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala 
njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma pri-
hodki od prodaje.

3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upra-
vičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kom-
petenc.

4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko pri-
javijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posame-
zniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev 
MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene 

v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne obli-
ke oziroma vrste MSP).

2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 
1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot 
zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to 

njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zapo-
slenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega 
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna 
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetni-
štva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v 
nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), Slovenski regionalno 
razvojni sklad) (v višini 50 eurov 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.

4. 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.

5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim 
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi insti-
tucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regio-
nalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogod-
bah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri 
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogod-
benih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma 
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe 
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni pre-
teklo 5 let.

6. 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, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. 
US).

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

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

9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in 
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nana-
šati na sledeče izključene sektorje:

– ribištvo in akvakulturo, kakor jih zajema Uredba 
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribi-
ške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;

– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov;
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, v pri-

merih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni 
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;
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– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne proizvajalce.

10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Za-
konom o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) 
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.

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

12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktiv-
nosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem po-
zivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov, 
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega 
sofinanciranja).

5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni 

do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska 
regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zaho-
dna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na 
posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan 
v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža MSP v dru-
go kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje 
zahtevka ni dovoljena. Od vključno 7. 9. 2019 dalje bodo 
upravičeni do sredstev javnega poziva MSP, ki bodo 
imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem ob-
močju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predme-

tom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti izbrano usposa-

bljanje (in zunanjega izvajalca izbranega usposabljanja), 
iz kataloga usposabljanj. Katalog usposabljanj vodi Digi-
talno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH 
Slovenija) in bo objavljen na spletni strani DIH Slovenija 
http://dihslovenia.si/katalogi/.

3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec 
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.

4. Prijavitelj mora v usposabljanje vključiti najmanj 
20 % zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali 
manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanje za 
vsaj 1 zaposlenega.

5. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj 
po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti 
zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.

6. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upra-
vičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke 
II.7.1. pozivne dokumentacije.

7. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupra-
vičen, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih za-
kona, ki ureja gospodarske družbe ali

– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov dru-
žinski član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,

– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več 
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri usta-
noviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega 
izvajalca.

6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba 

za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: 
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica 
Slovenskega podjetniškega sklada.

Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene 
in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za 
prijavo.

Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. je oddana preko ePortala Slovenskega podjetni-

škega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove ob-

vezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega po-

ziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni 
na posameznih obrazcih.

Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane 
v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev 
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba 
o sofinanciranju.

Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna. 
V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavitelj 
ima v primeru, da ustreza pogojem možnost ponovne 
oddaje vloge.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša 
4.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer 
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinancira-
nje projektov je za programsko območje Kohezijska re-
gija Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za programsko ob-
močje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 %:25 %.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 
lahko:

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadar-
koli prekliče ali spremeni,

– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) 
prejemanje vlog na javni poziv,

– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko 
regijo,

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podje-
tniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega 
poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spre-
membe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad 
vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih 
je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne 
bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem 
primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slo-
venski podjetniški sklad objavi spremembo javnega po-
ziva oziroma pozivne dokumentacije oziroma ponovno 
sprosti prejemanje vlog.

8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in inten-
zivnost pomoči

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravi-
čene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagota-
vljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo 
oziroma nacionalni prispevek.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine po-

moči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena eno-
tnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme 
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgor-
nje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih 
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena 
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upo-
števa se skupni znesek pomoči v ta namen.
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9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019–2023. 
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 
od datuma objave javnega poziva (5. 4. 2019) in traja 
do 30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki 
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020, 
v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in 
v letu 2023 30. 9. 2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zah-
tevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenske-
mu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev 
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev 
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna prora-
čunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali 
takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.

Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za 
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec 
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.

10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 

stroški:
– Stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca)
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 

stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu 
usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za 
pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih 
digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija.

Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustre-
znih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za 
ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udelež-
be usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede 
na število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 
ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja 
za vsaj 1 zaposlenega.

Podjetje lahko po tem javnem pozivu pridobi največ 
en vavčer v obdobju.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, ma-
ksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Davek na 
dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku 

in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne do-
kumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave 
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso 
upravičen strošek.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vlo-
ge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih 
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer 
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev 
zahtevkov 30. 9. 2023.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informa-
cija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena 
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Vse vloge oddane od vključno 7. 9. 2019 dalje 
je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Sloven-
skega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala 
Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digital-
no potrdilo prijavitelja. V primeru, da prijavitelj nima 
digitalnega potrdila, lahko vlogo zanj odda svetovalec 
mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, 
pri čemer mora prijavitelj za oddajo vloge predhodno 
pooblastiti enega izmed svetovalcev. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni 

strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/se-
znam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem 
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil 
ustrezno zaporedno številko vloge.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o od-
ločitvi o dodelitvi sredstev

Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev pra-
viloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni 
od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški 
sklad. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu po-
godbe.

Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skla-
du v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju, s strani zakonitega zastopnika prijavi-
telja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti (posla-
ti priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na naslov 
Slovenskega podjetniškega sklada. Potrebno je opra-
viti tudi identifikacijo podpisnika pogodbe, ki se lahko 
izvede na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada 
(brezplačno), na eni izmed 12 lokacij SPOT svetovanje 
(brezplačno) ali na katerikoli upravni enoti (plačljivo). 
V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju.

Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obve-
stila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe 
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba 
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati predmetnega javnega poziva so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetni-
skisklad.si/.

13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so nave-
deni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javne-
ga poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega 
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.

14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vra-
čilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev 
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vr-
niti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega 
podjetniškega sklada, in sicer skupaj z obrestmi v višini 
zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva 
nakazila do dneva vračila.

15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor 
se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja 
projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve 
obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetni-
škega sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki 
so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da 
je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma 
dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu 
s tem javnim pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vpli-
vali na odločitev Slovenskega podjetniškega sklada 
o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem pozivu na nepošten način, na 
podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, lahko 
Slovenski podjetniški sklad od upravičenca zahteva 
vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zako-
nitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev 
na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun 
Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija in bo sum goljufije pri-
javljen pristojnim organom.
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16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in po-

jasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, 
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih 
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih 
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno 
objavljeni.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vlo-
ge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih 
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni 
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/se-
znam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Št. 60402-10/2019-1 Ob-2877/19
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 

premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet, d.o.o. 
vabi k nakupu premičnin: prodajo osnovnih sredstev 
(vozil).

Vrsta posla: odprodaja osnovnega sredstva.
Lokacija:
– sklop 1; SŽ – Tovorni promet, d.o.o., LC Ljubljana 

Moste, Kajuhova 51, 1000 Ljubljana
– sklop 2; SŽ – Tovorni promet, d.o.o., LC Ljubljana 

Moste, Kajuhova 51, 1000 Ljubljana
– sklop 3; SŽ – Tovorni promet, d.o.o., LC Maribor, 

Partizanska cesta 50, 2000 Maribor.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1; tovorno vozilo Renault Midlum 280.14 

z nadgradnjo EURO 4 (reg. št. LJ 44-7VD, VIN: 
VF644AHL000002283)

– sklop 2; tovorno vozilo Renault Midlum 220.12 
DXI z nadgradnjo EURO 4 (reg. št. LJ TT-138, VIN: 
VF644AGE000005758)

– sklop 3; tovorno vozilo Renault Midlum 280.14 
z nadgradnjo EURO 4 (reg. št. LJ 21-7FA, VIN: 
644AHL000002284).

Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša za:
– za sklop 1; 8.990,00 EUR brez DDV
– za sklop 2; 7.941,00 EUR brez DDV
– za sklop 3; 7.875,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 

24.806,00 EUR brez DDV oziroma 30.263,32 EUR 
z DDV.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 18. 9. 2019 
ob 9. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 
1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).

Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi 
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo do-
segljivo od 6. 9. 2019 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/
prodaja-neuporabnega-materiala

SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
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Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153-14/2006/20(1324-01) Ob-2880/19
V register političnih strank se pri politični stranki 

Zvezi za Primorsko-ZZP, s skrajšanim imenom Zve-
za za Primorsko, s kratico imena ZZP in s sedežem 
v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 4 ter z matično številko 
5638143000, vpiše sprememba zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Zoran Škrlj, 
roj. 1. 4. 1952, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Volče 54j, Volče.
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Št. 101-2/2019-2(02004) Ob-2727/19
Upravna enota Ptuj preneha hraniti Pravila sindika-

ta Zaščita d.o.o. Ptuj, Rogozniška cesta 13, 2250 Ptuj.
Pravila, navedena v prvi točki tega izreka, ki se na-

hajajo v evidenci statutov pod zaporedno številko 43, se 
vzamejo iz hrambe 1. 8. 2019 in sindikat z matično šte-
vilko 5989981000, in imenom: Sindikat zaščita d.o.o., 
Rogozniška cesta 13, 2250 Ptuj, se izbriše iz evidence 
1. 8. 2019.

Evidence sindikatov
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Izvršbe

0293 I 10/2017 Os-2776/19

Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg repu-
blike 2, Ljubljana, proti dolžniku Božidarju Špiler, Har-
dackerstrasse 3, Siggenthal Station, ki ga zastopa zak. 
zast. Jalovec Kristina – odvetnica, Cesta krških žrtev 6, 
Krško, zaradi izterjave 322.223,38 EUR s pp, sklenilo:

Sodnemu cenilcu gozdne stroke Milošu Brinovcu, 
Stolovnik 24, Brestanica, davčna številka 77369416, se 
za podano izvedeniško mnenje o vrednosti nepremičnin 
odobri nagrada in nadomestilo za stroške v skupnem 
znesku 303,60 EUR, in sicer:

– za pregled gradiva, pridobitev podatkov, priprava 
posnetkov, vpogled in ogled: 46,00 EUR,

– za prihod na ogled: 46,00 EUR,
– za izdelavo poročila: 184,00 EUR,
– ostali materialni stroški: 27,60 EUR.
Od predlaganega celotnega izplačila je potrebno 

obračunati in plačati:
– 8,85 % prispevka PIZ 26,87 EUR,
– 0,53 % prisp. za ZZ 1,61 EUR.
Sodni izvedenec ni zavezanec za DDV.
Plačilo skupnega zneska (vključno s prispevkom za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje) izvrši finančno 
računovodska služba sodišča iz založenega predujma 
upnika.

Neto znesek osebnega prejemka se nakaže na 
osebni račun sodnega izvedenca pri banki NLB d.d. 
številka SI56 0315 5100 0031 418 pri SKB banki d.d.

Davek od osebnih prejemkov (akontacija dohodni-
ne) ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje pa se nakažeta na ustrezna računa.

Plačilo se izvede po pravnomočnosti tega sklepa.
Okrajno sodišče v Krškem

dne 7. 8. 2019

0293 I 10/2017 Os-2777/19

Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi 
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, matič-
na št. 5860571000, davčna št. 91132550, Trg republi-
ke 2, Ljubljana, proti dolžniku Božidarju Špiler, EMŠO 
0804951500676, Hardackerstrasse 3, Siggenthal Sta-
tion, ki ga zastopa zak. zast. Jalovec Kristina – od-
vetnica, Cesta krških žrtev 6, Krško, zaradi izterjave 
322.223,38 EUR, sklenilo:

Sodnemu izvedencu Mihaelu Ogorevcu, Lamutova 
ulica 9, Brežice, davčna številka 12245259, se za opra-
vljeno izvedensko delo odmeri nagrada in nadomestilo 
za stroške v skupnem znesku 568,10 EUR, in sicer:

– zbiranje in proučevanje dodatne dokumentacije: 
46,00 EUR,

– za preglede oziroma oglede: 46,00 EUR,
– za izdelavo cenitve: 414,00 EUR,
– ostali materialni stroški: 62,10 EUR.
Sodni izvedenec/cenilec ni zavezanec za DDV.
Izplačilo nagrade in nadomestila stroškov v skupni 

višini 568,10 EUR izvrši finančno računovodska služba 

Objave sodišč

iz sredstev založenega predujma v roku 30 dni po pre-
jemu računa sodnega izvedenca/cenilca, ki ga mora 
sodni izvedenec/cenilec sodišču predložiti v roku 15 dni 
od prejema tega sklepa in ki mora biti usklajen s tem 
sklepom, na poslovni račun sodnega izvedenca/cenilca 
št. 0315-7100-1024-212 pri SKB banki d.d.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 7. 8. 2019

0293 I 10/2017 Os-2778/19

Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg repu-
blike 2, Ljubljana, proti dolžniku Božidarju Špiler, Har-
dackerstrasse 3, Siggenthal Station, ki ga zastopa zak. 
zast. Jalovec Kristina – odvetnica, Cesta krških žrtev 6, 
Krško, zaradi izterjave 322.223,38 EUR s pp, sklenilo:

Sodnemu cenilcu kmetijske stroke Metelko Gabri-
ela, Kremen 5, Krško, davčna številka 38210061, se za 
podano izvedeniško mnenje o vrednosti nepremičnin 
odobri nagrada in nadomestilo za stroške v skupnem 
znesku 454,00 EUR, in sicer:

– za pregled gradiva, pridobitev podatkov, priprava 
posnetkov, vpogled in ogled: 138,00 EUR,

– za prihod na ogled: 40,00 EUR,
– za izdelavo poročila: 276,00 EUR.
Od predlaganega celotnega izplačila je potrebno 

obračunati in plačati:
– 8,85 % prispevka PIZ 40,18 EUR,
– 0,53 % prisp. za ZZ 2,41 EUR.
Sodni izvedenec ni zavezanec za DDV.
Plačilo skupnega zneska (vključno s prispevkom za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje) izvrši finančno 
računovodska služba sodišča iz založenega predujma 
upnika.

Neto znesek osebnega prejemka se nakaže na 
osebni račun sodnega izvedenca pri banki NLB d.d. 
številka 02980-2579430077.

Davek od osebnih prejemkov (akontacija dohodni-
ne) ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje pa se nakažeta na ustrezna računa.

Plačilo se izvede po pravnomočnosti tega sklepa.
Okrajno sodišče v Krškem

dne 7. 8. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 73/2017 Os-2771/19

Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodni-
ci Janji Ipavec v pravdni zadevi tožeče stranke Miha 
Jenko, Podgraje 5, Ilirska Bistrica, ki ga zastopa Rok 
Jenko, odvetnik v Ilirski Bistrici, zoper toženo stran-
ko: 1. Jose Luis Jaksetič Meza, Av. Alfonso Ugarte 
1454 DPTO, 202-Brena, Republika Peru in 2. Cristhian 
Estoian Jaksetič Meza, Av. Alfonso Ugarte 1454 DPTO, 
202-Brena, Republika Peru, zaradi plačila iz naslova 
vlaganj, pcto. 29.223,90 EUR s pp, na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku s sklepom z dne 13. 8. 
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2019 prvemu in drugemu tožencu, ki sta v tujini, nimata 
pooblaščenca v Republiki Sloveniji in se jima ni mogla 
opraviti vročitev, postavilo začasnega zastopnika.

Začasni zastopnik je odvetnik Milan Volk, Bazovi-
ška ulica 19, 6250 Ilirska Bistrica.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal prvega in 
drugega toženca vse dotlej, dokler prvi ali drugi toženec 
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 13. 8. 2019

P 224/2019 Os-2779/19

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Mar-
jani Krajnc Prah v pravdni zadevi tožeče stranke Vo-
dovod-kanalizacija d.o.o., Lava 2a, Celje, ki jo zastopa 
Rok Fink, odvetnik v Celju, zoper toženo stranko Erne-
sta Janžovnik, Stanetova ulica 22, Celje, zaradi plačila 
196,84 EUR s pp, dne 15. julija 2019 sklenilo:

Odvetnik Tomaž Germ, Prešernova 27, Celje, ki je 
bil s sklepom opr. št. P 224/2019 z dne 27. 6. 2019 po-
stavljen za začasnega zastopnika toženi stranki Ernestu 
Janžovniku, Stanetova ulica 22, Celje, se razreši.

Za začasno zastopnico tožene stranke se postavi 
odvetnica Aleksandra Emeršič, Cesta v gaj 54, Polzela.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 
v postopku, dokler tožena stranka oziroma njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za 
socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 7. 2019

VL 91548/2018 Os-2766/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki 
jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva cesta 19, Lju-
bljana, proti dolžniku Vlastimirju Ćosović, Prešernova 
ulica 4, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Samo Mirt Kavšek 
– odvetnik, Cankarjeva ulica 3, Kranj, zaradi izterjave 
2.107,91 EUR, sklenilo:

Dolžniku Vlastimirju Ćosović, Prešernova ulica 4, 
Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Samo 
Mirt Kavšek, Cankarjeva 3, Kranj.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2019

VL 118761/2018 Os-2832/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni odde-
lek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika 
SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, ki ga za-
stopa zak. zast. Franc Props, Frankopanska ulica 18a, 
Ljubljana, po Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatino-
va ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Esadu Kajtezović, 
Savska cesta 18C, Kranj – dostava, ki ga zastopa zak. 

zast. odvetnik Gregor Kozamernik, Poslovna cona A 16, 
Šenčur, zaradi izterjave 298,62 EUR, sklenilo:

Dolžniku Esadu Kajtezović, Savska cesta 18C, 
Kranj – dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Gregor 
Kozamernik, Poslovna cona A 16, Šenčur.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2019

VL 57478/2019 Os-2883/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slo-
venija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska 
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast., po odv. 
Alenka Čeh Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžniku 
Rumenu Parvanov Veselinov, Jk. Nadejda 3 Bl. 304, Bg 
1229 Sofia, Bolgarija, ki ga zastopa zak. zast. Matevž 
Jarc – odvetnik, Komenskega ulica 12, Ljubljana, zaradi 
izterjave 1.217,43 EUR, sklenilo:

Dolžniku Rumenu Parvanov Veselinov, Jk. Nadejda 
3 Bl. 304, Bg 1229 Sofia, Bolgarija, se na podlagi 4. toč-
ke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Matevž 
Jarc, Komenskega ulica 12, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 86/2019 Os-2646/19
Pri Okrajnem sodišču v Celju teče zapuščinski po-

stopek po pok. Alojziju Jakulinu, sinu Blaža, rojenem 
10. 4. 1935, vdovcu, umrlem 7. 1. 2019, nazadnje sta-
nujočem Na otoku 10, Celje.

Zapustnik oporoke ni napravil. Zakoniti dediči I. de-
dnega reda so se dedovanju odpovedali. Tisti, ki pridejo 
v poštev kot zakoniti dediči II. dednega reda (starši ozi-
roma njihovi potomci, zapustnikovi bratje in sestre ozi-
roma njihovi potomci, zapustnikovi nečaki in nečakinje) 
sodišču niso znani.

Zato s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da ima-
jo pravico do dediščine po zapustniku, da se sodišču 
priglasijo v enem letu od objave tega oklica na spletni 
strani in oglasni deski sodišča ter v Uradnem listu RS. 
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek 
nadaljevalo in zapuščinsko obravnavo zaključilo na pod-
lagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 7. 2019



Stran 1886 / Št. 54 / 6. 9. 2019 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

D 127/2011 Os-2671/19

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Pavlenč Zoranu, sinu Vincenca 
in Majde, rojenem 21. 12. 1956, nazadnje stanujoč Ce-
sta Stažišarjev 35, Jesenice, ki je umrl dne 17. 4. 2011.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Žiri.
Zapustnikovi dediči niso znani, zato na podlagi do-

ločila 206. člena Zakona o dedovanju pozivamo vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem 
Pavlenč Zoranu, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču 
v roku enega leta po objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 22. 7. 2019

D 307/2016 Os-2796/19

Pri tukajšnjem sodišču teče dodatni zapuščinski 
postopek po pokojni Poje Heleni, roj. Barac, hčerki Anto-
na, roj. 18. 3. 1875, drž. bivše FLRJ, nazadnje stanujoči 
Ribjek 4, umrli 21. 5. 1956 ravno tam. Njeno dodatno 
zapuščino predstavlja le solastninski delež na zemljišču 
Agrarne skupnosti Ribjek.

Zakoniti dediči pokojne Poje Helene so tudi njena 
hčerka Gold Marija, njen vnuk Poje Anton in njena vnu-
kinja Štimac Apolonija. O njih sodišče nima praktično 
nobenih podatkov. Še to ni jasno, ali so sploh še živi.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva dediče Gold Marijo, Poje Antona in Štimac Apolo-
nijo oziroma njihove dediče, da se v roku enega leta od 
objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski 
tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega so-
dišča, javijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. 
Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo ta 
zapuščinski postopek v skladu z Zakonom o dedova-
nju, Zakonom o ponovni vzpostaviti agrarnih skupnosti 
ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic ter Zakonom 
o agrarnih skupnostih.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 16. 8. 2019

D 191/1898 Os-3357/18

Zapuščinska zadeva: po pok. Vodopivec Antonu, 
sinu Ivana, roj. dne 8. 1. 1851, nazadnje stanujočem 
v Ospu 70, Črni Kal, ki je umrl dne 18. 1. 1898.

Iščejo se dediči po zapustnikovih otrocih: Vodopi-
vec Ivanu, V. Antonu, V. Lovrencu ter hčerkah Mariji in 
Uršuli, rojenih Vodopivec.

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 28H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 11. 2018

D 316/2013 Os-2812/19

Zapuščinska zadeva: po pok. Antonu Stepanu, 
pok. Antona, roj. dne 1. 6. 1889, nazadnje stanujočem 
Rožar 13, Črni Kal, ki je umrl dne 21. 1. 1972.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih po-
datkov izhaja, da so do dedovanja zapustnikovega pre-
moženja upravičeni zapustnikova sinova Aldo in Silvo 
Stepan, zapustnikova hči Maria Della Valle, zapustnikovi 
vnuki David Stepan, Tatjana Česenj in Roman Stepan, 
zapustnikova snaha Ivana Stepan ter dediči po pok. za-
pustnikovi snahi Clari Stepan, nazadnje stanujoči v Av-
straliji, ki pa sodišču niso vsi znani.

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, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 8. 2019

III D 3202/2018 Os-2813/19

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Slavku Pahiću, sinu Franja 
Pahića, roj. 11. 8. 1940, umrl 9. 10. 2018, nazadnje 
stanujoč na naslovu Ob žici 1, Ljubljana, drž. Republike 
Slovenije.

Sodišče je ugotovilo, da je bil zapustnik ob smrti 
vdovec. Potomcev ni zapustil. Sodišče ne razpolaga 
s podatki o sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot dediči 
II. dednega reda (starši zapustnika-sodišče razpolaga 
zgolj s podatkom, da bi naj zap. oče Franjo Pahić izginil 
med 2. svetovno vojno, mati zapustnika Milica Pahić pa 
bi naj umrla pred vsaj 20 leti, podatkov o zapustnikovih 
bratuh in sestrah sodišče nima) in kot dediči III. dednega 
reda (dedi in babice, njihovi potomci oziroma strici in tete 
ter bratranci in sestrične ...).

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po zapustniku, da se priglasijo so-
dišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski 
sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2019

Oklici pogrešanih

I N 36/2019 Os-2839/19
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-

gateljice Erike Živec, Šempas 58B, Šempas, ki jo zasto-
pa notarka Anderja Cajhen iz Nove Gorice, postopek 
o razglasitvi pogrešane Juštine Badalič, Šempas 122, 
Šempas, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Ma-
ruška Trunkl Glavič, odvetnica v Novi Gorici, za mrtvo.

Iz priloženih listin izhaja, da je bila Juština Badalič 
rojena 21. septembra 1834 z dekliškim priimkom Routar, 
očetu Francu in materi Marijani, roj. Korat. 19. februarja 
1873 se je poročila z Mihaelom in tako postala njegova 
druga žena. Drugi podatki o pogrešani ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane Juštine Badalič, naj javijo tukajšnjemu 
sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem 
listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski 
tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče po-
grešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 8. 2019
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N 18/2019 Os-2786/19
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 

postopek predlagatelja Roka Slaček, Južna cesta 100/b, 
6310 Izola, in nasprotnega udeleženca Josipa Lavren-
čič, sina Antona, Skopo 41, 6221 Dutovlje, sedaj nezna-
nega bivališča, zaradi razglasitve nasprotnega udele-
ženca za mrtvega.

Po navedbah predlagatelja Roka Slačka, Južna 
cesta 100/b, 6310 Izola, naj bi bil pogrešani Josip La-
vrenčič že prav gotovo mrtev, čeprav njegova smrt ni 
nikjer uradno zaznamovana, saj je od njegovega rojstva 
minilo že več kot 121 let. Pogrešani nasprotni udele-
ženec naj bi bil kot solastnik vpisan pri nepremičninah 
v k.o. 2431-Skopo na podlagi sklepa o dedovanju z dne 
20. 2. 1922 (zadeva opr. št. A 146/1919). Iz označbe 
zapuščinske zadeve opr. št. A 146/1919 naj bi bilo raz-
vidno, da naj bi pogrešani dedoval nepremičnine leta 
1919, s tem, da v zemljiški knjigi naj ne bi bila zabeleže-
na njegova mladoletnost, kar naj bi pomenilo, da je bil 
leta 1919 star najmanj 21 let.

Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli 
o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo 
Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od 
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega 
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 7. 2019

N 17/2019 Os-2787/19
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 

postopek predlagatelja Roka Slaček, Južna cesta 100/b, 
6310 Izola, in nasprotnega udeleženca Antona Lavren-
čič, sina Antona, Skopo 41, 6221 Dutovlje, sedaj nezna-
nega bivališča, zaradi razglasitve nasprotnega udele-
ženca za mrtvega.

Po navedbah predlagatelja Roka Slačka, Južna 
cesta 100/b, 6310 Izola, naj bi bil pogrešani Anton La-
vrenčič že prav gotovo mrtev, čeprav njegova smrt ni 
nikjer uradno zaznamovana, saj je od njegovega rojstva 
minilo že več kot 121 let. Pogrešani nasprotni udele-
ženec naj bi bil kot solastnik vpisan pri nepremičninah 
v k.o. 2431-Skopo na podlagi sklepa o dedovanju z dne 
20. 2. 1922 (zadeva opr. št. A 146/1919). Iz označbe 
zapuščinske zadeve opr. št. A 146/1919 naj bi bilo raz-
vidno, da naj bi pogrešani dedoval nepremičnine leta 
1919, s tem, da v zemljiški knjigi naj ne bi bila zabeleže-
na njegova mladoletnost, kar naj bi pomenilo, da je bil 
leta 1919 star najmanj 21 let.

Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli 
o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo 
Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od 
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega 
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 7. 2019

N 29/2019 Os-2816/19
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 

postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregor-

čičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo 
Republike Slovenije, zaradi razglasitve pogrešanega 
Josipa Korena za mrtvega.

Po znanih podatkih je pogrešani sin Neže in Anto-
na Korena. Rojen je bil (kot Jožef) 5. 2. 1866 v Šturmih 
št. 81. V zemljiško knjigo je bila, osebna služnost v nje-
govo korist, vknjižena na podlagi daritvene in prodaj-
ne pogodbe z dne 24. 3. 1893. Iz navedene listine je 
razvidno, da je njegov oče sinu Simonu Korenu podaril 
vse svoje premično in nepremično premoženje. Ostalim 
otrokom, to je Josipu (Jožefu), Mariji, Luciji in Petru Ko-
renu pa je daroval denarne zneske in dogovoril služnosti 
stanovanja v kamri nad kuhinjo. Drugi podatki o pogre-
šanem niso znani.

Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za pose-
ben primer, zastopal Ivan Kokošin Fon, odvetnik v Tol-
minu.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi 
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni pri-
mer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, 
po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega za mrtve-
ga v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku 
– ZNP-1.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 20. 8. 2019

Kolektivni delovni spori

X Pd 573/2018 Os-2872/19

Delovno in socialno sodišče je v kolektivnem de-
lovnem sporu predlagatelja: SVIZ CIRIUS KAMNIK, 
Novi trg 43a, Kamnik, nasprotnega udeleženca: CI-
RIUS KAMNIK, Novi trg 43a, Kamnik, in stranskega 
intervenienta na strani nasprotnega udeleženca: Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, dne 13. 12. 
2018 razsodilo:

Ugotovi se, da nasprotni udeleženec krši določ-
bo 7. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost 
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji z dne 18. 5. 
2012 s tem, ko članom predlagatelja v zvezi z izpolnje-
vanjem izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in 
z dela nalaga tudi posredovanje podatkov in sprememb 
podatkov, ki jih 7. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
z dne 18. 5. 2012 ne predvideva.

Nasprotnemu udeležencu se naloži, da javnim 
uslužbencem v izpolnitev izroči izjavo za povračilo 
stroškov prevoza na delo in z dela, ki bo zajemala 
zgolj posredovanje podatkov iz 7. člena Aneksa h Ko-
lektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja 
v Republiki Sloveniji z dne 18. 5. 2012, v roku 8 dni, 
pod izvršbo.

Sodba je postala pravnomočna 3. 7. 2019.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

dne 26. 8. 2019
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Spričevala preklicujejo

Kumar Jan, Dvor 3, Dvor, indeks, št. 31130057, 
izdala Fakulteta za farmacijo, leto izdaje 2013. 
gnj-340862

Škrokov Miha, Taborska cesta 9b, Ljubljana, di-
plomo, izdajatelj Univerza v Ljubljani, leto izdaje 2018. 
gnj-340866

Zalokar Leonida, Dunajska 186, Ljubljana, diplo-
mo, št. 01-1023/96-1, izdano na ime Leonida Šober, 
izdajatelj Pedagoška fakulteta Ljubljana, leto izdaje 
1996. gnd-340868

Zalokar Leonida, Dunajska 186, Ljubljana, dokto-
rat, št. 9127/13, izdan na ime Leonida Zalokar, izda-
jatelj Pedagoška fakulteta Ljubljana, leto izdaje 2013. 
gnc-340869

Drugo preklicujejo

AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., 
Breg ob Savi 28, Mavčiče, potrdilo za voznika, 
št. 014237/RB28-6-1797/2016, izdano na ime Kecman 
Dario, veljavnost od 21. 4. 2016 do 17. 5. 2016, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnx-340873

AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., 
Breg ob Savi 28, Mavčiče, potrdilo za voznika, 
št. 014237/RB28-2-2093/2016, izdano na ime Kecman 
Dario, veljavnost od 18. 5. 2016 do 17. 8. 2016, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnw-340874

AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., 
Breg ob Savi 28, Mavčiče, potrdilo za voznika, 
št. 014237/RB28-3-3243/2016, izdano na ime Kecman 
Dario, veljavnost od 18. 8. 2016 do 17. 1. 2017, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnv-340875

AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., 
Breg ob Savi 28, Mavčiče, potrdilo za voznika, 
št. 014237/AD28-2-4452/2017, izdano na ime Krstin 
Zoran, veljavnost od 22. 8. 2017 do 24. 5. 2018, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnu-340876

AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., 
Breg ob Savi 28, Mavčiče, potrdilo za voznika, 
št. 014237/SŠD28-2-6738/2017, izdano na ime Mi-
jailović Nedeljko, veljavnost od 1. 11. 2017 do 31. 1. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnt-340877

AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., 
Breg ob Savi 28, Mavčiče, potrdilo za voznika, 
št. 014237/AD28-2-2166/2016, izdano na ime Ruškić 
Mirko, veljavnost od 18. 5. 2016 do 16. 8. 2016, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gns-340878

AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., 
Breg ob Savi 28, Mavčiče, potrdilo za voznika, 
št. 014237/RB28-2-3243/2016, izdano na ime Ruškić 
Mirko, veljavnost od 17. 8. 2016 do 16. 1. 2017, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr-340879

AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., 
Breg ob Savi 28, Mavčiče, potrdilo za voznika, 
št. 014237/SŠD28-2-171/2017, izdano na ime Ru-
škić Mirko, veljavnost od 9. 1. 2017 do 16. 4. 2017, 

Preklici

izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnq-340880

AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., 
Breg ob Savi 28, Mavčiče, potrdilo za voznika, 
št. 014237/SŠD28-2-1766/2016, izdano na ime Spa-
hić Sulejman, veljavnost od 19. 4. 2016 do 17. 9. 
2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnp-340881

AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., 
Breg ob Savi 28, Mavčiče, potrdilo za voznika, 
št. 014237/SŠD28-3-6738/2017, izdano na ime Sto-
janović Stefan, veljavnost od 3. 11. 2017 do 2. 2. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Sloveni-
je. gno-340882

AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., 
Breg ob Savi 28, Mavčiče, potrdilo za voznika, 
št. 014237/SŠD28-6-1766/2016, izdano na ime Vu-
ković Slobodan, veljavnost od 19. 4. 2016 do 3. 10. 
2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnn-340883

CODOGNOTTO d.o.o., Mirce 23, Ajdovščina, iz-
vod licence, št. GE007822/05791/024, za tovorno vo-
zilo, reg. št. GOSN580, veljavnost do 27. 3. 2020. 
gnm-340859

CODOGNOTTO d.o.o., Mirce 23, Ajdovščina, iz-
vod licence, št. GE007822/05791/015, za tovorno vo-
zilo, reg. št. GOST124, veljavnost do 27. 3. 2020. 
gnl-340860

Cvetinović Miloš, Podjavorškova 11, Celje, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500053649000, izdal 
Cetis Celje d.d. gnr-340854

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
potrdilo za voznika, št. 014399/RB72-2-3940/2018, iz-
dano na ime Bojan Milovanović, veljavnost do 27. 7. 
2019. gnk-340861

EMERSIC TM d.o.o., Formin 15A, Gorišnica, izvod 
licence, št. 014208/003, za vozilo Mercedes Benz Ate-
go, reg. št. MB J0-90D. gnz-340871

Esatovski Seit, ŠCC, Pot na Lavo 22, Ce-
lje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-07/733, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 
2007. gni-340863

Kastelic Tanja, Velika štanga 25a, Šmartno pri Litiji, 
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Litija. gno-340857

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-3238/2019, 
izdano na ime Teletović Ramiz, veljavnost od 3. 6. 2019 
do 20. 8. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnq-340855

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, potrdilo za voznika, št. 013424/AD16-4775/2014, 
izdano na ime Šabić Selim, veljavnost od 4. 12. 2014 
do 20. 8. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnp-340856

Kocjančič Ema, Rožna dolina cesta VIII/13c, Lju-
bljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. 
gne-340867

Pungertnik Marko, Novo Polje, Cesta XII 7/C, 
Ljubljana-Polje, dijaško izkaznico, izdala Srednja 
šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani, št. 1041853. 
gng-340865

SREČKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat, 
potrdilo za voznika, št. 015235/AD64-2-8144/2017, iz-
dano na ime Smajić Eldin. gnb-340870
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Škoda Jože, Veliki Cirnik 36, Šentjanž, potrdi-
lo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 603096, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, 
leto izdaje 1997. gnn-340858

Tasev Nenad, Za progo 17, Ljubljana, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500051024000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnh-340864

Vemoil d.o.o., Gojače 5F, Črniče, potrdilo za voz-
nika, št. 014376/SŠD11-3-3976/2017, izdano na ime 
Dimitrijević Saša, veljavnost od 26. 7. 2017 do 10. 2. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gny-340872
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