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Javni razpisi

Št. 439-1/2020/29 Ob-1841/20

Zaprtje javnega razpisa
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in 

promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana, 
zaradi spremenjenih globalnih gospodarskih razmer ob-
javlja zaprtje Javnega razpisa »Za sofinanciranje aktiv-
nosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih 
destinacij Slovenije v letu 2020«, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 8/20 z dne 7. 2. 2020, št. Ob-1316/20 
in št. 12/20 z dne 28. 2. 2020, št. Ob-1562/20.

Nerazporejena finančna sredstva iz Javnega razpisa 
»Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponud-
be vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020« 
bodo prerazporejena za namen objave novega javnega 
razpisa, prilagojenega novim razmeram na trgih, v pod-
poro vodilnim turističnim destinacijam Slovenije.

Javna agencija Republike Slovenije  
za trženje in promocijo turizma

Št. 3051-3-0/2020 Ob-1844/20
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

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

dopolnitev javnega razpisa
za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih 

poslovnih klubov v tujini v letu 2020  
(JR SPK 2020),

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 22/20 z dne 
13. 3. 2020.

V Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja dejav-
nosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020 (JR 
SPK 2020) se v poglavju 6. Roki in način prijave na javni 
razpis doda besedilo: »Za pravočasne štejejo tudi vloge 
oddane po pošti do vključno 17. 4. 2020. V primeru od-
daje vloge po pošti je prijavitelj dolžan obvestili agencijo 
o oddani vlogi na e-naslov: dasa.avsec@spiritslove-
nia.si, najkasneje do vključno 20. 4. 2020 in obvestilu 
priložiti dokazilo o oddani pošiljki«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

SPIRIT Slovenija, javna agencija

 Ob-1839/20

Sprememba
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 

2000 Maribor, objavlja podaljšanje roka za prijavo na 

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe 
razvoja kmetijstva v Mestni občini Maribor v letu 2020, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/20.

Zaradi razglasitve izrednih razmer ob epidemiji Co-
vid-19 v RS, se podaljšuje rok za prijavo na predmetni 
razpis do 15. 5. 2020. Ostala določila razpisa ostanejo 
nespremenjena.

Mestna občina Maribor

Št. 843-0005/2020 Ob-1843/20
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, na 

podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Odloka o proraču-
nu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 79/19) in Odredbe 
o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 19/20) izdaja

sklep
o razveljavitvi sklepa o začasni ustavitvi izvajanja 

vseh javnih razpisov in javnih pozivov  
o dodeljevanju proračunskih sredstev v Občini 

Sevnica v letu 2020
1. S tem sklepom se razveljavi Sklep o začasni 

ustavitvi izvajanja vseh javnih razpisov in javnih po-
zivov o dodeljevanju proračunskih sredstev v Obči-
ni Sevnica v letu 2020, ki je bil sprejet na področju 
izvrše vanja proračuna Občine Sevnica zaradi posledic 
epidemije.

2. Javni razpisi in javni pozivi o dodeljevanju prora-
čunskih sredstev:

– Javni razpis za sofinanciranje programov in po-
dročij izvajanja Letnega programa športa v Občini Sev-
nica v letu 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 
2020),

– Javni razpis za sofinanciranje mladinskih progra-
mov in projektov ter programov za mlade v Občini Sev-
nica v letu 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 
2020),

– Javni razpis za sofinanciranje programov in pro-
jektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 
v Občini Sevnica v letu 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 
z dne 17. 1. 2020),

– Javni razpis za sofinanciranje programov in pro-
jektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Ob-
čini Sevnica v letu 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 z dne 
17. 1. 2020),

– Javni poziv za izbor izvajalcev s področja godbe-
ništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prire-
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ditvah širšega občinskega pomena v Občini Sevnica za 
leto 2020, št. 610-0012/2020, z dne 17. 1. 2020,

– Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev 
za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica 
v letu 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 2020),

– Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja 
in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Obči-
ni Sevnica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 z dne 
17. 1. 2020),

– Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev 
v Občini Sevnica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 
z dne 17. 1. 2020)

se nadaljujejo v skladu s terminskimi plani.
3. Rok za oddajo vlog iz Javnega poziva za sofinan-

ciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij 
v Občini Sevnica za leto 2020, št. 139-0001/2020, z dne 
4. 3. 2020, se podaljša, in sicer lahko vlagatelji oddajo 
svoje vloge do dne 30. 4. 2020.

4. Sklep se objavi na spletni strani Občine Sev-
nica in v Uradnem listu Republike Slovenije ter velja 
z nasled njim dnem od objave.

Občina Sevnica

 Ob-1842/20

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in 
promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana, 
objavlja

javni razpis
»Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične 
ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije  

v letu 2020«
Na podlagi naslednjih določb:
– Obvestila Komisije o pojmu državne pomoči 

po členu 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(št. 2016/C 262/01, UL C 262, z dne 19. 7. 2016),

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

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

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Ura-
dni list RS, št. 75/19),

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

– Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list 
RS, št. 13/18),

– Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 
2017–2021, z dne 5. 10. 2017,

– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike 
Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, 
št. 46/15 in 13/18 – ZSRT-1),

– Programa dela STO za leti 2020 in 2021, ki ga je 
sprejel Svet agencije na svoji 14. dopisni seji dne 27. 11. 
2019, h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo podalo soglasje dne 3. 12. 2019, ter Spre-
membe in dopolnitve Programa dela STO za leti 2020 in 
2021, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 17. redni seji 
dne 20. 10. 2019, h katerim je Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 14. 1. 2020.

I.1 Naziv in sedež institucije financiranja in izvajanja 
javnega razpisa

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije 
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Sloveni-

je v letu 2020« izvaja Javna agencija Republike Slove-
nije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju STO).

Za javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti pro-
mocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij 
Slovenije v letu 2020« so v celoti zagotovljena finančna 
sredstva na strani STO.

I.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev promocije turi-

stične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije 
kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga 
vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi 
promocije nosilnih produktov vodilnih destinacij, z višjo 
dodano vrednostjo.

Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:
1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije 

kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel 
Slovenia.

2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev 
skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudar-
kom na desezonalizaciji.

3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji 
(tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro de-
stinacij).

4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povpreč-
ne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z viš-
jo dodano vrednostjo).

5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki 
išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in 
osebne koristi.

Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javne-
ga razpisa strateško usmerjena izvedba aktivnosti pro-
mocije, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti 
zaokroženih destinacij (t. i. vodilnih turističnih destinacij).

Podporni cilji javnega razpisa so:
– izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promo-

cije slovenskega turizma, obstoječih in nove turistične 
ponudbe vodilnih turističnih destinacij;

– intenziviranje podpornih aktivnosti promocije 
za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih 
produktov turističnih vodilnih destinacij;

– usmerjena promocija ponudbe turističnih vodilnih 
destinacij za posamezne nosilne turistične produkte, 
s ciljem poenotene promocijske komunikacije nosilcev 
produktov pod blagovno znamko I feel Slovenia;

– osredotočenost na ciljne produktne segmen-
te, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov 
in prednostne trge, vključno z domačim trgom;

– nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizade-
vanja za njihov ponoven obisk.

I.3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nasled-

njih aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih tu-
rističnih destinacij Slovenije v letu 2020, za učinkovitejši 
nastop na trgih:

– nadgradnja digitalnih orodij za upravljanje vodilnih 
destinacij,

– pripravljalne in izvedbene aktivnosti splošnega 
oglaševanja vodilnih destinacij v off-line in on-line medijih,

– stroški priprave in organizacije študijskih potovanj,
– stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov 

z vplivneži,
– stroški lastnih promocijskih image tiskovin.
I.4 Upravičenci
Upravičenec do sredstev financiranja so organiza-

cije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih desti-
nacij, kot podrobneje opredeljeno v točki II. 2 razpisne 
dokumentacije, izvajajo funkcije nosilca razvoja in pro-
mocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo 
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(lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin na 
območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec 
ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, 
javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko 
je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja 
naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), 
lokalne turistične organizacije in druge neprofitne orga-
nizacije, ki deluje na področju turizma.

Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanci-
ranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor bo 
na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne de-
stinacije, ki bodo vsebovale podporo istih (lokalnih) de-
stinacijskih organizacij oziroma občin (ene ali več), bodo 
vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene.

I.5 Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse zahteve in 

pogoje tega javnega razpisa. Navodila za dokazovanje 
izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje 
opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki IV. Dokazo-
vanje izpolnjevanja pogojev javnega 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 (izjava je del razpisne dokumentacije).

Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine 
celotne vloge. V primeru dvoma glede izpolnjevanja po-
gojev prijavitelja lahko STO zahteva dodatna pojasnila 
ali dokazila. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, 
se zavrne.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po izdaji sklepa o sofinanciranju in pred podpisom 
pogodbe, se pogodba o sofinanciranju ne bo sklenila, 
sklep o sofinanciranju pa se razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko STO odstopi 
od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec 
dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov 
transakcijski račun do dneva vračila sredstev STO.

I.5.1 Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za upravičen-

ca, ki so določeni v poglavju IV. Dokazovanje izpolnje-
vanja pogojev javnega razpisa tega javnega razpisa.

2. Prijavitelj je pravna oseba registrirana v Poslov-
nem registru Republike Slovenije in opravlja dejavnost 
v Republiki Sloveniji. Prijavitelj ima lahko obliko zaseb-
nega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega 
zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj 
ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja 
turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organi-
zacije, in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na 
področju turizma.

3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 evrov ali več na dan oddaje vloge).

4. 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, 54/18 – odl. US 
in 69/19 – odl. US).

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

6. Za prijavitelja ni podana prepoved poslovanja 
v razmerju do izvajalca tega razpisa, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju ko-
rupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo).

7. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu Zakonom 
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
(Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19) ni(so) vpleten(i) v po-
stopke pranja denarja in financiranja terorizma.

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

9. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stro-
ške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem 
razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih jav-
nih virov (sredstev države, občine ali Evropske unije), 
skladno s prepovedjo dvojnega sofinanciranja iz javnih 
sredstev.

I.5.2 Posebni pogoji za kandidiranje
Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora imeti izraženo podporo (lokalnih) 

destinacijskih organizacij oziroma občin vodilne desti-
nacije:

– v primeru, da vodilna destinacija obsega zgolj 
eno občino, podporo te občine (velja izjava v Obrazcu 
št. 1),

– v primeru, da vodilna destinacija obsega več 
občin, podporo vsaj 2/3 (lokalnih) destinacijskih orga-
nizacij oziroma občin na območju vodilne destinacije. 
Občine, ki glede na obseg turizma sodijo v območje 
vodilne destinacije, so navedene v Strategiji trajnostne 
rasti slovenskega turizma 2017–2021 (v nadaljevanju 
Strategija)1. Prijavitelj obvezno priloži soglasja v obliki 
izjav (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma dru-
gih pristojnih (lokalnih) organizacij, ki izvajajo funkcijo 
nosilca razvoja in promocije turizma na območju za 
katerega se izdaja soglasje, da želi in bo sodeloval 
kot aktiven partner v vodilni destinaciji, kot prilogo 
k Obrazcu št. 1.

1 www.slovenia.info/uploads/dokumenti/kljuni_doku-
menti/strategija_turizem_koncno_9.10.2017.pdf Na novo 
oblikovana vodilna destinacija v letu 2019 Cerkno, ni zajeta 
v aktualni Strategiji in zajema območje občine Cerkno.

2. Prijavitelj se zavezuje, da se bo za aktivnosti, 
ki jih bo izvajal v okviru prijavljenega projekta, pove-
zal s ključnimi deležniki, ki delujejo na področju turiz-
ma znotraj vodilne destinacije in nosilnimi produktnimi 
združenji, kot prikazano v točki II.2.2 Nosilni produkti te 
razpisne dokumentacije.

3. Na območju ene vodilne destinacije bo sofinan-
ciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor 
bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne 
destinacije, bodo vse take prijave izločene kot neustre-
zne in zavržene.

4. Prijavitelj se z oddajo vloge zaveže, da bo vodili 
posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za vse transak-
cije v zvezi s projektom pod številko oziroma ustrezno 
računovodsko kodo, ki jo bo navedel v Obrazcu št. 2 – 
Izjava prijavitelja.

http://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/kljuni_dokumenti/strategija_turizem_koncno_9.10.2017.pdf
http://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/kljuni_dokumenti/strategija_turizem_koncno_9.10.2017.pdf
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I.5.3 Ostali pogoji sodelovanja
Vloga prijavitelja mora biti skladna z namenom, 

ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji Strate-
gije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, in 
mora izpolnjevati tudi ostale pogoje:

1. Prijavitelj bo naslovil ustrezne ciljne skupine, 
med katere je zaželeno, da vključi tudi t. i. High Value 
Traveller segment2.

ložljiva finančna sredstva po tem javnem razpisu, tako 
kot je predstavljeno v Prilogi 4: Vrednosti sofinanciranja 
vodilnih destinacij.

Sredstva za javni razpis so razpoložljiva v proračun-
skem letu 2020 oziroma do porabe sredstev.

V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvi-
deni časovnici javnega razpisa in po prejemu vseh vlog 
prijaviteljev, se neporabljena sredstva lahko prenese 
v naslednje leto v skladu z razpoložljivostjo finančnih 
sredstev STO ali pa se jih ustrezno prerazporedi znotraj 
obstoječega proračunskega leta v okviru obstoječega 
finančnega načrta STO za leti 2020 in 2021.

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

Dinamika sofinanciranja bo določena s pogodbo 
o sofinanciranju med STO in izbranim prijaviteljem, skla-
dno s finančnim načrtom STO za leti 2020 in 2021 in 
v odvisnosti od razpoložljivosti finančnih sredstev.

Izplačila STO so odvisna od razpoložljivosti finanč-
nih sredstev in Programa dela STO za ta namen. V ko-
likor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na 
finančnih postavkah, lahko STO razveljavi javni razpis 
in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofi-
nanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko 
izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom 
STO, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe 
o sofinanciranju.

STO si pridržuje pravico, da lahko javni razpis ka-
darkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi 
v Uradnem listu RS.

I.7 Zahtevki za izplačilo
Roki za oddajo obdobnih in/ali zaključnih Zahtevkov 

za izplačilo so:
1. Obdobni rok: 8. 7. 2020, do 24. ure,
2. Obdobni rok: 7. 8. 2020, do 24. ure,
3. Obdobni rok: 8. 9. 2020, do 24. ure,
4. Obdobni rok: 9. 10. 2020, do 24. ure,
5. Obdobni rok: 13. 11. 2020, do 24. ure,
6. Zaključni rok: 17. 12. 2020, do 24. ure.
Upravičenec lahko odda Zahtevek za izplačilo upra-

vičenih stroškov v najmanj dveh delih oziroma preko 
najmanj dveh Zahtevkov za izplačilo, pri čemer mora 
biti eno izmed teh obvezno Zaključno poročilo (Zaključ-
ni rok: 17. 12. 2020). Upravičenec pošlje v zaprti ku-
verti Zahtevek z zahtevanimi dokazili in Vsebinskim 
poročilom pisno po pošti na sedež STO, skladno s po-
glavjem V. Postopek preverjanja zahtevka za izplačilo 
in način financiranja tega javnega razpisa in na kuverto 
oziroma ovojnico opremi poleg svojega naslova in na-
slova prejemnika še navedbo: »Ne odpiraj – Zahtevek 
za izplačilo – JR vodilne destinacije« in poleg obvezno 
zapiše zaporedno številko zahtevka z oznako: Zapore-
dna št. ZZI: ___ (npr. Zaporedna št. ZZI: 3).

I.8 Način izbora vlog za sofinanciranje
Postopek javnega razpisa in ocenjevanje vlog bo 

vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa 
(v nadaljevanju: komisija), ki jo je s sklepom imenovala 
direktorica STO.

Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne 
vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse 
pogoje: splošni pogoji, posebni pogoji in ostali pogoji 
prijavitelja na ta javni razpis. Če komisija ugotovi, da 
vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se 
nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa 
se zavrne.

Pravočasne, pravilno označene in popolne vloge 
komisija oceni na podlagi meril iz točke I.9 tega javnega 
razpisa.

2 Definicija HVT segmenta: Zahtevnejši gost oziroma 
t. i. High Value Traveller spada v segment turistov, ki se od-
ločajo o izbiri destinacije, načrtovanja in rezervacije dopusta 
v tujini. To so predstavniki ciljne skupine, ki so za dopust 
pripravljeni plačati več, bodisi zaradi izbire namestitvenega 
objekta, nivoja vključenih storitev, izdatkov za prehrano ali 
dodatnih doživetij. So turisti, ki svojega dopusta ne rezer-
virajo na podlagi kriterija najnižje cene temveč so za to, da 
dopust preživijo v skladu s svojimi pričakovanji, pripravljeni 
plačati ustrezno višjo ceno.

2. Prijavitelj bo izvajal promocijske aktivnosti 
na prednostnih trgih: tujih trgih in trgu Slovenije kot opre-
deljeno v Programu dela STO za leti 2020 in 20213 in 
skladno z usmeritvami identifikacije tržnega potenciala4.

3 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/ 
kljucni-dokumenti-sto

4 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskave- 
in-analize/identifikacija-trznega-potenciala

3. Prijavitelj mora pri vseh načinih distribucije pro-
mocijskih sporočil, sofinanciranih preko tega javnega 
razpisa, obvezno vključiti logotip I feel Slovenia in/ali 
navedbo ključnika #ifeelsLOVEnia ter upoštevati Navo-
dila STO glede uporabe celostne grafične podobe, kot 
navedeno v Prilogi 1 tega javnega razpisa.

4. Načrtovana maksimalna višina sofinanciranja 
upravičenih stroškov posameznih upravičencev je do-
ločena v Prilogi 4 te razpisne dokumentacije, za vsako 
vodilno destinacijo v evrih brez DDV. Prijava prijavitelja, 
ki bo presegala ta znesek, bo neustrezna in kot taka 
zavržena.

5. V okviru projekta se morajo izvajati aktivnosti, 
skladne z obstoječimi strateškimi poslovnimi dokumenti 
prijavitelja (celovit načrt promocije), kot tudi aktivnosti 
neposredno povezane z nastopom na novih trgih.

6. Iz predložene finančne konstrukcije projekta 
s strani prijavitelja mora biti razvidno, da so v celoti 
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. 
Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pri-
čakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter 
premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev 
iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.

7. Izvedbene aktivnosti se lahko pričnejo izvaja-
ti pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, in sicer od 
1. 1. 2020 dalje. Če so se izvedbene aktivnosti zače-
le izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, 
se pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo preveri 
skladnost izvajanja aktivnosti z relevantno zakonodajo 
tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred 
sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.

8. Prijavitelj se zavezuje, da bo digitalna promocija 
turistične ponudbe, v kolikor jo izvaja, skladna z nacional-
no ravnjo digitalne promocije Slovenije, ki jo izvaja STO.

I.6 Višina sredstev za sofinanciranje
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

metnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 evrov.
STO je na podlagi veljavnih statističnih podatkov 

iz leta 2018, izračunala delež tujih prenočitev posame-
znih vodilih destinacij glede na prenočitve za celotno 
Slovenijo in glede na razpoložljiva sredstva ter skladno 
s cilji in namenom tega javnega razpisa, razdelila razpo-

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/kljucni-dokumenti-sto
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/kljucni-dokumenti-sto
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskave-in-analize/identifikacija-trznega-potenciala
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskave-in-analize/identifikacija-trznega-potenciala
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I.9 Merila za ocenjevanje vlog
Komisija bo ocenila vloge na podlagi naslednjih meril:

Št. Merilo Maksimalno št. točk
1. Celovitost projekta 35
1.1 Celovit načrt promocije 25
1.2 Nagovarjanje zahtevnejšega t. i. high value turista 10
2. Promocija turistične ponudbe na več trgih 30
3. Promocija trajnostno naravnane turistične ponudbe 25
4. Povezovanje z nosilci nosilnih produktov slovenskega turizma 10

SKUPAJ 100
Maksimalno število točk je 100.

Način ocenjevanja vlog in pomen posameznih meril 
za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točki III. 
Podrobnejša predstavitev meril in izpolnjevanja pogojev 
za ocenjevanje vlog in obveznih dokazil.

Vsako vlogo ocenita dva ocenjevalca. V kolikor se 
skupni oceni obeh ocenjevalcev med seboj razlikujeta 
za več kot 15 točk, to vlogo oceni še tretji ocenjevalec. 
Končna ocena vloge se oblikuje na osnovi povprečja 
dveh ocen oziroma v primeru tretje ocene, na podlagi 
povprečja najbližjih dveh ocen. V primeru, da je razlika 
med tremi ocenami enaka, se upošteva višji dve oceni.

Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijavite-
ljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle 
prag najmanj 50 točk.

Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofi-
nanciranje, ki bodo presegle prag 50 točk, predlaga za 
sofinanciranje vloge po vrstnem redu števila dobljenih 
točk od najvišje do najnižje ocenjene vloge.

V primeru, da se kateri od prijaviteljev ne odzove na 
poziv STO k podpisu pogodbe o sofinanciranju v opre-
deljenem roku, se pozitiven sklep o dodelitvi sredstev 
razveljavi.

I.10 Shema financiranja
Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa se ne 

šteje za državno pomoč oziroma pomoč po pravilu »de 
minimis«. Pri čemer mora prijavitelj spoštovati naslednja 
določila:

– da izvaja dejavnost, ki je namenjena nevtralne-
mu zagotavljanju informacij o lokalni nastanitvi, ne pa 
oglaševanju nekaterih določenih nastanitev ali zgolj ne-
katerih ponudnikov oziroma komercialnih izdelkov, ki 
konkurirajo na trgu in so običajno gospodarske narave, 
kot so prodaja vstopnic, infrastruktura za rezervacije, 
prodaja turistične literature ali spominkov, prodaja poči-
tniških namestitev in oglaševanje;

– da izvaja dejavnost v okviru zagotavljanja splo-
šnih informacij in v okviru funkcije splošnega obveščanja 
javnosti, ki ne smejo vsebovati oglaševalskih površin ali 
funkcij rezervacije, ki se običajno uvrščajo med gospo-
darske dejavnosti po naravi dejavnosti;

– da, v kolikor opravlja gospodarske in negospodar-
ske dejavnosti, da se javno financiranje, zagotovljeno 
za negospodarske dejavnosti, ne more uporabljati za 
navzkrižno subvencioniranje gospodarskih dejavnosti, 
kar prijavitelj oziroma upravičenec zagotavlja z ločeno 
knjigovodsko evidenco.

I.11 Obdobje sofinanciranja, upravičeni stroški, in-
tenzivnost pomoči in način financiranja

Sofinanciranje po tem javnem razpisu bo potekalo 
skladno s Programom dela STO za leti 2020 in 2021.

Upravičenci lahko uveljavljajo upravičene stroške, 
ki so nastali od 1. 1. 2020 do vključno 15. 12. 2020. 

Upravičenec mora dokazovati z dokazili, da je bila ak-
tivnost izvedena v tem obdobju. V kolikor se je aktivnost 
izvajala pred 1. 1. 2020 in se nemoteno nadaljuje po 
1. 1. 2020, mora upravičenec jasno razmejiti te stroške 
na vseh relevantnih poslovnih dokumentih, ki so po-
trebni za predložitev Zahtevka za izplačilo ter dodatno 
dokumentirati s pravno podlago (naročilnica, pogodba) 
za izvedbo te aktivnosti in zagotoviti vsa dokazila, ki 
utemeljujejo fizično izvedbo te aktivnosti v upravičenem 
obdobju.

I.11.1 Upravičeni stroški
STO prizna kot upravičene stroške tiste, ki so ne-

posredno povezani s predmetom tega javnega razpisa 
kot neposredne stroške.

STO prizna prijavitelju kot neposredne stroške na-
slednje stroške:

1. Stroški storitev zunanjih izvajalcev za namen 
oglaševanja:

– stroški storitev strokovnjaka, medijskega in/ali di-
gitalnega eksperta, npr. za pripravo medijskega načrta, 
promocijske akcije, spremljanje in nadzor ter pripravo 
poročila o uspešnosti izvedenih aktivnosti,

– stroški storitev strokovnjaka, oblikovalca za pri-
pravo oglasov,

– drugi stroški storitev izvedbe oglaševalskih ak-
tivnosti (npr. tisk gradiv, postavitev pristajalne spletne 
strani, drugih fizičnih ali digitalnih storitev, ki niso nave-
deni v prvih dveh zgornjih alinejah te točke, so pa nujno 
potrebni za izvedbo aktivnosti).

2. Stroški izvedbe medijskega zakupa:
– medijski zakup oglasnega prostora na mediju, 

kjer se vrši oglaševanje, vključno s tehničnim servira-
njem oglasov (zakup AdServerjev, dostava gradiv ipd.).

Mediji za katere se priznavajo upravičeni stroški za 
izvedbo medijskega zakupa, so vsi on-line (spletni por-
tali in družbena omrežja, direktni e-mail marketing ipd.) 
in off-line (zunanje oglaševanje, tiskani mediji, radio in 
televizija) slovenski in tuji mediji na trgih, ki jih prijavitelj 
navede v vlogi.

STO bo v okviru neposrednih stroškov pod točko 1. 
in 2. priznal:

– do maksimalno 40 % neposrednih upravičenih 
stroškov za storitve zunanjih izvajalcev od celotne vre-
dnosti projekta oglaševanja na posameznem mediju,

– minimalno 60 % neposrednih upravičenih stro-
škov za izvedbo medijskega zakupa, na posameznem 
mediju.

To določilo velja zgolj v primeru izvajanja aktivnosti 
promocije z oglaševanjem v medijih.

3. Stroški vsebinske in tehnične nadgradnje digi-
talnih orodij in drugih komunikacijskih kanalov vodilnih 
destinacij:
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– stroški izvedbe aktivnosti nadgradenj na lastnih 
spletnih straneh, mobilnih aplikacijah in upravljanja ka-
nalov družbenih omrežij vodilnih destinacij (npr. progra-
miranje, stroški vnosa vsebin in drugih potrebnih vsebin-
skih in/ali tehničnih migracij ali integracij med različnimi 
digitalnimi orodji ipd.);

– stroški priprave, oblikovanja ter prilagoditve vse-
bin za nastop ter promocijo na digitalnih komunikacij-
skih kanalih vodilnih destinacij: splet, mobilne aplikaci-
je, družabna omrežja in drugih komunikacijskih kanalih 
(npr. grafično oblikovanje vsebin, storitve fotografiranja, 
produkcija promocijskih filmov za različne komunikacij-
ske kanale, reprodukcija foto/video gradiva, priprava 
besedil ipd.);

– stroški analiz in raziskav, povezanih z definira-
njem marketinških podlag za usmerjeno komuniciranje 
destinacije (npr. analiza HVT segmenta v sklopu person, 
identifikacija tržnih potencialov za HVT segment, marke-
tinška strategija ipd.);

– stroški priprave analitičnih poročil uspešnosti 
delovanja spletnih strani, mobilnih aplikacij in kanalov 
družbenih omrežij, kot lastnih kanalov vodilnih destina-
cij, analiza uporabniške izkušnje na digitalnih orodjih in 
njena interpretacija.

4. Plačilo uporabe licenc za vzpostavitev ali delova-
nje naprednih digitalnih rešitev: informacijski sistemi za 
upravljanje destinacij, sistemi za upravljanje s spletnimi 
stranmi, spletni zemljevidi, druga analitična orodja ipd.

5. Stroški organizacije študijskih potovanj za novi-
narje, organizatorje potovanj ali turistične agencije:

– stroški identifikacije in/ali stroški agencije za pri-
vabljanje medijev ali drugih deležnikov iz področja tu-
rizma, ki aktivno deluje na ciljnem(ih) trgu(ih) medija ali 
turistične agencije/organizatorja potovanj;

– stroški namestitev, prehrane in prevoza za posa-
mezne udeležence študijskih potovanj;

– stroški usposobljenega vodnika z veljavno licenco 
vključno s prevoznimi stroški in stroški vstopnin in opre-
me, ki so nujno potrebni za spremljanje vodnika v sklopu 
vodene aktivnosti;

– stroški storitev za izkustvo doživetja (npr. zippli-
ne, vožnja z gondolo, s čolnom ali pletno ipd.), vstopnin 
(npr. znamenitosti, muzeji, druga doživetja ipd.) ali na-
jema (športne ali druge) opreme za izvedbo aktivno-
sti predstavnika(e) medija(ev) oziroma predstavnika(ov) 
tujih organizatorjev potovanj ali turističnih agencij, pove-
zanih z izvedbo študijskega potovanja.

6. Stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov 
z vplivneži:

– stroški identifikacije vplivnežev in/ali stroški 
agencije za privabljanje vplivnežev, ki aktivno deluje na 
ciljnem(ih), ki ga pokriva vplivnež;

– stroški namestitev in prevoza vplivneža, stroški 
prehrane, stroški vstopnin, doživetij in najema opreme 
za vplivneža in stroški vodenja usposobljenega vodnika 
z veljavno licenco vključno s prevoznimi stroški in stroški 
vstopnin in opreme, ki so nujno potrebni za spremljanje 
vodnika v sklopu vodene aktivnosti za vplivneža;

– stroški priprave poročil o rezultatih aktivnosti 
vplivneža;

– stroški storitev izvedbe aktivnosti vplivneža v obli-
ki honorarja, za izvedbo aktivnosti promocije na tujih 
trgih, ki ne vključuje stroškov v vseh ostalih alinejah te 
točke. V tem primeru mora prijavitelj obvezno priloži-
ti pogodbo o sodelovanju z vplivnežem ob Zahtevku 
za izplačilo z jasno opredeljenim obsegom storitev, ki 
je predmet te pogodbe;

– stroški odkupa foto ali video gradiva posnetega 
na območju vodilne destinacije s strani vplivneža s pre-

nosom izključnih materialnih avtorskih pravic na vodilno 
destinacijo in STO.

7. Stroški plač zaposlenih na projektu, ki je pred-
met tega javnega razpisa za eno zaposleno osebo pri 
prijavitelju (določen ali nedoločen čas), v času trajanja 
projekta, za katerega se uveljavljajo stroški plače in ki 
opravlja dela in naloge, povezane z neposrednim izva-
janje aktivnosti, ki so del vsebine prijavljenega projekta 
v Obrazcu št. 3: Podatki o projektu. Za uveljavljanje 
stroškov plač zaposlenih se uporablja poenostavljena 
oblika stroškov. STO prizna vrednost enote bruto bruto 
(t. i. II Bruto, z vključenimi prispevki delodajalca) urne 
postavke 12,00 evrov. Na letni ravni se prizna največ 
1.720 ur (efektivne delovne ure) na osebo.

8. Stroški priprave, oblikovanja in tiska lastne pro-
mocijske splošne (image) tiskovine.

Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neu-
pravičeni stroški, kot opredeljeno v nadaljevanju:

– davek na dodano vrednost;
– vsi stroški, ki so povezani s konkretnim izpostav-

ljanjem plačljivih storitev ponudnikov na način, da bi se 
jih favoriziralo pred drugimi ne le znotraj vodilne de-
stinacije temveč tudi izven nje, kar bi lahko povzročilo 
izkrivljanje konkurence;

– stroški analiz, študij, raziskav in drugih s tem po-
vezanih svetovalnih storitev, ki niso povezane s predme-
tom javnega naročila;

– stroški sodelovanja na turističnih sejmih, work-
shopih in drugih predstavitvah doma in v tujini (stroški 
najetja, postavitve in delovanja stojnic, najem konfe-
renčne dvorane, stroški najema opreme, pogostitve na 
dogodkih ipd.);

– stroški razvoja in direktne prodaje posameznega 
turističnega produkta destinacije ali vodilne destinacije 
oziroma ponudnikov turističnih storitev;

– stroški upravljanja ali najema oziroma plačila li-
cenc ali drugih provizij za rezervacijske sisteme (on-line 
booking ipd.);

– stroški razvoja, oblikovanja, izdelave in prodaje 
promocijskih izdelkov (npr. spominki) ter deljenja le-teh 
različnim javnostim ali drugim posameznikom (npr. drugi 
brandirani promocijski artikli), samostoječa stojala (t. i. 
pingvin ipd.) in drugi promocijski izdelki;

– stroški razvoja in izdelave druge opreme stojnic 
za sejemske nastope ali druge dogodke;

– stroški razvoja, oblikovanja in izvedbe množičnih 
ali drugih dogodkov v vodilni destinaciji ali izven nje;

– stroški najema zunanje delovne sile (npr. štu-
dentov);

– stroški poslovanja: stroški opravljanja storitev, 
najemnine poslovnih prostorov, strošek reprezentan-
ce, materialni stroški, amortizacija, stroški računalniške 
opreme in z njimi povezanih naprav vključno s preno-
snimi telefoni ter internetom, ki jih prijavitelj oziroma 
sodelujoči partnerji v projektu potrebujejo za izvajanje 
rednih aktivnosti;

– stroški oglaševanja v produktnih katalogih in sple-
tnih strani produktnih Združenj oziroma nosilcev nosilnih 
produktov slovenskega turizma;

– stroški članarin;
– stroški priprave vloge na ta javni razpis s strani 

zunanjih izvajalcev;
– stroški vseh ostalih aktivnosti, ki jih STO že finan-

cira preko svojih rednih programskih aktivnosti (sejemski 
nastopi, študijske ture, publikacije, …) in kar ni pred-
met sofinanciranja javnih razpisov MGRT oziroma dru-
gih nacionalnih in lokalnih javnih institucij v Sloveniji in 
v Evropski uniji;

– ter vsi ostali stroški, ki niso neposredno povezani 
z vlogo prijavitelja.
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I.11.2 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna in znaša do vključno 

80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta prijavitelja. 
Dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta posame-
znega prijavitelja oziroma vodilne destinacije je predvi-
dena v maksimalnem znesku kot opredeljeno v Prilogi 4: 
Vrednosti sofinanciranja vodilnih destinacij, tega javne-
ga razpisa, v kolikor prijavitelj po Merilih, opredeljenih 
v poglavju III. Podrobnejša predstavitev meril in izpolnje-
vanja pogojev za ocenjevanje vlog in obveznih dokazil, 
prejme največje možno število točk.

V primeru, da prijavitelj ne prejme največjega mo-
žnega števila točk, se mu znesek sofinanciranja za vsa-
ko manjkajočo točko do vseh točk zmanjša proporcional-
no, v vrednosti odstotne točke, glede na vrednost pred-
videne maksimalne višine vrednosti sofinanciranja ozi-
roma vrednosti prijavljenega projekta, v kolikor je le-ta 
manjša od predvidene. Vrednost točke po merilih iz 
točke I.9 Merila za ocenjevanje vlog je pri končnem iz-
računu upravičenih sredstev sofinanciranja upravičenca, 
enakovredna odstotni točki (100 točk = 100 %).

I.11.3 Način financiranja
Upravičenec izkazuje upravičenost stroškov za iz-

vedene aktivnosti z naslednjimi dokazili in poročili:
– obdobno ali zaključno vsebinsko poročilo o izved-

bi aktivnosti,
– obdobno ali zaključno finančno poročilo o izvedbi 

aktivnosti,
– dokazila za dokazovanje upravičenosti posame-

zne vrste upravičenih stroškov glede na določila tega 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov po 
posameznih vrstah upravičenih stroškov in način poro-
čanja so podrobneje predstavljeni v poglavju III. Podrob-
nejša predstavitev meril za ocenjevanje vlog in obveznih 
dokazil in v poglavju V. Postopek preverjanja zahtevka 
za izplačilo in način financiranja.

I.12 Zahteve glede nadzora izvedbe aktivnosti
STO je odgovoren za nadzor nad izvajanjem so-

financiranja. Upravičenec bo moral omogočiti tehnič-
ni, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem 
aktivnosti, katere sofinanciranje se izvaja na podla-
gi predmet nega javnega razpisa, v času veljavnosti po-
godbe med STO in upravičencem, še 2 leti po zaključku 
projekta. Upravičenec bo moral STO predložiti vse do-
kumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost 
upravičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti. Račune 
in ostalo dokumentacijo mora upravičenec hraniti skla-
dno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

V primeru preverjanja na kraju samem bo upraviče-
nec moral omogočil vpogled v računalniške programe, 
listine in postopke v zvezi z izvajanjem aktivnosti ter rezul-
tate aktivnosti. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na 
kraju samem predhodno pisno obveščen v roku najmanj 
3 delovnih dni pred izvedbo nadzora na kraju samem.

I.13 Roki in način prijave na javni razpis
Roki za oddajo vlog so: 24. 4. 2020, do 24. ure, 

26. 5. 2020, do 24. ure in 29. 6. 2020, do 24. ure. V pri-
meru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob 
prvem ali drugem roku, bo STO nemudoma objavil javno 
informacijo in ukinil preostali(a) rok(a) oddaje vlog.

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino in pogoji javnega razpisa in da se z njimi stri-
nja. Vse stroške povezane s pripravo in oddajo vloge 
nosi prijavitelj.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 
v razpisni dokumentaciji, točka VI. Navodila za pripravo 
vloge.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija 
Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Di-

mičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana. Kot pravočasne bodo 
upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka 
za oddajo vlog.

Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga 
pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje 
datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje 
z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko STO 
vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v Glavni pi-
sarni STO, na Dimičevi 13, 1000 Ljub ljana (3. nadstrop je), 
v času uradnih ur od ponedeljka do petka, med 9. in 
13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z na-
vodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti 
(zaželeno zapečateni) ovojnici z navedbo na sprednji 
strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Vloga 
– Turistična promocija Slovenije – Vodilne destinacije« 
in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja/pošiljatelja, 
kot predvideno na Obrazcu št. 6: Odpremni obrazec.

I.14 Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno na sede-

žu STO najpozneje v 8 dneh po datumu za oddajo vlog. 
Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog 
bodo objavljene na spletnih straneh STO: https://www.
slovenia.info/sl/poslovne-strani.

Na odpiranju bo komisija najprej preverila pravoča-
snost, pravilno označenost in formalno popolnost prispelih 
vlog. Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vlo-
ge se ne bodo obravnavale, temveč bodo s sklepom za-
vržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.

Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od zaključka 
odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, 
katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme 
spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, 
ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali 
tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na 
drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale 
vloge, ki jih je STO prejela v postopku dodelitve sredstev. 
Dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne 
sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavite-
lji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za oce-
njevanje obravnavala in ocenila vse pravočasne, for-
malno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje 
pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, 
se kot neustrezna zavrne.

I.15 Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma 

obveščeni najkasneje v roku petintrideset dni od dneva 
odpiranja vlog.

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

Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh 
od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo 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 
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

I.16 Zahteve glede hranjenja dokumentacije, 
sprem ljanja ter evidentiranja

Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in 
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 
oddano vlogo in zagotavljati STO in drugim nadzornim 
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potre-
be bodočih preverjanj skladno z zakonodajo Republike 
Slovenije še 10 let po zaključku projekta.
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Upravičenec mora voditi in spremljati porabo pre-
jetih sredstev računovodsko ločeno na posebnem stro-
škovnem mestu za vse transakcije v zvezi z oddano 
vlogo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled 
nad namensko porabo sredstev.

I.17 Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo 
prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo, vključno s Splošno uredbo 
GDPR in ZVOP-1.

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 lahko 
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more 
pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora poja-
sniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen 
javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne 
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo STO lahko 
domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih STO po-
sredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba jav-
nega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih 
zbirk za lastno evidenco, resorno ministrstvo in nadzorne 
organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju 
pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave 
osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sode-
lovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred 
pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi 
ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo 
obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja infor-
macijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih 
je dolžna uporabljati STO in njeno resorno ministrstvo.

Podatki o sofinanciranih projektih so javnega zna-
čaja in se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičen-
cev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projek-
ta in znesek javnega sofinanciranja. Objave podatkov 
o projektu in upravičencih do sredstev bodo izvedene 
v skladu z ZDIJZ.

Prijavitelj mora izpolniti Obrazec št. 6: Varovanje 
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.

I.18 Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in po-

jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na 
elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na 
sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporo-
čila: »JR vodilne destinacije«.

Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno do-
kumentacijo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času 
uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, 
od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena 
tudi na spletni strani: https://www.slovenia.info/razpisi-sto.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo 
prispeti na zgornji naslov:

– za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 22. 4. 2020 
do 12. ure,

– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 22. 5. 
2020 do 12. ure,

– za tretji rok oddaje vlog najkasneje do 23. 6. 2020 
do 12. ure.

STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana 
vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge 
oziroma:

– za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 23. 4. 2020 
do 13. ure,

– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 25. 5. 
2020 do 13. ure,

– za tretji rok oddaje vlog najkasneje do 24. 6. 2020 
do 13. ure.

Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obrav-
navana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo 
sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgo-
vori bodo javno objavljeni na spletni strani https://www.
slovenia.info/razpisi-sto.

STO bo organiziral Informativni dan za prijavitelje, 
natančen termin in lokacija bosta objavljena na spletni 
strani: https://www.slovenia.info/razpisi-sto.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in 
spremembah sproti obveščeni preko spletne strani 
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

Javna agencija Republike Slovenije  
za trženje in promocijo turizma

 Ob-1848/20

Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta 

energetskega pogodbeništva za energetsko 
prenovo objektov OŠ Duplek, OŠ Duplek 

podružnica Žitečka vas, OŠ Korena, OŠ Hajdina  
in Vrtec Hajdina

1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 

2241 Spodnji Duplek in Občina Hajdina, Zgornja Hajdi-
na 44A, 2288 Hajdina, na podlagi 48. člena Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; 
v nadaljevanju: ZJZP) ter Odloka o javno-zasebnem 
partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbe-
ništva za energetsko prenovo objektov OŠ Duplek, OŠ 
Duplek podružnica Žitečka vas, OŠ Korena, OŠ Hajdi-
na in Vrtec Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 17/2020, v nadaljevanju: koncesijski akt) objavljata 
povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za 
podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega 
pogodbeništva za energetsko prenovo objektov OŠ Du-
plek, OŠ Duplek podružnica Žitečka vas, OŠ Korena, 
OŠ Hajdina in Vrtec Hajdina.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti 
v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki 
je brezplačno dostopna na spletni strani: https://duplek.si/.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedenta:

Naziv: OBČINA DUPLEK OBČINA HAJDINA
Naslov: Trg slovenske osamosvojitve 1

2241 Spodnji Duplek
Zgornja Hajdina 44A
2288 Hajdina

Internetni naslov: https://duplek.si/ https://www.hajdina.si/ 
Zastopnik: župan Mitja Horvat župan Stanislav Glažar
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Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izved-
bo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko 
prenovo objektov OŠ Duplek, OŠ Duplek podružnica 
Žitečka vas, OŠ Korena, OŠ Hajdina in Vrtec Hajdina«.

Številka javnega razpisa: 360-3/2020.
Podatki o koncesijskem aktu: Odlok o javno-za-

sebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega 
pogodbeništva za energetsko prenovo objektov OŠ Du-

plek, OŠ Duplek podružnica Žitečka vas, OŠ Korena, 
OŠ Hajdina in Vrtec Hajdina (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 17/2020).

Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje 
storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogod-
benega zagotavljanja prihrankov energije na objektih 
OŠ Duplek, OŠ Duplek podružnica Žitečka vas, OŠ 
Korena, OŠ Hajdina in Vrtec Hajdina.

Območje izvajanja koncesije
Območje izvajanja koncesije obsega:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI UPORABNIKI 
OBJEKTOV

OŠ Duplek Korenska cesta 31, 
2241 Spodnji Duplek

stavba številka 559, k.o. 692 Spodnji Duplek, 
ki se nahaja na parceli številka 833/3, k.o. 692 
Spodnji Duplek

OSNOVNA ŠOLA 
DUPLEK

OŠ Korena Zgornja Korena 32, 
2242 Zgornja Korena

stavba številka 372, k.o. 688 Zgornja Korena, ki 
se nahaja na parceli številka 1/2, k.o. 688 Zgornja 
Korena

OSNOVNA ŠOLA 
KORENA

OŠ Duplek 
podružnica 
Žitečka vas

Zgornji Duplek 98, 
2241 Spodnji Duplek

stavba številka 454, k.o. 684 Zgornji Duplek, ki se 
nahaja na parceli številka 819/3, k.o. 684 Zgornji 
Duplek

OSNOVNA ŠOLA 
DUPLEK

OŠ Hajdina Spodnja Hajdina 24, 
2288 Hajdina

stavba številka 236, k.o. 396 Skorba in k.o. 397 
Hajdina, ki se nahaja na parceli 475/1 k.o. 397 
Hajdina in na parceli 124/2, k.o. 396 Skorba

OSNOVNA ŠOLA 
HAJDINA Z ENOTO 
VRTEC

Vrtec Hajdina Spodnja Hajdina 24, 
2288 Hajdina

stavba številka 424, k.o. 396 Skorba, ki se nahaja 
na parceli 124/2, k.o. 396 Skorba

OSNOVNA ŠOLA 
HAJDINA Z ENOTO 
VRTEC

Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti v 
zgoraj navedenih objektih se bodo posamezna dela 
izvajala tudi sledečih parcelah:

– parcela številka 1126/2, k.o. 397 Hajdina,
– parcela številka 833/2 k.o. 692 Spodnji Duplek, ki 

je v lasti in upravljanju Občine Duplek,
– parcela številka 819/2 k.o. 684 Zgornji Duplek, ki 

je v lasti in upravljanju Občine Duplek,
– parcela številka 684/2, k.o. 688 Zgornja Korena, 

ki je v lasti in upravljanju Občine Duplek in
– parcela številka *89, k.o. 688 Zgornja Korena, ki 

je v lasti in upravljanju Občine Duplek.
Do oddaje končnih ponudb, lahko koncedenta na-

bor objektov iz prvega odstavka tega člena zmanjšata, 
v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova 
vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s 
pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni 
meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko 
ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.

Trajanje koncesije: Koncesijsko razmerje se sklene 
za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva 
se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske 
pogodbe, skladno z določbami le-te.

Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na 
sklope.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativne-
ga programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in pro-
izvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega 
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo 
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbu-
janje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja 
z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanj-

skemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za 
predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za 
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Končni rok za prejem prijav je 27. 5. 2020 do 
10. ure.

Prijave morajo do zgoraj navedenega roka pri-
speti na naslov Občina Duplek, Trg slovenske osa-
mosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek. Prijave morajo ne 
glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča 
prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele 
za prepozno prejete (prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Obči-
na Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji 
Duplek, dne 27. 5. 2020 ob 10.15.

4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skla-
dno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi 
skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo 
odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave 
skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število 
podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve 
skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so 
navedene v razpisni dokumentaciji.

5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati 
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so po-
dana v razpisni dokumentaciji.

6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– višina investicije.
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Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. čle-
na ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove po-
membnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril 
in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumenta-
cijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob 

upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konku-
renčnega dialoga, skladno s 46. členom ZJZP.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
predvidoma do 31. 12. 2020.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajal-
ca so podane v razpisni dokumentaciji.

8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v 
zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi jav-
nega razpisa preko elektronske pošte obcina.duplek@
duplek.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije 
za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za 
energetsko prenovo objektov OŠ Duplek, OŠ Duplek 
podružnica Žitečka vas, OŠ Korena, OŠ Hajdina in Vr-
tec Hajdina«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi 
z javnim razpisom je 4. 5. 2020 do 10. ure. Pojasnila, 
navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana 
v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za 
prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani Občine 
Duplek.

Občina Duplek
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 Ob-1845/20
Svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje na 

podlagi določil 25. člena Statuta Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje objavlja javni razpis za imenovanje

direktorja
Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– imeti mora visoko izobrazbo ustrezne zdravstve-
ne smeri, pridobljeno po študijskih programih najmanj 
druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu 
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;

– imeti mora specializacijo s področja javnega 
zdravja oziroma socialne medicine, epidemiologije ali 
higiene oziroma drugo podiplomsko izobrazbo s podro-
čja javnega zdravja oziroma socialne medicine, epide-
miologije ali higiene;

– imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj, od 
tega pet let na vodstvenih ali vodilnih položajih.

Kandidat za direktorja mora svoji prijavi priložiti 
program dela in razvoja zavoda za obdobje njegovega 
mandata.

Mandat direktorja traja štiri leta. Po poteku mandata 
je lahko ponovno imenovan. Direktorja imenuje in raz-
rešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, tj. Vlade 
Republike Slovenije.

Prijave morajo prispeti na sedež NIJZ, Trubarje-
va 2, 1000 Ljub ljana, do vključno 18. 4. 2020. Prijava 
naj bo v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj, za razpisno 
komisijo – za razpisano mesto direktorja«. Prijavi morajo 
biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tega 
razpisa ter program dela in razvoja zavoda za obdobje 
mandata direktorja.

Svet zavoda Nacionalnega inštituta  
za javno zdravje

Razpisi delovnih mest
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Druge objave

 Ob-1846/20
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 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 regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter 
o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), Uredba 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 (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 2020 
in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakon o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 
(Uradni list RS, št. 75/19, v nadaljevanju: ZIPRS2021), 
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 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, Uredba o porabi sredstev evropske 
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem 
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna 
mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 
– popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Shema de minimis z 
nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis« (št. priglasitve 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 2020, ki ga je Vlada RS sprejela 
dne 17. 12. 2019, sklep Vlade RS št. 47602-31/2019/4.

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 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 oblike 
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) in družbenik ali 
delničar gospodarske družbe ter ustanovitelj zadruge – 
poslovodja, ki nima druge podlage za zavarovanje (za-
varovani družbeniki – poslovodje na podlagi 16. člena 
ZPIZ-2). V število zaposlenih 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).
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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 poslo-
vanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja 
iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju ko-
rupcije (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 ribiške 
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 Zahodna 
Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na po-
samezni 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 10. 4. 2020 dalje 
bodo upravičeni do sredstev javnega poziva MSP, ki 
bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem 
območju 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 rezervacijske 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 tem javnem pozivu) v koledarskem 
letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.

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 neupra-
vičen, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih 
zakona, 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 
razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev 
EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za 
sofinanciranje projektov je za programsko območje 
Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za 
programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slo-
venija: 75 %:25 %.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 
lahko:

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadar-
koli prekliče ali spremeni,



Stran 920 / Št. 49 / 10. 4. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– 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 prime-
ru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski 
podjetniški sklad objavi spremembo javnega poziva ozi-
roma pozivne dokumentacije oziroma ponovno sprosti 
prejemanje vlog.

8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenziv-
nost pomoči

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upraviče-
ne stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo 
upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oziroma 
nacionalni prispevek.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomo-

či, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu 
podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, 
ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgornje meje po-
moči 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. Upošteva 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 
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 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 Slovenskemu 
podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev od 
datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev v po-
sameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska 
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 po-
godbe«, 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 izvedba 
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.

– 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 
odločitvi 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 skladu 
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 
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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-1847/20
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja

javni poziv
za Vavčer za pripravo digitalne strategije

1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 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 ter 
o razveljavitvi 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 
členov 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 2020 in 
2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakon o izvrševanju pro-
računov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni 
list RS, št. 75/19, v nadaljevanju: ZIPRS2021), Pravilnik o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 
in 81/16), 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 izvaja-
nja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, 
Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 
za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, 
št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 
67/18), 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 2020, ki ga 
je Vlada RS sprejela dne 17. 12. 2019, sklep Vlade RS 
št. 47602-31/2019/4.

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 

ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k pripravi 
digitalne strategije z namenom digitalne transformacije 
podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, 
dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upra-
vičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema 
naslednje aktivnosti:

– oceno stanja na področju digitalizacije,
– pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti pod-

jetja in
– pripravo strategije podjetja za digitalno transfor-

macijo, ki bo zajemala ključna področja:
– Izkušnja kupca (Customer eXperience),
– Podatkovna strategija,
– Procesi in digitalne rešitve za podporo poslo-

vanja,
– Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
– Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih 

delovnih mest,
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– Strategija razvoja digitalne kulture,
– Kibernetska varnost,
– Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje 

samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko 

prijavijo 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 oblike 
oziroma vrste MSP).

2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge naj-
manj 5 zaposlenih. Za potrebe tega razpisa se upošteva 
kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če 
je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in druž-
benik ali delničar gospodarske družbe ter ustanovitelj 
zadruge – poslovodja, ki nima druge podlage za zava-
rovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na podlagi 
16. člena ZPIZ-2). V število zaposlenih 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 poslo-
vanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja 
iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju ko-
rupcije (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 ribiške 
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 neupraviče-
no prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evrop-
ske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila 
za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skup-
nosti.

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 Zahodna 
Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na javni 
poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register 
Slovenije. Selitev sedeža MSP v drugo kohezijsko regijo 
v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena. 
Od vključno 10. 4. 2020 dalje bodo upravičeni do sred-
stev javnega poziva MSP, ki bodo imeli na dan oddaje 
vloge sedež na programskem območju 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 
priprave strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki 
bo za prijavitelja izdelal digitalno strategijo. Katalog stro-
kovnjakov 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. Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pri-
dobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenija, ki je 
obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1).
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5. 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. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj 
po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti 
zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.

7. Digitalna strategija ne sme biti izdelana pred od-
dajo vloge na ta javni poziv.

8. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upra-
vičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. 
pozivne dokumentacije.

9. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupra-
vičen, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih 
zakona, ki ureja gospodarske družbe ali

– zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družin-
ski 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 
razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev 
EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za 
sofinanciranje projektov je za programsko območje 
Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za 
programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slo-
venija: 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.

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 
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 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 proračun-
ska 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 priprave digitalne strategije (stroški zuna-

njega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno sta-
nja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja di-
gitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja 
za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji).

Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, 
v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slo-
venija, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija 
pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva 
in pozivne dokumentacije. Pozitivno mnenje DIH Slo-
venija je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje 
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(Obrazec št. 4 – Mnenje DIH Slovenija k pripravljeni 
digitalni strategiji).

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.

Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva 
samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

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 
odločitvi 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 skladu 
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.

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
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Št. 2153-9/2014/9 Ob-1840/20
V register političnih strank se pri politični stranki Li-

sta Marjana Šarca, s kratico imena LMŠ in s sedežem 
v Šmarci, Bistriška cesta 10a ter z matično številko 
4067002000, vpiše sprememba zastopnika stranke.

Kot nova zastopnica stranke se vpiše Janja Zor-
man Macura, roj. 31. 10. 1978, državljanka Republike 
Slovenije, s stalnim prebivališčem: Vrhovci, cesta X 24, 
Ljub ljana.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-1/2020-3(0402) Ob-1648/20
Upravna enota Lendava, Oddelek za Občo upravo, 

upravne naloge in skupne zadeve, z dnem 3. 3. 2020 
sprejme v hrambo Pravila Sindikata GIT TERME LEN-
DAVA, TURIZEM IN GOSTINSTVO D.O.O., s sedežem 
na naslovu Tomšičeva ulica 2a, 9220 Lendava, in ga 
vpiše v evidenco statutov sindikatov.

Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov 
pri Upravni enoti Lendava pod zaporedno številko 70, 
s skrajšanim imenom: Sindikat GIT TERME LENDAVA, 
Tomšičeva ulica 2a, 9220 Lendava.

Št. 101-2/2020-2 Ob-1836/20
Pravilnik sindikata z imenom »SINDIKAT NEODVI-

SNOST KNSS SGR, AKTIVA ČIŠČENJE D.O.O., ENO-
TA SPLOŠNA BOLNICA JESENICE«, s sedežem Ce-
sta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice, ki je bil sprejet 
na ustanovnem zboru članov sindikata dne 7. 2. 2020, 
se vzame v hrambo na Upravni enoti Jesenice.

Statut se vpiše v evidenco statutov sindikatov pod 
zaporedno številko 90.

Evidence sindikatov
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

II N 170/2019 Os-1527/20
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po višjem sodni-

ku Igorju Mozetiču, v nepravdni zadevi predlagateljice 
Karmen Cijan, Na hribu 15C, Šempeter pri Gorici, ki jo 
zastopa Maja Krašovec Orel, odvetnica v Novi Gorici, 
zoper nasprotnega udeleženca Boštjana Mihelj, Tovarni-
ška cesta 18, Ajdovščina (dejansko neznanega prebiva-
lišča), zaradi urejanja statusnih razmerij, izven naroka, 
dne 18. 2. 2020 sklenilo:

Nasprotnemu udeležencu se postavi začasni za-
stopnik, Odvetniška družba Mihelj, Barbič in part-
nerji o.p., d.o.o. iz Nove Gorice, Prvomajska ul. 23. 
Začasni zastopnik ima v tem postopku vse pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse do takrat, 
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 2. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 138/2018 Os-1474/20
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče pod opra-

vilno številko D 138/2018 zapuščinski postopek po Vla-
dimirju Moljku, sinu Franca, rojenem 27. 7. 1934, naza-
dnje stanujočem v Vipavi, Goriška cesta 27, ki je umrl 
30. 5. 2018.

Njegova zapuščina je brez dedičev.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 

Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine.

Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o za-
pustnikovih obveznostih.

Vsak upnik lahko v šestih mesecih od dneva objave 
tega oklica:

– v zapuščinskem postopku prijavi zahtevo, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev in

– vloži zahtevo za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev.

Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi drugega in če-
trtega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 11. 2. 2020

Objave sodišč

D 245/2019 Os-1572/20
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 

postopek po dne 3. 7. 1957 umrlem Kurat Alojziju, sinu 
pok. Panteleona, roj. 2. 7. 1887 v Vipavskem Križu, z zad-
njim znanim naslovom Vipavski Križ 31, sicer pa nezna-
nega zadnjega prebivališča in neznanega državljanstva.

Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, sodišče poziva vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica na oglasni deski in na spletni strani tega sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 30. 12. 2019

D 131/2018 Os-1617/20
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 

postopek po pokojni Gabrieli Srpan, rojeni Janežič, hčeri 
Janeza, rojeni 23. 3. 1921, z zadnjim bivališčem Vrhni-
ka pri Ložu 12, Stari trg pri Ložu, državljanki Republike 
Slovenije, umrli 5. 8. 2018.

Pokojna nima dedičev I. dednega reda, sodišču pa 
niso znani vsi podatki o vseh dedičih II. dednega reda. 
Zato sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po 
pokojni Gabrieli Srpan, naj se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica.

Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo in ga končalo na pod-
lagi podatkov, ki jih bo imelo takrat.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 27. 2. 2020

D 74/2019 Os-1618/20
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Alojziju Gregoriču, sinu Janeza 
Gregoriča in Neže Turek, rojenem 3. 9. 1931, z zadnjim 
bivališčem Bločice 21, Bločice, državljanu Republike 
Slovenije, umrlem 13. 3. 2019.

Pokojni nima dedičev I. in II. dednega reda. To po-
meni, da so do dedovanja po pokojnem upravičeni dedi-
či III. dednega reda, torej potomci zapustničinih babic in 
dedov – Joanesa Gregoriča in Marie Kunstek po očetovi 
ter Janeza Turka in Uršule Pavlič po materi (bratranci in 
sestrične pokojnega, če so ti pokojni, pa njihovi potomci 
in tako naprej po vrsti). Sodišču ti dediči pretežno niso 
znani, ve le za potomca zapustnikove tete Doroteje Tu-
rek in za nekaj potomcev zapustnikovega strica Mihaela 
Turka. Zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po 
pokojnem Alojziju Gregoriču, naj se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica.

Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo in ga končalo na pod-
lagi podatkov, ki jih bo imelo takrat.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 27. 2. 2020
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D 255/2017 Os-1770/20
Zapuščinska zadeva: po pok. Primožič Andreju, 

sinu Ivana, neznanega datuma rojstva, s prebivališčem 
na naslovu Loka 20/21/49, ki je bil razglašen za mrtvega 
z določenim datumom smrti 31. 12. 1912.

Iščejo se zapustnikovi potomci, zapustnikovi soro-
jenci oziroma njihovi potomci, ter zapustnikovi bratranci 
in sestrične oziroma njihovi potomci.

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 12. 3. 2020

I D 2027/2018 Os-1524/20
V zapuščinski zadevi po dne 22. 11. 2018 umrlem 

Eduardu Fleisinger, roj. 8. 10. 1937, drž. RS, samski, 
nazadnje stan. Glavni trg 3, Maribor, gre za zapuščino 
brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 2. 2020

D 174/2014 Os-1621/20
V zapuščinski zadevi po dne 10. 7. 2014 umrli Luciji 

Jerina, hčeri Janeza Jerina, nazadnje stanujoči Blatna 
Brezovica 48, Vrhnika, rojeni 12. 12. 1918, sodišče po-
ziva dedinjo Audrey Slana, da se v roku enega leta od 
objave tega oklica priglasi tukajšnjemu sodišču, sicer bo 
sodišče opravilo in zaključilo postopek glede na podat-
ke, s katerimi bo razpolagalo.

Sodišče poziva tudi morebitne dediče, da se v roku 
enega leta od objave tega oklica priglasijo tukajšnjemu 
sodišču, sicer bo sodišče opravilo in zaključilo postopek 
glede na podatke, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 28. 2. 2020

Oklici pogrešanih

N 7/2020 Os-1654/20
Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju vodimo neprav-

dni postopek za razglasitev pogrešanih oseb za mrtve: 
1. Janez Jelenič, rojen 26. 3. 1896, z zadnjim znanim 
bivališčem Dole 14, 8331 Suhor, 2. Marija Jelenič, roje-
na 15. 3. 1893, z zadnjim znanim bivališčem Dole 14, 
8331 Suhor.

Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanima 
osebama in njunem življenju, naj to sporočijo Okrajne-
mu sodišču v Črnomlju v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešani osebi razglasilo za mrtvi.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 3. 2020
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Drugo preklicujejo

AGRO MOBIL, d.o.o., Letališka ulica 37, Šenčur, 
izvod licence, št. GE011189/02706/016, za kamion, reg. 
št. KR DU-442, veljaven do 18. 2. 2025. gnp-341656

ALMANA, ZORAN DRAKULIĆ S.P., Rejče-
va ulica 5A, Nova Gorica, potrdilo za voznika, 
št. 013668/RB47-3-2407/2017, izdano na ime Miroljub 
Ignjatović, veljavnost do 27. 5. 2018, izdajatelj Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije. gnb-341670

AVTOPREVOZNIK – ZVONKO PAVLIČ S.P., Kladje 
nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, št. 9175255/V006330, 
za državo Belorusija, oznaka države 112/01. gni-341663

AVTOPREVOZNIK – ZVONKO PAVLIČ S.P., Kladje 
nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, št. 9175972/V011462 
za državo Belorusija, oznaka države 112/01. gnh-341664

AVTOPREVOZNIK – ZVONKO PAVLIČ S.P., Kladje 
nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, št. 2065401/V008001, 
za državo Rusija, št. 643/11. gng-341665

AVTOPREVOZNIK – ZVONKO PAVLIČ S.P., Kladje 
nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, št. 512854/V005674, 
za državo Ukrajina, oznaka države 804/03. gnf-341666

AVTOPREVOZNIK – ZVONKO PAVLIČ S.P., Kladje 
nad Blanco 1, Blanca, dovolilnico, št. 523415/V003535, 
za državo Ukrajina, oznaka države 804/03. gne-341667

Avtoprevozništvo Janez Petrič d.o.o., Unec 6, Ra-
kek, potrdilo za voznika, št. 013725/BGD14-2-2377/2019, 
izdano na ime Felić Zijad. gnd-341668

BRANKO KLAJNČAR S.P., Podgradje 6, Ljutomer, 
izvod licence, št. 031806/005, za vozilo Iveco AS440T/P, 
reg. št. MSPAJO2, veljavnost do 9. 7. 2020. gnc-341669

JERIĆ TRANSPORT d.o.o., Sovretova ulica 58, 
Krško, dovolilnico št. 2493, država 070, oznaka drža-
ve 11. gno-341657

JERIĆ TRANSPORT d.o.o., Sovretova ulica 58, 
Krško, dovolilnico št. 2497, država 070, oznaka drža-
ve 11. gnn-341658

MEGA-TRANS, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Kr-
ško, dovolilnico št. 3307, država 070, oznaka države 11. 
gnm-341659

MUREKS d.o.o., Cankarjeva ulica 42, Nova Gorica, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500038667001, 
izdal Cetis d.d. na ime Muratović Almir, Cankarjeva 
ulica 42, 5000 Nova Gorica. gnl-341660

Panić Dragiša, Vrunčeva ulica 5, Slovenj Gradec, 
spričevalko NPK gozdarski sekač, izdano leta 2019 pri 
Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna. gnj-341662

Zver Janez, Dornava 56a, Dornava, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500021194002, izdal Cetis d.d. 
gnk-341661

Preklici
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