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Na podlagi 31. in 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14,
75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17 in 175/20 – ZIUOPDVE),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS,
št. 75/19 in 174/20), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16) in Pravilnika o subvencioniranju bivanja
študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10,
46/12, 55/13, 38/16, 13/17, 13/18 in 58/20; v nadaljnjem
besedilu: pravilnik) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
javni razpis
za izbiro študentskih domov
za študijsko leto 2021/2022
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana.
II. Predmet in namen javnega razpisa
Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2021/2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis)
se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov
(v nadaljnjem besedilu: zasebni študentski domovi), ki
sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki
jim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) dodeljevalo subvencije
za bivanje študentov.
Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih
zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega
reševanja problematike bivanja študentov preko javnega
razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi
kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo zasebni
študentski domovi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki
so ob oddaji vloge na javni razpis pri pristojnem organu
registrirani za dejavnost študentskih domov in ki:

1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore,
– vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-tehničnih predpisih,
– električno energijo za razsvetljavo in drugo uporabo,
– možnost internetne povezave,
– hladno in toplo vodo,
– možnost kuhanja,
– posteljno perilo,
– vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih prostorih,
– ogrevanje prostorov v skladu s predpisi in
– ustrezne prostore v primeru subvencioniranega
bivanja študenta z otrokom;
2. bodo proste zmogljivosti za bivanje študentov objavljali v skupnem javnem razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga za posamezno študijsko leto objavi
ministrstvo na spletnem portalu eVŠ;
3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko,
kolikor znaša subvencija;
4. ponujajo 7 ali več ležišč.
IV. Vsebina in priprava vloge:
a) Vloga mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni
obrazec MIZŠ-ŠD2021-22,
– obvezni prilogi:
– pravila za vselitev v študentski dom oziroma
postopek za vselitev in
– cenik nastanitve.
b) Ministrstvo samo pridobi dokazilo o lastništvu
oziroma dokazilo, iz katerega izhaja, da ima prijavitelj
na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo
stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča
izvajanje dejavnosti na takšni nepremičnini z vpogledom
v javno evidenco (zemljiškoknjižni izpisek). Prijavitelj
lahko vlogi sam priloži omenjeno dokazilo, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
c) Na prijavnem obrazcu MIZŠ-ŠD2021-22 prijavitelj navede splošne podatke in natančne podatke o lokacijah bivalnih zmogljivosti z natančnim številom ležišč
ter natančne podatke o vseh bivalnih zmogljivostih in
opremi, z natančnim številom ležišč, namenjenih za študente, ki so upravičeni do subvencije, in sicer posebej
za tiste, ki bodo prvič bivali v študentskem domu, in tiste,
ki bodo bivanje v njem podaljševali.
Prijavitelj navede tudi podatke o ceni bivanja v študentskem domu (če se cene glede na sobe razlikujejo,
je potrebno navesti podatke za vsako skupino sob posebej in povprečno ceno bivanja v študentskem domu
v zadnjih treh mesecih) in elemente, iz katerih je sestav
ljena.
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Obenem mora prijavitelj s podpisom in žigosanjem
izjave na prijavnem obrazcu MIZŠ-ŠD2021-22 pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da je pri
pristojnem organu registriran za dejavnost študentskih
domov oziroma da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo
prepovedano opravljati dejavnost študentskih domov.
Prav tako mora prijavitelj soglašati s pogoji in merili,
navedenimi v tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni
dokumentaciji, ter potrditi resničnost oziroma točnost
navedb v vlogi, ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo izvirnikom.
č) Javni razpis in pogodbe, ki jih bodo z ministrstvom sklenili izbrani prijavitelji, so vezani na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu
ministrstva, ki neposredno vpliva na ta javni razpis ali
na sklenjene pogodbe, se s sklenitvijo aneksov k pogodbam te spremenijo tako, da se jih ustrezno prilagodi
in to sorazmerno spremembam v državnem proračunu
oziroma v finančnem načrtu ministrstva.
V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa, in merila, ki se jih upošteva pri izboru
Okvirna višina sredstev javnega razpisa, namenjenih za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih
študentskih domovih v študijskem letu 2021/2022, je
največ do 134.400,00 EUR, kar pomeni 350 ležišč.
Pri dodelitvi subvencij za bivanje študentov za študijsko leto 2021/2022 se bo 90 % ležišč (315 ležišč) namenilo za prijavitelje, ki imajo z ministrstvom že sklenjeno pogodbo za študijsko leto 2020/2021, in 10 % ležišč
(35 ležišč) za nove prijavitelje.
Pri prijaviteljih, ki imajo z ministrstvom že sklenjeno
pogodbo za študijsko leto 2020/2021 (v nadaljnjem besedilu: pogodba), se bo upoštevala realizacija zasedenosti
ležišč glede na tekoče študijsko leto 2020/2021 po stanju
na dan 10. oktobra 2020, ki ga prijavitelji skladno s pogodbo, sporočijo pristojni Pisarni za študentske domove,
pri čemer le-ta, skladno s pogojem iz 4. točke III. poglavja
tega javnega razpisa, ne sme biti nižja od 7 ležišč. Prijavitelj, katerega stanje zasedenosti ležišč na dan 10. oktobra 2020 bo manjše od 7, ne bo izbran na javnem razpisu.
Ostanek ležišč se razdeli med prijavitelje proporcionalno
glede na dodeljena ležišča po prvem merilu.
Pri dodelitvi subvencije za bivanje študentov za
nove prijavitelje se upošteva, da se vsakemu novemu
prijavitelju dodeli 7 ležišč, kot je pogoj za kandidiranje
na javnem razpisu. Preostanek razpoložljivih ležišč za
nove prijavitelje se proporcionalno razdeli med preostala
prijavljena ležišča novih prijaviteljev. Če nov prijavitelj
prijavi 7 ležišč, zanj velja le prvi kriterij za nove prijavitelje. Prednost pri izbiri za nove prijavitelje imajo zasebni
študentski domovi, ki oddajajo ležišča na območju visokošolskega središča v Ljubljani in Kopru, kjer je zaznati
največje pomanjkanje ležišč.
Če ostanejo nezasedena ležišča pri prijaviteljih,
ki imajo z ministrstvom že sklenjeno pogodbo, se le-ta
lahko prenesejo v kvoto ležišč, ki so namenjena za nove
prijavitelje.
Če ostanejo nezasedena ležišča pri novih prijaviteljih se le-ta lahko prenesejo v kvoto ležišč, ki so
namenjena za prijavitelje, ki imajo z ministrstvom že
sklenjeno pogodbo.
VI. Dodeljevanje subvencij: subvencija za posameznega študenta, ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati potem,
ko bo z njim zasebni študentski dom sklenil nastanitveno
pogodbo oziroma aneks k pogodbi in bo v razpredelnici,
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ki ga bodo v skladu z 32. členom pravilnika ministrstvu
pošiljale pisarne za študentske domove. Subvencije se
bodo nakazovale mesečno, način in postopek njihovega
izplačevanja bo natančno opredeljen v pogodbi, sklenjeni med ministrstvom in izbranim zasebnim študentskim
domom.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
za dodelitev sredstev, način predložitve ter opremljenost vloge
Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno
na naslov ministrstva. Rok za oddajo vlog je, ne glede
na vrsto prenosa pošiljke, ponedeljek, 1. 3. 2021, do
12. ure, v Glavno pisarno Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2021/2022« ter z navedbo polnega
naziva in naslova prijavitelja. Kot pravočasne se štejejo
vloge, ki prispejo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport do izteka navedenega roka.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo
pravilno označene, bodo zavržene.
VIII. Datum odpiranja pravočasno prispelih vlog za
dodelitev sredstev
Odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev, ki so
prispele pravočasno in imajo pravilno označeno ovojnico, bo opravila komisija za vodenje postopka za izbiro
študentskih domov, imenovana s strani ministra za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: komisija za vodenje postopka). Odpiranje vlog bo potekalo
v torek, 2. 3. 2021, s pričetkom ob 10. uri, na naslovu
Kotnikova 38, sejna soba/6. nadstropje.
Komisija za vodenje postopka bo v primeru nepopolnih vlog prijavitelje v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozvala k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko
vlogo dopolnili v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu
s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže.
V primeru potrebe po razjasnitvi bistvenih okoliščin
ali ugotovitev kakšnega relevantnega dejstva, lahko komisija za vodenje postopka za izbiro študentskih domov,
opravi ogled zaradi ugotovitve skladnosti zagotavljanja
izpolnjevanja pogojev, kot so določeni v 1. točki III. poglavja javnega razpisa (10. člen pravilnika). O ogledu se
sestavi zapisnik.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport bo
najkasneje v 45 dneh po datumu za odpiranje vlog
sprejela sklepe o izbiri zasebnih študentskih domov, ki
izpolnjujejo pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje
študentov.
Ministrstvo bo hkrati s poslanim sklepom o izbiri pozvalo prijavitelja, ki mu bodo dodeljena sredstva,
k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku
8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
X. Pritožbeni postopek
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa, pa ni bil izbran, lahko vloži pritožbo pisno ali ustno na zapisnik v roku 8 dni od prejema sklepa
o izidu, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti
razpisna merila za izbiro prijaviteljev. O pritožbi odloči
ministrstvo v roku 15 dni s sklepom, ki je dokončen.
XI. Razpisna dokumentacija: prijavna obrazca in
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji
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dobijo z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije na spletnih straneh ministrstva.
XII. Dodatne informacije in obveščanje: vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do konca javnega razpisa dobijo na elektronskem
naslovu gp.mizs@gov.si, s pripisom: 6000-1/2021.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 4300-43/2020/10

Ob-1301/21

Osnovo za izvedbo javnega razpisa predstavljajo
naslednje pravne podlage:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z vsemi
spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU)
št. 1303/2013);
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za
potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi
z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij
ukrepov za strukturne in investicijske sklade;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov
iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja
za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje
podatkov;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 964/2014
z dne 11. septembra 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
v zvezi s standardnimi pogoji za finančne instrumente;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/207
z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil
za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni
akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za
rast in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko
strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru
ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za
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poročila o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje«;
– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo;
– drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija
sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013;
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 289) z vsemi spremembami;
– Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
(UL L 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012) in njena
izvedbena uredba;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,
Sprememba Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014–2020, verzija 3.0,
2014SI16M8PA001.3.0 in Izvedbeni sklep Komisije
z dne 15. 2. 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa
C(2014) 8094 o odobritvi nekaterih elementov partnerskega sporazuma s Slovenijo CCI 2014SI16M8PA001;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 19. 6. 2020;
– Sklep Komisije z dne 14. maja 2019 o opredelitvi
smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba
uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju C(2019)
3452 in Priloga k Sklepu Komisije z dne 14. maja 2019
o opredelitvi smernic za določanje finančnih popravkov,
ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija,
zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju C(2019) 3452 ANNEX;
– Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020«,
z dne 20. 3. 2018, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila organa upravljanja za finančno
upravljanje);
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, z dne 10. 1. 2020, objavljena na
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila organa
upravljanja za načrtovanje);
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, z dne 6. 12. 2019, objavljena
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izva-
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janja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila organa
upravljanja o upravičenih stroških);
– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013,
z dne 8. 1. 2020, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila organa upravljanja za izvajanje
upravljalnih preverjanj);
– Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, z dne 19. 3. 2018, objavljena
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila organa
upravljanja na področju komuniciranja);
– Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS
eCA, junij 2017, objavljena na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljnjem
besedilu: Navodila organa upravljanja za spremljanje
izvajanja OP);
– Priporočilo organa upravljanja za uporabo orodja
ARACHNE v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020 cilja Naložbe za rast in delovna mesta,
verzija 2.0, z dne 19. 10. 2018;
– Smernice organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije
in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju,
poročanju in vrednotenju evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2014–2020, februar 2016, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila (v nadaljnjem besedilu: Smernice organa uprav
ljanja za integracijo načel enakosti spolov);
– Strategija organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, januar 2019, objavljena
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Strategija organa
upravljanja za boj proti goljufijam);
– Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, z dne 12. 11. 2018, objavljena
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Navodila organa
upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2021 in
2022 (Uradni list RS, št. 174/20);
– 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, 69/16, 15/17,
69/17 in 67/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba o porabi
sredstev evropske kohezijske politike);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo,
158/20);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
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– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3);
– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in
22/19 – ZPosS);
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17
– popr.);
– Zakon o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18
– popr. in 80/20 – ZIUOOPE, v nadaljnjem besedilu:
ZFO);
– Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov);
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-1);
– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US,
102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ);
– Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljnjem besedilu:
ZDSMA);
– Strategija razvoja informacijske družbe do leta
2020 (Digitalna Slovenija 2020) (marec 2016);
– Slovenska strategija pametne specializacije – S4
(21. december 2017);
– Odločitev o podpori Službe Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu:
SVRK) v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada
in kohezijski sklad št. 1-2/1/MJU/0 z dne 5. 2. 2021 (v
nadaljnjem besedilu: odločitev o podpori).
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za demonstracijske projekte vzpostavljanja
pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«
1. Ime oziroma sedež posredniškega organa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke,
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter rezultati
Operacijo v okviru javnega razpisa bosta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis
se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020:
– prednostne osi 1 »Mednarodna konkurenčnost
raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«;
– prednostne naložbe 1.2 »Spodbujanje naložb
podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti
s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in
storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne
specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih
raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednote-
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nje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve
proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih
tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«;
– specifični cilj 1: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
2.1. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo
omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno
reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za
hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih
dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bomo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij,
vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter
s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.
Z vzpostavitvijo demonstracijskih projektov bo podjetjem omogočen lažji vstop na trg z izvajanjem referenčnih projektov s prednostnega področja Strategije
pametne specializacije.
2.2. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih mest
in skupnosti, temelječih na tehnologiji interneta stvari
ter na principih interoperabilnosti in odprtih standardih,
v realnem okolju z namenom nadaljnje uporabe, povezovanje teh rešitev v celovite sisteme ter povezovanje
z obstoječimi konkurenčnimi rešitvami;
– zagotovitev standardiziranega in poenotenega
načina zbiranja podatkov iz posameznih projektov ter
objava teh podatkov kot odprtih podatkov z namenom
ponovne uporabe. Ustvarjanje novih podatkovnih virov,
ki bodo pomemben vir za razvoj inovativnih rešitev;
– izboljšanje javnih storitev za občane in druge
uporabnike.
Kazalniki:
Kazalnik učinka operativnega programa po tem javnem razpisu je:
1. Število podprtih demonstracijskih projektov
za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno
uporabo v praksi in demonstracijo uporabe. Najmanj
8 podprtih demonstracijskih projektov.
Specifična kazalnika učinka po tem javnem razpisu
sta:
1. Število objavljenih zbirk podatkov, dostopnih na
portalu Odprti podatki Slovenije (OPSI portalu).
2. Število opravljenih predstavitev demonstracijskih
rešitev.
Kazalnik rezultata:
1. Število uporabnikov storitev.
2.3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih
projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane
digitalne rešitve in/ali storitve iz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta
stvari.
Demonstracijski projekt za namene tega razpisa
vključuje/predstavlja razvoj, vzpostavitev, preizkušanje,
ocenjevanje, uporabo in razširitev ukrepov ter metodologij, ki so tehnološko ali družbeno inovativne in bi ga bilo
možno, z ustrezno prilagoditvijo, uporabiti širše oziroma
za drugačne potrebe. Projekt mora biti že od samega
začetka izdelan tako, da bo prikazal, ali uporabljene
tehnike in metode delujejo že v okviru projekta. Končni
rezultat projekta mora biti rešitev, ki deluje v praksi ter
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služi kot referenčna rešitev za predstavitve zainteresirani javnosti.
V okviru projektov se vzpostavijo demonstracijske
rešitve, testirajo njihove značilnosti in pridobijo povratne
informacije, s katerimi bodo mesta in skupnosti reševala dejanske potrebe iz lokalnega okolja. Aktivnosti
vključujejo razvoj, izdelavo, najem, nakup, prilagoditve,
testiranje, vzpostavitev in demonstracijsko delovanje
v času trajanja projekta ter promocijo rešitev. Z razpisom se spodbuja uporaba novih oziroma izboljšanih
inovativnih storitev, tehnologij in delovnih procesov v realnem okolju uporabnika. Prikazane naj bodo možnosti
razširjanja rešitve na večji obseg in nadaljnjega razvoja
funkcionalnosti.
Javni razpis ni namenjen razvoju strojne opreme
ali nakupu licenc programske opreme za interno poslovanje.
Sodelujejo lahko občine, ki že imajo določene rešitve pametnih mest, kot tudi občine, ki šele stopajo na
pot digitalizacije.
Pri načrtovanju vzpostavitev rešitev, ki bodo prijavljene v okviru projektov, priporočamo uporabo Smernic
za javno naročanje informacijskih rešitev,1 ter upoštevanje morebitnih stroškov vzdrževanja po zaključku financiranja projekta.
Vsebinska področja, ki jih razpis naslavlja, so:
1. Upravljanje z viri in infrastrukturo,
2. Skrb za okolje,
3. Zdravo in aktivno življenje,
4. Mobilnost, logistika in transport,
5. Kultura, šport in turizem,
6. Varnost in zaščita.
Horizontalne tematike vključenost, soodločanje in
ekosistem pametnega mesta2 se lahko vključi samo
v povezavi s preostalimi vsebinskimi področji.
Prijavitelji lahko na javnem razpisu prijavijo projekt,
ki se nanaša na eno ali več vsebinskih področij. Vrstni
red navedenih vsebinskih področij ne odraža prioritete
financiranja področja. Prednostno bodo podprti projekti
pametnih mest in skupnosti, ki bodo poleg tehnologije
interneta stvari (IoT) inovativno izkoristili in učinkovito
povezali raznolike napredne tehnologije, kot so npr.
podatkovna analitika velepodatkov (angl. Big Data),
umetne inteligence, virtualne in obogatene resničnosti,
računalništva v oblaku, tehnologija veriženja blokov, digitalni dvojčki.
V procese oblikovanja rešitev bo treba vključiti tako
občane kot širšo civilno družbo, saj se le tako lahko
razvijajo rešitve, ki bodo v zadovoljstvo vseh. Hkrati se
bodo s tem spodbujala dolgoročna partnerstva vseh
deležnikov (občin, gospodarstva, raziskovalcev, civilne
družbe) in ustvaril ekosistem, ki bo služil kot odskočna
deska za nadaljnje digitalno preoblikovanje Slovenije.
Ponudniki rešitev (podjetja) bodo na ta način pridobili potrebne kapacitete za razvoj in uporabo rešitev
s področja pametnih mest ter možnost referenc za komercializacijo predstavljenih rešitev, s čimer bo dan
ustrezen prispevek k promociji slovenske znanosti in
tehnološkega razvoja ter širitvi trga za nove produkte
in storitve.
S sofinanciranimi projekti bodo prijavitelji vzpostavili
vsaj demonstracijska okolja za rešitve pametnih mest in
skupnosti. Z enotnim pristopom želimo zagotoviti intero1
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razno/Smernice_JN_IT.pdf
2
SRIP PMIS Ključne usmeritve: Ekosistem pametnega mesta, str. 5, 6. http://pmis.ijs.si/wp-content/uploads/2017/05/Klju%C4%8Dne-usmeritve-SRIP.pdf
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perabilnost rešitev, uporabo enakih podatkovnih modelov in odprtih standardov.
Ministrstvo bo pripravilo storitev za izmenjavo podatkov med demonstracijskimi projekti in centralno infrastrukturo, ki je v lasti države, s čimer bodo zbrani podatki
dostopni širši zainteresirani javnosti za ponovno uporabo. Pri deljenju podatkov iz sofinanciranih projektov bo
treba uporabiti uveljavljene podatkovne modele evropskih združenj za pametna mesta in skupnosti – OASC
(Open & Agile Smart Cities) in modele, ki se oblikujejo
v okviru Strateško razvojnega partnerstva Pametna mesta in skupnosti (SRIP PMIS). Podatki, ki se bodo posredovali na centralno infrastrukturo, bodo morali imeti
lastnosti odprtih podatkov po Zakonu o dostopu do
informacij javnega značaja in ne bodo smeli posegati
v zasebnost posameznikov. Ministrstvo bo za ta namen
uporabilo digitalni gradnik CEF Context Broker3, katerega razvoj in vzdrževanje financira Evropska komisija
v okviru iniciative skupnih evropskih gradnikov.
Zajemanje podatkov za potrebe projekta naj ne bo
omejeno le na javno dostopna, zasebna, namensko postavljena senzorska omrežja ali le na podatke različnih
služb in podjetij ter podatke javnega sektorja4, temveč
je treba predvideti tudi participativno posredovanje podatkov, ki jih uporabniki lahko aktivno prispevajo preko
aplikacij za pametne naprave, spletnih strani in kratkih
elektronskih sporočil.
S podatki, ki bodo nastali v okviru projektov, bodo
upravljale občine, predstavljajo pa potencial za ponovno
uporabo. Občine so jih skladno z določbami zakona, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja, zavezane ponuditi v ponovno uporabo preko posredovanja
v svetovni splet. Objavljeni morajo biti na nacionalnem
portalu, ki je namenjen objavi odprtih podatkov, v anonimizirani obliki, strojno berljivih formatih ter pod licenco
CC BY 4.0.
Rešitve, ki bodo nastale, morajo v skladu z ZDSMA
zagotavljati dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij za
vse uporabnike, še posebej za uporabnike z različnimi
oblikami oviranosti.
2.4. Vpetost področja pametnih mest in skupnosti
v Strategijo pametne specializacije
Strategija pametne specializacije predstavlja izvedbeni dokument na področjih raziskav in razvoja, industrijske politike in spodbujanja podjetništva. Pametna
specializacija predstavlja platformo za osredotočenje
razvojnih vlaganj na področja, na katerih ima Slovenija
kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc ter tudi
inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih.
Cilji Slovenske strategije pametne specializacije
so: dvig dodane vrednosti na zaposlenega, izboljšanje konkurenčnosti na globalnih trgih s povečanjem
deleža izvoza visokotehnoloških proizvodov in storitev z visokim deležem znanja. Za dosego teh ciljev je
opredeljenih devet prednostnih področij (https://www.
gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Slovenska-strategija-pametne-specializacije.pdf).
Rešitve, ki bodo nastale kot rezultat na tem javnem
razpisu, bodo iz prioritete »Pametna mesta in skupnosti«, »Pametne stavbe in dom z lesno verigo«, »Mreže
za prehod v krožno gospodarstvo«, »Trajnostni turizem«, »Zdravje-medicina« in »Mobilnost« s poudarkom
na fokusnem področju horizontale interneta stvari (IoT).
3
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Context+Broker
4
Portal odprtih podatkov Odprti podatki Slovenije:
https://podatki.gov.si/
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Natančnejša opredelitev fokusnih področij in tehnologij
po posameznih prioritetah je predstavljena v Tabeli prioritet S4 ter pripadajočih fokusnih področij in tehnologij5.
3. Regije izvajanja
Projekti se bodo izvajali na dveh programskih območjih: Kohezijska regija vzhodna Slovenija in Kohezijska regija zahodna Slovenija, in sicer preko konzorcijev
občin (v nadaljnjem besedilu: konzorcijev).
Konzorcijski partnerji (občine) bodo upravičene do
sredstev tistega programskega območja, na katerem
se posamezni konzorcijski partnerji lokacijsko nahajajo,
kar mora biti razvidno iz finančnega načrta. Razdelitev
slovenskih občin na kohezijski regiji vzhodna oziroma
zahodna Slovenija je razvidna iz seznama v prilogi razpisne dokumentacije: Razdelitev slovenskih občin glede
na kohezijsko regijo. Občina Litija se, skladno z navodilom organa upravljanja pri koriščenju sredstev evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, umešča v kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, čeprav je statistično
uvrščena v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.
V primeru konzorcija, v katerem so občine tako iz
kohezijske regije Zahodna Slovenija kot iz kohezijske
regije Vzhodna Slovenija, se stroške glede na regijo
izvajanja med posameznimi občinami v konzorciju deli
na dva načina. Tiste stroške, ki jih je možno locirati
neposredno na občino (npr. senzorji, komunikacijska
oprema), odpadejo izključno na občino in kohezijsko
regijo, v kateri so locirani. Pri stroških, ki so horizontalne
narave (npr. stroški najema oblaka ali izdelave oziroma
nakupa rešitev) pa se lahko uporabi pristop t. i. pro-rata.
To pomeni obračunavanje stroškov glede na odstotek
delitve na posamezno občino in kohezijsko regijo, ki se
ga izračuna na podlagi števila prebivalcev v posamezni
občini in kohezijski regiji.
4. Upravičeni prijavitelji: upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so občine v Republiki Sloveniji,
združene v posamezni konzorcij.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga na javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti v slovenskem jeziku.
Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje javnega razpisa. Vlogo oddajo upravičeni prijavitelji.
Konzorcijski partnerji s konzorcijsko pogodbo pooblastijo eno izmed občin v konzorciju (prijavitelja), da
v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis
in da, v primeru uspešne kandidature na javnem razpisu, zastopa konzorcij in z ministrstvom sklene pogodbo
o sofinanciranju.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev konzorcijski
partnerji podpišejo izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdijo izpolnjevanje in
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem
javnem razpisu.
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko
ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine
celotne vloge. Če vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in je
ni možno dopolniti, se zavrne.
Če se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji
sklepa o izboru projekta, se pogodba o sofinanciranju
operacije ne sklene, sklep o izboru operacije pa se odpravi oziroma razveljavi.
5
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/
S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Tabela-fokusnih-podrocij_ANza3fazo_november-2020.pdf
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Če se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko ministrstvo odstopi
od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec
dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov
transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun
Republike Slovenije.
Prijava projekta, pri katerem bi bil prijavitelj/konzorcijski partner vključen zgolj in samo z namenom vodenja
projekta, ni dovoljena.
5.1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelj in konzorcijski partnerji
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Na javni razpis se lahko prijavi konzorcij slovenskih občin, ki je sestavljen iz najmanj štirih občin v isti
NUTS 3 regiji, ostali člani so lahko iz drugih regij. Izjemo predstavlja zasavska regija, kjer je minimalno število
občin v konzorciju tri.
2. Na posamezni rok za oddajo vlog javnega razpisa se lahko prijavi posamezna občina samo enkrat.
3. Vsi konzorcijski partnerji imajo poravnane vse
davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno
zakonodajo, na dan oddaje vloge na javni razpis oziroma
vrednost neplačanih zapadlih obveznosti posameznega
konzorcijskega partnerja ne znaša 50 EUR ali več.
4. Upravičeni stroški, za katere bodo upravičencu in
konzorcijskim partnerjem na podlagi sklenjene pogodbe
izplačana sredstva po tem javnem razpisu, niso sofinancirani iz drugega javnega vira, tj. sredstev evropskega
ali državnega proračuna (dvojno financiranje).
5. Konzorcijski partnerji morajo pridobiti vsa predpisana dovoljenja najkasneje do predložitve prvega zahtevka za izplačilo.
5.2. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelj in konzorcijski partnerji
Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Zemljišče ali objekt, na katerem bo postavljena
oprema, ki je predmet vloge, mora biti ob oddaji vloge
v lasti vsaj enega konzorcijskega partnerja. Če zemljišče
ali objekt, na katerem bo postavljena oprema, ni v lasti
konzorcijskega partnerja, je treba ob vlogi priložiti dokumentacijo, iz katere izhaja pravica postavitve opreme
s trajanjem še najmanj 5 let po zaključku operacije ali
pismo o nameri, iz katerega izhaja, da bo taka pogodba
sklenjena najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju in posredovana ministrstvu.
2. Prijavitelj in konzorcijski partnerji morajo izkazovati ustrezno kadrovsko sposobnost za izvajanje operacije. Dokazati morajo, da je vodja projekta v delovnem
razmerju pri enem od konzorcijskih partnerjev ali pa, da
bo zaposlen pri enem od konzorcijskih partnerjev.
5.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom, cilji in
s predmetom javnega razpisa ter s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020, prednostna os 1, prednostna
naložba 1.2.
2. Projekt mora biti skladen s Strategijo pametne
specializacije S4.
3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega projekta mora biti razvidno, da so v celoti
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije
projekta.
4. V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU
mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev
za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za
vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike
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Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike
nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
5. Nastanek upravičenih stroškov mora terminsko
sovpadati z razpisnimi pogoji. Upravičeni stroški ne morejo nastati pred objavo javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
6. V načrtu projekta mora biti predstavljena organizacijska struktura za vodenje projekta, terminski načrt
izvedbe s fazami, nalogami, mejniki in nosilci posameznih nalog, ustrezno morajo biti opredeljena tveganja in
ukrepi za njihovo obvladovanje.
7. Predstavljena mora biti skupna vizija digitalnega
preoblikovanja konzorcijskih partnerjev.
8. Zagotavljanje vzdrževanja in nadaljnjega razvoja
trajnosti načrtovanih rezultatov. Konzorcijski partnerji
morajo dokazati, da bodo projekt vzdrževali in razvijali
tudi po koncu financiranja projekta v skladu s tem javnim razpisom ter omejitvami glede sprememb operacije
v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
9. Projekt mora skladno z zakonodajo zagotavljati
odprtost podatkov pod licenco CC BY 4.0, kot je navedeno v predmetu razpisa.
10. Projekt mora zagotavljati Minimalni inter-operabilnostni mehanizem na stopnji L2 (ang. »OASC Data
Models MIM«), ki zagotavlja skupne podatkovne modele
(L2).6 Končna rešitev mora zagotoviti povezavo na CEF
Context Broker in s tem omogočiti prenos podatkov na
centralno infrastrukturo ministrstva.
11. Projekt mora biti ustrezno opredeljen v veljavnem aktu o proračunu vseh konzorcijskih partnerjev in
sicer v načrtu razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: NRP) – tretji del proračuna. Naziv operacije, zneski in
viri financiranja morajo biti v investicijskem dokumentu,
v obrazcih vloge in v NRP enaki. V nasprotnem primeru
mora prijavitelj priložiti podpisno izjavo posameznega
konzorcijskega partnerja, da bo do vložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP oziroma posebni del
proračuna. Dokazilo o usklajenosti je prijavitelj dolžan
posredovati ob prvem zahtevku za izplačilo.
12. Za projekt mora biti izdelana in s strani pristojnih organov konzorcijskih partnerjev potrjena investicijska dokumentacija v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ. Pri izdelavi
analize stroškov in koristi, ki je del investicijske dokumentacije, se smiselno uporabi dokument »Guide to
Cost-benefit Analysis of Investment Projects (Economic
appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020)7« Vlogi
je treba predložiti podpisan(e) in žigosan(e) sklep(e)
o potrditvi investicijske dokumentacije.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija za izvedbo postopka najprej oceni in ugotovi
ali je posamezna vloga skladna s predmetom, namenom
in ciljem javnega razpisa ter preveri ali vloga izpolnjuje
vse pogoje javnega razpisa. Če oceni, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa
ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa in jih ni
možno dopolniti, se vloga zavrne, ocenjevanje po merilih
pa se ne izvede. Vse ostale vloge, ki uspešno prestanejo preverjanje pogojev, pa ocenjevalna komisija, lahko
tudi s pomočjo zunanjih strokovnjakov, oceni na podlagi
naslednjih meril:
6
https://oascities.org/wp-content/uploads/2019/06/
OASC-MIMs.pdf
7
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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Zap. Merila
št.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3
3
3.1.
3.2.
3.3.
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6.

KAKOVOST
Inovativnost projekta
Število povezanih vsebinskih področij, ki jih demonstracijski projekt celovito naslavlja in povezuje
Opredeljena potreba/nujnost po realizaciji predstavljenih rešitev
Izkazana upravičena potreba po uporabi najnaprednejših informacijsko komunikacijskih tehnologij
v tradicionalnih tehnologijah in poslovnih modelih
Odpiranje obstoječih podatkovnih zbirk na strojno berljiv način
USTREZNOST KONZORCIJA
Število partnerjev v konzorciju
Uporabniki rešitve
Vključevanje civilne družbe, nevladnih organizacij, uporabnikov
IZVEDLJIVOST
Razčlenitev projekta in terminski načrt izvedbe projekta
Stroškovna/ekonomska učinkovitost
Ustreznost analize in načrta obvladovanja tveganj pri izvedbi projekta
DRUŽBENI VPLIV
Trajnostna naravnanost skozi steber okoljske trajnosti
Trajnostna naravnanost skozi steber socialne trajnosti
Trajnostna naravnanost skozi steber ekonomske trajnosti
Zagotavljanje trajnosti rešitev – uporaba, vzdrževanje in nadaljnji razvoj
Promocija demonstracijskih rešitev
Prenosljivost rešitev
Skupaj

Najvišje
možno
št. točk
32
8
6
6
6
6
20
8
6
6
20
6
8
6
28
3
3
3
8
5
6
100

Maksimalno število točk je 100 točk. Ocenjevanje
se ne izvaja ločeno glede na kohezijski regiji. Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog
sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Projekt je pozitivno ocenjen, če v skupnem točko
vanju doseže vsaj 60 točk in hkrati vsaj 16 točk pri prvem
sklopu kriterijev (Kakovost), 10 točk pri tretjem sklopu
kriterijev (Izvedljivost) in 14 točk pri četrtem sklopu kriterijev (Družbeni vpliv).
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število
točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog (seznam)
prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva
sredstva, se o uvrstitvi teh vlog na seznam odloči glede
na število točk, doseženih v posameznih kriterijih po
naslednjem vrstnem redu:
– vloga, katere konzorcij občin zajema več prebivalcev, se dodeli sredstva prednostno.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev javnega razpisa za leta 2021, 2022 in 2023 znaša največ do
8.000.000,00 EUR, od tega je 3.758.400,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih
sredstev kohezijske regije Vzhodna Slovenija, kar predstavlja 46,98 % vseh sredstev, in 4.241.600,00 EUR za
sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev kohezijske regije Zahodna Slovenija kar predstavlja 53,02 %
vseh sredstev.
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih
proračunskih letih:
Proračunska
postavka
180057
180058
180059
180060
Skupaj

Programsko
območje
Vzhod
Vzhod
Zahod
Zahod

EU/SLO
sredstva
EU
SLO
EU
SLO

Leto 2021
(v EUR)
75.168,00
18.792,00
84.832,00
21.208,00
200.000,00

Leto 2022
(v EUR)
1.428.192,00
357.048,00
1.611.808,00
402.952,00
3.800.000,00

Leto 2023
(v EUR)
1.503.360,00
375.840,00
1.696.640,00
424.160,00
4.000.000,00

Skupaj
(v EUR)
3.006.720,00
751.680,00
3.393.280,00
848.320,00
8.000.000,00
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Ministrstvo si pridržuje pravico, da spremeni vrednost razpoložljivih sredstev do dodelitve sredstev.
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU iz ESRR in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 80:20.
Delež sredstev kohezijske politike v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 100 % brez DDV.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da, glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih ali
programskih območjih, izbranemu prijavitelju predlaga
prilagoditev dinamike sofinanciranja. Izvedba postopka
javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti
ministrstva.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru razveljavi,
kar bo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Upravičeni stroški in način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane
stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja
na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za
izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki
so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem)
obdobju. Izjema, ki velja za občine, je določena v skladu
z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ZIPRS2021 (peti odstavek 32. člena).
Financiranje bo po tem javnem razpisu potekalo skladno
tudi z Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 in Smernicami o poenostavljenih
možnostih obračunavanja stroškov.
Zahtevki za izplačila se posredujejo v informacijski
sistem eMA (v nadaljnjem besedilu: IS eMA) za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili
izkazani v upravičenem obdobju. Upravičencu se pred
posredovanjem prvega zahtevka za izplačilo uredi dostop do IS eMA. Po potrebi upravičenec opravi tudi
ustrezno izobraževanje. Upravičenec vnese v IS eMA
vse potrebne podatke o izdatkih in izpolni vsebinsko
poročilo o izvajanju, ki ga priloži v IS eMA.
Način vnosa v IS eMA določajo veljavna navodila, ki
so dostopna na naslednji povezavi: http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/e-ma
Stroški in izdatki projekta v okviru javnega razpisa
so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni
za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta,
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena,
za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so
bile izvedene,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah,
– so v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije in
nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški so samo stroški izbranih projektov. Neupravičene stroške krije upravičenec ali partner
sam.
Ministrstvo si pridržuje pravico podati dodatna navodila glede izvajanja operacije v celotnem obdobju
trajanja operacij.
8.1. Višina sofinanciranja posameznega projekta
Višina sofinanciranja posameznega projekta je najmanj 300.000,00 EUR in največ 1.000.000,00 EUR brez
vključenega davka na dodano vrednost.
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8.2. Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se bodo uveljavljali na osnovi
dejansko plačanih stroškov in na podlagi poenostavljenih oblik obračunavanja stroškov. Dokazila za nastanek
upravičenih stroškov so opredeljena v točki 6. razpisne
dokumentacije (poglavje Upravičeni stroški in način njihovega dokazovanja).
8.3. Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, stroške neopredmetenih osnovnih sredstev, stroške storitev zunanjih izvajalcev in stroške informiranja in komuniciranja se za uveljavljanje upravičenih
stroškov uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in
plačanih upravičenih stroških, ki bodo nastali v obdobju
upravičenosti stroškov in bili plačani v obdobju upravičenosti izdatkov, skladno z Navodili organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020.
Upravičenci morajo izvesti operacijo v skladu
s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer
(i) z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,
(ii) načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki,
(iii) načelom transparentnosti javnega naročanja, (iv) načelom enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelom sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe
o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko
izkaže le na način, da se celoten postopek dokumentira
in obrazloži. Način dokazovanja upravičenih stroškov je
natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ob upoštevanju načela sorazmernosti mora upravičenec zagotoviti najmanj tri konkurenčne oziroma relevantne ponudbe. V kolikor gre za specifično opremo,
sestavljeno po meri upravičenca ali pa na trgu ne obstaja več ponudnikov opreme, mora upravičenec predložiti
dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca, ki bo dokazovala gospodarno ravnanje ter tržno ceno, v skladu
s prejšnjim odstavkom.
8.4. Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela
Za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom
za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji, se za uveljavljane upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto.
Standardna lestvica stroška na enoto je določena na
podlagi Metodologije izračuna standardne lestvice stroška na enoto za stroške osebja, ki je kot priloga sestavni
del tega javnega razpisa (razpisne dokumentacije). Osnova za izračun standardne lestvice stroška na enoto so
pravna izhodišča in cena za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti v Sloveniji Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS) za leto 2021. Pri določitvi standardne lestvice stroška na enoto je uporabljena
pravna podlaga in metodologija določitve letne vrednosti
financiranja zaposlenih, ki izvajajo raziskovalno razvojne
projekte, za leto 2021 za začasne cene ekvivalenta polne
zaposlitve za leto 2020. Standardna lestvica stroška na
enoto se določi enotno za sofinanciranje stroškov plač in
povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in je izražena na uro opravljenega dela.
Skladno z metodologijo je strošek dela strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi demonstracijskega projekta
16,32 EUR za uro opravljenega dela na operaciji.
Standardno lestvico stroška na enoto za stroške
dela se uveljavlja za zaposlene, ki izvajajo demonstracijske projekte. Do povračila navedenega stroška so
upravičeni vsi partnerji v konzorciju. Navedena vrednost
velja za celotno obdobje trajanja operacije.
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela
je določena na podlagi Uredbe o normativih in standardih
za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti
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financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19
in 105/20) in veljavnih cenah ekvivalenta polne zaposlitve
za leto 2020, izračunanih na ARRS, kar predstavlja nacionalno metodologijo, ki se lahko na podlagi 67(5)(c) člena
Uredbe 1303/2013/EU o skupnih določbah uporabi za
vsebinsko podobne operacije in upravičence.
8.5. Posredni stroški
Posredni stroški predstavljajo 15 % stroškov plač
in povračil v zvezi z delom skladno z Navodili organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške povezane z aktivnostmi osebja, ki dela na prijavljeni operaciji.
8.6. Vrste upravičenih stroškov pri izvajanju aktivnosti v okviru izbranega projekta
Vsi stroški veljajo za vse konzorcijske partnerje.
Stroški morajo biti namensko uporabljeni za namen izvedbe razvojnega projekta.
Šifra
Vrste stroškov8
stroška
eMa
8.2
Stroški plač
in povračila
stroškov v zvezi
z delom
7.5

1.4

Opis vsebine stroška

Stroški plač ter druga povračila stroškov
v zvezi z delom zaposlenih na občinah
na operaciji upravičenca so upravičeni
do sofinanciranja. Dovoljene so delne
zaposlitve.
Stroški storitev Stroški svetovanja in drugih storitev,
zunanjih
povezanih s pripravo in izvajanjem
izvajalcev
projekta. Svetovalne in nadzorne
storitve. Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring (po podjemni
pogodbi oziroma postopku po ZJN-3).
Storitve izobraževanja in usposabljanja.
Analize, študije in načrti z informacijskega
področja, vključno z raziskavami in
tehničnim znanjem, ki so kupljeni iz
zunanjih virov. Administrativno tehnične
storitve, če so neposredno povezane
z operacijo. Storitve izdelave študij,
raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih
mnenj in poročil. Drugi stroški storitev
zunanjih izvajalcev, ki so nujno potrebni za
izvedbo operacije.
Investicije
V ta strošek je vključen predvsem
v neopredmetena razvoj, izdelava, prilagoditve,
sredstva
testiranje, namestitev, vzpostavitev in
demonstracijsko delovanje rešitev.
Ob ustrezni obrazložitvi, iz katere bo
mogoče razbrati upravičen strošek za
nakup že obstoječe rešitve (torej za
njeno uporabo v projektu kljub temu, da
ni bila razvita v okviru tega projekta), so
lahko upravičeni tudi izdatki za nakup
neopredmetenih sredstev (nematerialno
premoženje, pridobitev patentov, nakup
programske opreme ali pridobitev drugih
neopredmetenih osnovnih sredstev).
Takšen nakup je upravičen izključno
v primeru, da ne pomeni nobenih
omejitev pravic za uporabo rešitve (tiste,
ki je predmet prijave na projekt) na
določenega ponudnika.

Način uveljavljanja
stroška

Omejitve (ob vlogi je
namenjen delež):

Za izračun stroška
plač se uporabi
standardna lestvica
stroška na enoto.

Namenjeno največ
30 % vseh upravičenih
stroškov

Povračilo dejansko Namenjeno največ
nastalih in plačanih 30 % vseh upravičenih
upravičenih stroškov stroškov
glede na ure
opravljenega dela.

Povračilo dejansko Minimalno 30 % vseh
nastalih in plačanih upravičenih stroškov
upravičenih stroškov

8
Opredelitev v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020.
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Šifra
Vrste stroškov8
stroška
eMa
1.3.
Oprema in druga
opredmetena
osnovna
sredstva
(v nadaljnjem
besedilu:
oprema)
5.9.
Stroški
informiranja in
komuniciranja
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Način uveljavljanja
stroška

Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanja
opreme so upravičeni, če so skladni
s cilji in namenom operacije. Upravičene
so investicije v opremo, najem in zakup
opreme (lizing).

Povračilo dejansko Namenjeno največ
nastalih in plačanih 40 % vseh upravičenih
upravičenih stroškov stroškov

Namen stroška je
omogočiti predvsem predstavitev razvitih
inovativnih rešitev. Stroški organizacije
in izvedbe dogodkov, namenjenih
informiranju in komuniciranju. Stroški
oglaševalskih storitev in stroški objav.
Stroški izdelav ali nadgradenj spletnih
strani, stroški oblikovanja. Stroški
nastopov na sejmih in razstavah. Drugi
stroški informiranja in komuniciranja.
Posredni stroški Ostali stroški delovanja (npr. stroški
materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih
telefonov itd.), ki so nastali neposredno
kot posledica izvajanja projekta. Stroški za
službena potovanja v Republiki Sloveniji
ali v tujini, povezani z operacijo. Stroški
režije in administracije.

8.7. Posebne omejitve
Pri uveljavljanju upravičenih stroškov je treba ravnati v skladu z omejitvami nekaterih upravičenih stroškov. Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedeni
v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe o sofinanciranju ter v Smernicah o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (dostopna
na: https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Navedeni stroški veljajo za vse konzorcijske partnerje.
Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi
zaposlenimi je za upravičenca neupravičen strošek. To
pravilo velja tudi v primeru konzorcija, ko konzorcijski
partnerji sklepajo podjemne ali avtorske pogodbe s svojimi zaposlenimi oziroma z zaposlenimi pri drugih konzorcijskih partnerjih – medsebojno opravljanje storitev ali
podizvajalstvo med partnerji nista dovoljena.
Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen,
če je zakoniti zastopnik kateregakoli konzorcijskega partnerja ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajsetodstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega
izvajalca.
Če projekt ne dosega ciljev, se lahko sredstva sorazmerno znižajo.
Konzorcijski partnerji morajo zagotoviti razpolaganje z materialnimi avtorskimi pravicami, ki jim bodo
omogočale nadzor nad informacijsko rešitvijo. Pogodba
o nakupu informacijskih rešitev mora imeti torej ustrezno
določbo o materialnih avtorskih pravicah, ki se mora
glasiti na način, da bodo vsi člani konzorcija pridobili
najmanj pravice, kot so opredeljene v klavzuli:
»Za izdelke, ki so predmet te pogodbe in imajo
značaj avtorskega dela, se materialne avtorske pravice

Omejitve (ob vlogi je
namenjen delež):

Povračilo dejansko Namenjeno največ
nastalih in plačanih 2 % vseh upravičenih
upravičenih stroškov stroškov

Pavšalno financiranje 15 % Stroškov plač
in povračila stroškov
v zvezi z delom

s prevzemom izdelka (programske ali druge stvaritve)
neizključno prenesejo na občine, ki so članice konzorcija, geografsko in časovno neomejeno, in sicer pravica
do reproduciranja sestavnih delov ali celote programske
opreme ali druge stvaritve, pravica prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravica distribucije v okviru
izvajalcev občinskih javnih služb, ki sodijo v pristojnost
konzorcija občin, v katerikoli obliki. Prenesena avtorska
pravica naročniku omogoča, da lahko komurkoli naroči
obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje izdelka, ki je predmet te pogodbe.
Občine, ki so članice konzorcija, lahko avtorska
dela, ki so predmet te pogodbe, uporablja brez omejitev, ves čas trajanja avtorske pravice in za vse primere.
Konzorcij občin ima pravico, da za potrebe občine pravice, ki jih je pridobil na podlagi te pogodbe, prenaša na
izvajalce občinskih javnih služb, ki sodijo v pristojnost
članic konzorcija občin, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos materialnih avtorskih
pravic moral avtorju izplačevati kakršnokoli dodatno finančno ali druge vrste nadomestilo.
Če izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe ponudi
informacijsko rešitev ali uporabi komponento, ki je že
izdelana izven te pogodbe, ali njen del (informacijske
rešitve ali njene komponente, vključno s knjižnicami),
se šteje, da so ti izdelki predmet te pogodbe, razen kolikor so izdelani z odprtokodnimi licencami in posledično
naročnik pri njihovi nadaljnji uporabi ni vezan na posameznega ponudnika.«
Ta določba vsebuje prenos nekaterih materialnih
avtorskih pravic na »konzorcij občin«, zato jo je treba
po potrebi prilagoditi posameznemu konzorciju, za katerega se informacijska rešitev naroča oziroma razvija.
Če želi konzorcij neizključno prenesti svoje pridobljene
materialne avtorske pravice tudi na občine v Sloveniji
izven konzorcija naročnikov ali da bo rešitev odprtokodna ter v tem okviru objavljena na enem izmed
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javnih repozitorijev izvorne kode (kot npr. GIT HUB),
se določba, ki se nanaša na avtorske pravice, temu
primerno prilagodi.
Javni razpis ni namenjen razvoju strojne opreme.
Za strojno opremo razumemo informacijsko komunikacijsko opremo, kot so senzorji, komunikacijska oprema
itd.
Vsekakor pa lahko konzorcijski partnerji pri svojem
javnem naročilu upoštevajo posebno naravo posamezne informacijske rešitve in določijo tudi posebnosti,
kot je na primer zahteva: »Če ponujena informacijska
rešitev uporablja za posamezne funkcionalnosti druge
rešitve, ki za uporabo zahtevajo licenčnino, je treba
to ločeno navesti z vsemi morebitnimi stroški nabave
licenc in ostalih stroškov za celotno obdobje trajanja
pogodbe. Takšne posamezne funkcionalnosti ne smejo presegati 25 % obsega funkcionalnosti predmeta
pogodbe.«
Javni razpis ni namenjen financiranju vzpostavitve
občinske infrastrukture, vezano na pridobitev gradbenega dovoljenja ali vzdrževanja v javno korist. Elementi,
povezani z infrastrukturo, so lahko samo nadgradnja
obstoječe infrastrukture z ustreznimi merilnimi napravami (senzorji).
Ena vloga predstavlja en demonstracijski projekt.
8.8. Dokazila za upravičenost stroškov projekta
Dokazila za upravičenost stroškov projekta so:
– vmesna poročila in končno poročilo o izvajanju
projekta,
– dokazila o doseženih ciljih (rezultatih),
– dokazila za upravičenost posamezne vrste stroškov glede na določila tega javnega razpisa, razpisne
dokumentacije in veljavnih Navodil organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020.
Dokazila za upravičenost stroškov projekta po posameznih vrstah upravičenih stroškov in način poročanja so podrobneje predstavljeni v razpisni dokumentaciji.
Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
Način dokazovanja upravičenih stroškov je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
8.9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS in največ do 31. 8. 2023.
Obdobje upravičenosti izdatkov s strani občin je od
datuma objave razpisa v Uradnem listu RS in največ do
15. 9. 2023.
Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom
izdaje sklepa o izboru nosijo prijavitelj in konzorcijski
partnerji.
Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravljena, oziroma ko je blago dobavljeno, skladu s predmetom
in drugimi določili pogodbe o sofinanciranju, podprt pa
mora biti z ustrezno listino.
Upravičeni izdatek upravičenca nastane z dnem
plačila upravičenega stroška, upravičen pa je, ko je
podprt z listino, ki njegov nastanek ustrezno dokazuje.
Datumi izstavljanja zahtevkov za izplačilo so določeni v pogodbi o sofinanciranju in se lahko spremenijo
z navodili ministrstva.
Podrobnejša opredelitev je v razpisni dokumentaciji.
9. Navodila za izdelavo vloge
9.1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/jav-
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ne-objave/. Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih
informacij v zvezi s tem javnim razpisom in z razpisno dokumentacijo je vodja razpisne komisije mag. Jurij Dolžan,
na voljo vsak dan med 10. in 11. uro na tel. 01/478-47-65.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: PMIS.mju@gov.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgoraj navedena
naslova najpozneje deset dni pred iztekom roka za
oddajo vlog. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo
vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki bodo prispela manj kot
10 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, ne bodo
upoštevana. Vprašanja in odgovori bodo javno objav
ljeni na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/javne-objave/. Objavljeni odgovori postanejo sestavni del
razpisne dokumentacije. Potencialni prijavitelji bodo
o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/javne-objave/.
9.2. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Vloga mora biti predložena v enem elektronskem izvodu na e-nosilcu podatkov, v Wordovi oziroma Excelovi
obliki ter v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci razpisne dokumentacije in v zaprti ovojnici,
opremljeni z obrazcem razpisne dokumentacije z vidno
oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest
in skupnosti«, z navedbo polnega naziva in naslova
pošiljatelja, na naslov ministrstva (Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana) pa mora prispeti najpozneje do izbranih rokov za oddajo vlog, ki sta:
– 23. 4. 2021 do 12. ure,
– 10. 9. 2021 do 12. ure.
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo upoštevna
tiskana oblika.
Vsi dokumenti pisnega izvoda morajo biti povezani
z vrvico in zapečateni tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati ali dodajati, razen Priloge 3 razpisne
dokumentacije: Vzorec pravilne opreme ovojnice, ki ga
prijavitelj nalepi na ovojnico. Če pisni izvod ne bo povezan z vrvico, bo ministrstvo takšno vlogo zvezalo ob
odpiranju vloge.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele
v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele
vloge bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene
prijavitelju.
Variantne vloge niso dopuščene.
Vsi stroški oddaje vloge na javnem razpisu bremenijo prijavitelja.
9.3. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje minister, pristojen za javno upravo, ali
od njega pooblaščena oseba.
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo izvedeno
najpozneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana. Odpiranje ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne.
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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 ministrstvo prejelo v postopku dodelitve
sredstev.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom
zavrnjene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji v poglavju 12. Ocenjevanje
vlog.
Komisija bo ugotovila upravičenost do sofinanciranja vloge glede na dosežene točke. Izvedla bo vsak
naslednji krog odpiranj le, če bodo ostala na razpolago
sredstva za sofinanciranje novih vlog.
Če bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno
ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev za
posamezno kohezijsko regijo, bodo vloge izbrane do
porabe sredstev, za vsako kohezijsko regijo posebej.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe
o sofinanciranju. Vzorec pogodbe o sofinanciranju je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Na podlagi tega javnega razpisa se projekt, za sofinanciranje katerega se odobrijo sredstva kohezijske
politike, imenuje operacija.
Javni razpis se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa v Uradnem listu RS do izdaje
sklepov o izboru oziroma do dodelitve vseh sredstev.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru operacij spremeni ali prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
9.4. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe obveščeni o izidu javnega razpisa
najpozneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
9.5. Pravno sredstvo
Zoper odločitev o vlogi (sklep) je dopusten upravni
spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike
Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana oziroma pri
krajevno pristojnem zunanjem oddelku, v roku 30 dni
od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno
na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da
je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila
priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v toliko
izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je treba priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne zadrži izvršitve sklepa, zoper katerega
je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranimi prejemniki sredstev.
10. Preostale zahteve
Prijavitelji bodo morali podpisati izjavo, da so seznanjeni s spodaj navedenimi posledicami ter da bodo
pri izvajanju operacije upoštevali in spoštovali naslednje zahteve:
10.1. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja
z javnostjo
Upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin
na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnikom celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020
(http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
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10.2. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov
operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in
prikazovati neto prihodke operacije v skladu z 61. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke bo moral evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali
ustrezni računovodski kodi tako, da bo možen ločen
izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju
operacije ustvarili neto prihodki, bo moral znižati upravičene stroške za višino ustvarjenih prihodkov. Prihodke,
ki nastajajo med izvajanjem operacije, bo moral upoštevati že pri ZZI, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od
zahtevanega zneska. Poračun se bo izvedel najpozneje
ob predložitvi zadnjega ZZI. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan
poročati sproti.
Upravičenec je zavezan spremljati prihodke na operaciji vsaj še pet let po zaključku operacije.
10.3. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in
spremljanja ter evidentiranja
Upravičenci morajo zagotoviti hrambo in vpogled
v dokumentacijo operacije za upravljalna preverjanja
in revizijske postopke skladno s pravili Unije (140. člen
Uredbe št. 1303/2013/EU) in z nacionalnimi predpisi.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer
od 31. decembra v letu predložitve obračunov Evropski
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije.
O natančnem začetnem datumu za hrambo dokumentacije, bo upravičenec pisno obveščen s strani ministrstva
po končani operaciji.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU bo
moral upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev
za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za
vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da bo v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike
Slovenije. To ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi
in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
10.4. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi tega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva ter
pristojnih organov Republike Slovenije in Evropske unije
(v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo
o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno
obveščen, v izjemnih primerih pa se lahko opravi tudi
nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec
bo dolžan ukrepati v skladu s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo
o izvedenih ukrepih.
10.5. Zahteve glede zagotavljanja enakih možnosti
in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe
1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
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diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa,
v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja
enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
10.6. Zahteve glede varovanja poslovnih skrivnosti
Vse zahteve v zvezi z varovanjem poslovnih skrivnosti se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
10.7. Zahteve glede varovanja osebnih podatkov
Vse zahteve v zvezi z varovanjem osebnih podatkov se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
11. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta v skladu s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU), št. 1303/2013, dolžan spremljati in ministrstvu
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov
projekta, vključno z osebnimi podatki.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo treba zbirati
za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Preveč optimistična pričakovanja
lahko privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so
lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev.
Podatki iz vloge (prejeta dokumentacija) bodo osnova
za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni
tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
Če med izvajanjem operacije pride do sprememb,
ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko ministrstvo
odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na
transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Če upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma
sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila sredstev v državni proračun Republike
Slovenije.
12. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Razpis predvideva smiselno uporabo 71. člena
Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti
iz programskega območja;
b) sprememba lastništva postavke infrastrukture,
ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,

z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso
bile izpolnjene.
13. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če
se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali
biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije,
ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti,
ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem
javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan
vrniti neupravičeno prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun
upravičenca do dneva vračila v proračun Republike
Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
14. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji
niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, v skladu z določili 6. člena Uredbe (EU)
1303/2013/EU, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe
o sofinanciranju, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun
Republike Slovenije.
15. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so
bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že
izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike
Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva
vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če se
ugotovi, da je bilo dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo to obravnavalo kot goljufija.
Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ministrstvo pogodbo o sofinanciranju lahko odpove. V vsakem primeru pa se bo upravičencu znižala
vrednost sofinanciranja po pogodbi o sofinanciranju za
ugotovljen znesek dvojnega sofinanciranja.
16. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: izbrani prijavitelj je zavezanec po ZJN-3,
zato mora pri izvajanju projekta v povezavi s stroški,
ki jih uveljavlja oziroma jih bo uveljavljal za sofinanciranje, upoštevati določila tega zakona. Kadar izbrani
prijavitelj/upravičenec izvaja javna naročila, za katera
se ZJN-3 ne uporablja, mora pri izboru dobaviteljev in
izvajalcev ravnati gospodarno in transparentno. V ta
namen mora upravičenec preveriti tržne cene na podlagi pridobitve več primerljivih in neodvisnih ponudb,
preverjanja cen na spletu ipd., pri čemer je treba upoštevati tudi možen konflikt interesov med upravičencem
in potencialnimi dobavitelji.
Ministrstvo za javno upravo

so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
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obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov programa, namenjenega pripadnikom
nemško govoreče etnične skupine v Republiki
Sloveniji, ki jih bo v letu 2021, na podlagi
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi,
izobraževanju in znanosti, financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
(oznaka JPR-SLOA-2021)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško
govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo
v letu 2021, na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju
v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
(oznaka JPR-SLOA-2021).
Predmet JPR-SLOA-2021 je (so)financiranje kulturnih projektov, izvedenih v letu 2021, nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega
prava na podlagi 4. delovnega programa o sodelovanju
v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2017
do 2021 (z dne 12. 9. 2017). Cilja javnega razpisa sta:
– ohranjanje, razvoj in promocija jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji
– ter višja raven območne in področne kulturne integracije v Republiki Sloveniji.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je
32.108,00 EUR.
Razpis bo trajal od 12. 2. 2021 do 15. 3. 2021.
Besedilo javnega razpisa in povezava na obrazec
za elektronsko prijavo JPR-SLOA-2021 bosta dne 15. 3.
2021 objavljena na spletni strani Ministrstva za kulturo
(https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave).
Ministrstvo za kulturo
Ob-1275/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni razpis
Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2021
(P2 2021)
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter
o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 289) spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki
se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU)
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013,
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU,
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018,
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
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Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih,
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU)
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013,
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU,
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018,
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013,
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU)
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014,
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012;
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih
informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo
informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi
za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi
z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69
z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja
2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014,
kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih
vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za
evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54
z dne 24. 2. 2018, str. 4),
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov
iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja
za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje
podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2019/255 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih
za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja
o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov
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obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za
beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 43 z dne
14. 2. 2019, str. 15),
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt,
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo,
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju
za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38
z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja
„naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko teritorialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku
in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene
uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za
cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in letno poročilo
o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138
z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano
uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015
o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj
(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne
22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU)
št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi
pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih
podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294
z dne 11. 11. 2017, str. 26),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
(EU) št. 1303/2013,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 –
odl. US),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021
(DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20),
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– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.,
15/17, 69/17 in 67/18),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 158/20),
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5.
2016; v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 94/07 – v nadaljevanju ZVOP-1),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001, verzija 4.1 z dne 20. 4. 2020 z vsemi spremembami,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001, verzija 5.0 z dne 19. 6. 2020 z vsemi spremembami,
– Smernicami za določanje finančnih popravkov, ki
jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija,
zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, z dne 14. 5. 2019 (C(2019) 3452 final), objavljenih na spletni strani: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_
pp_irregularities_SL.pdf ter https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf,
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), spremenjene
z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017
o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za
priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne
dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za
tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun
upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017,
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju:
Uredba Komisije 1407/2013/EU),
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo –
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15,
27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2021 (sklep
Vlade RS št. 47602-30/2020/3, z dne: 22. 12. 2020),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08,
8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE),
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– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– priglašene sheme državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 10. 11. 2020; trajanje sheme: 31. 12. 2023),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016 s vsemi spremembami,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega
organa med Javnim skladom Republike Slovenije za
podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo, z dne 6. 5. 2016, Dodatka 1 h Krovnemu
sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa
z dne 3. 4. 2017 in Dodatka 2 h Krovnemu sporazumu
o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa z dne
5. 12. 2017,
– pogodbe št.: SPS-2021/P2-MO o izvajanju in
financiranju javnega razpisa za spodbude za zagon
inovativnih podjetij (sklenjene med Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo) in
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski
sklad, št. 3-1/1/MGRT/0 za javni razpis »Spodbude za
zagon inovativnih podjetij v letu 2021 (P2 2021)« z dne
2. 2. 2021.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa ter izvajalskega organa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem razpisu za spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2021 (P2 2021) (v nadaljevanju: javni razpis)
v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna
sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je Javni sklad Republike Slovenije za
podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v
nadaljevanju: Sklad).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Javni razpis za izbor
operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanj novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »Spodbujanje
nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih
(start-up) podjetij«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in
skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih
inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospo-
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darske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja
novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta
namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.
Cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let
od odobritve so:
– uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki
zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,
– vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev
tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable
product) in lansiranja tržnih produktov na trg.
2.3 Regija izvajanja
Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na
dveh programskih območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis
sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Sprememba programskega območja izvajanja operacije po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Vsak vlagatelj mora v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeliti, v katerem od programskih območij in
občini se bo v celoti izvajala aktivnost.
Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji
Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna iz:
https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja
(v nadaljevanju MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko
dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Za
povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana
prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.
Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci)
po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala
oziroma priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2020
in 15. 3. 2021 (upošteva se datum registracije podjetja
na sodišču oziroma pri pristojnem organu).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem
javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki IV.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine
celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
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V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru operacije pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko Sklad odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer
bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca, ki so določeni v točki 3 javnega razpisa (glede velikosti in pravne oblike oziroma vrste podjetja).
2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju
iz nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da
bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim
naslovom.
3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
4. Med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih
pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih
obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju,
od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri
povratnih sredstvih pa med vlagateljem in ministrstvom
oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih
obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
5. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja
v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
6. Vlagatelj za isti namen ni in ne bo pridobil sofinanciranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna) vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja).
7. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke
pranja denarja in financiranja terorizma.
8. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme
nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
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– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene
oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
9. Vloga vlagatelja mora biti digitalno podpisana
s stani odgovorne osebe podjetja (direktor oziroma prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije).
4.2 Posebni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje v zvezi
s sedežem, lokacijo izvajanja operacije in starostjo podjetja, navedene v točkah 2.3 in 3. tega javnega razpisa.
2. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga. Pri
tem se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč
tudi vsa njegova partnerska in povezana podjetja, kot
jih določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek
lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil
Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.
3. Upravičenci, ki so prejeli sredstva na javnem
razpisu Sklada pri produktu P2, P2R, SK75 ali SI-SK
v letu 2020, niso upravičeni do prijave na ta javni razpis. Prav tako je dovoljen zgolj prehod podjetij v smeri
(P2/P2R)>semenski kapital in ne nasprotno.
4. Vlagatelji, katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne osebe
v okviru že podprtih projektov Sklada v preteklih petih
letih in niso izpolnili zadanih ciljev, niso upravičeni do
sofinanciranja.
5. Vlagatelj mora zagotoviti evidentiranje in spremljanje operacije na posebnem stroškovnem mestu ali
ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc.
4.3 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem
in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020«.
2. Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno
konstrukcijo. V okviru prijavljene operacije so v celoti
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti)
upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega
javnega razpisa.
3. Iz vloge mora izhajati, da bo imel vlagatelj na
osnovi izvedene operacije predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2024 in naprej, da bo sodeloval
z mentorjem in da bo imel vsaj enega zaposlenega najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju.
4. Ponujeni proizvodi in storitve, ki so rezultat razvoja, morajo biti tržno naravnani.
5. Razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je
mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo
razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij.
6. Projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način
izbora operacij
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktorica Sklada s sklepom.
Za vse pravočasne in popolne vloge komisija ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če
ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa,
se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga
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pa se zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na
podlagi naslednjih meril:
Merilo
1. dosežene točke na DEMO dnevu
v okviru pred-selekcijskega postopka
tekmovanja Start:up Slovenija 2021
2. višina osnovnega
kapitala/višina podjetnikovega
kapitala/višina zadružnega kapitala na
dan 31. 3. 2021
3. inovativnost
4. strategija trženja in pretežni prodajni trg
podjetja
5. reference in zaposlenost lastnikov
v podjetju
Skupaj

Najvišje
št. točk
35
20

20
10
15
100

Največje število točk je 100 točk. Način uporabe in
pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju
III. Merila za ocenjevanje vlog.
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Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga
vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge. V primeru, da pridobi
več vlagateljev znotraj posamezne kohezijske regije
60 ali več točk in je zahtevan znesek za sofinanciranje
operacij večji kot je na razpolago razpisanih sredstev,
imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk.
V primeru enakega števila točk imajo znotraj posamezne
kohezijske regije izvajanja operacije prednost vlagatelji,
ki so pridobili več točk pri merilu št. 3, nato pri merilu
št. 5, nato pri merilu št. 4, nato pri merilu št. 1 in nato
pri merilu št. 2.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je
2.160.000 EUR, pri čemer je največ do 1.080.000 EUR
na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 1.080.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna
Slovenija.

Proračunska postavka
Programsko območje
160063 – PN3.1 – Spodbujanje
kohezijska regija
podjetništva-V-14-20-EU
Vzhodna Slovenija
160064 – PN3.1 – Spodbujanje
kohezijska regija
podjetništva-V-14-20-SLO
Vzhodna Slovenija
SKUPAJ:

Leto 2021

Proračunska postavka
Programsko območje
160065 – PN3.1 – Spodbujanje
kohezijska regija
podjetništva-Z-14-20-EU
Zahodna Slovenija
160066 – PN3.1 – Spodbujanje
kohezijska regija
podjetništva-Z-14-20-SLO
Zahodna Slovenija
SKUPAJ:

Leto 2021

Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Vsa namenska sredstva EU so namenska sredstva
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis
obsega proračunska leta 2021, 2022 in 2023, oziroma
traja do porabe sredstev.
Obdobje upravičenih javnih izdatkov je od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2023.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov
o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog ali v primeru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje
celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega
v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim
vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od razpolož
ljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če bi
bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračun-
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Leto 2022

Leto 2023

Skupaj

150.000,00

180.000,00

480.000,00

810.000,00

50.000,00

60.000,00

160.000,00

270.000,00

200.000,00

240.000,00

640.000,00

1.080.000,00

Leto 2022

Leto 2023

Skupaj

140.000,00

168.000,00

448.000,00

756.000,00

60.000,00

72.000,00

192.000,00

324.000,00

200.000,00

240.000,00

640.000,00

1.080.000,00

skih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis in izdane sklepe ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi
novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada, se šteje, da
odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Sklad si pridružuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali
prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah
slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje kohezijska regija Zahodna Slovenija
70 %:30 % in za programsko območje kohezijska regija
Vzhodna Slovenija 75 %:25 %.
8. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«
(št. priglasitve: M001-2399245-2015/II, datum potrditve
sheme: 10. 11. 2020, trajanje sheme: 31. 12. 2023) (v
nadaljevanju: shema državnih pomoči de minimis).
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Upošteva se pravilo kumulacije državnih pomoči, kar pomeni, da skupna višina državne pomoči za
operacijo za isti namen ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to
določa shema državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve:
M001-2399245-2015/II).
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali
na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.
Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev,
potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda
na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne
šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi
doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna
od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih pro
izvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko
bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah
članicah.
9. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način
financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo
državnih pomoči de minimis, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2014–2020 (dostopnimi na spletni strani http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih
možnostih obračunavanja stroškov (dostopnimi na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf).
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
zakonodaje javnih financ se financiranje po tem javnem
razpisu izvaja po principu povračila pavšalnega zneska,
ki ne presega 100.000 EUR javnega prispevka.
V primeru pavšalnih zneskov, ki ne presegajo
100.000,00 EUR javnega prispevka, so vsi upravičeni
stroški ali del upravičenih stroškov operacije povrnjeni na podlagi vnaprej določenega pavšalnega zneska,
v skladu z vnaprej določenimi določbami dogovora o aktivnostih in/ali rezultatih, ki je določen v pogodbi o sofinanciranju. Nepovratna sredstva so plačana, če so
izpolnjene vse vnaprej določene določbe iz pogodbe
o sofinanciranju glede aktivnosti in/ali rezultatov.
9.1. Pavšalni znesek
Pavšalni znesek se opredeli skladno s členom 67.
in 68. Uredbe 1303/2013/EU. Določen je na podlagi
Metodologije za določitev višine pavšalnega zneska pri
financiranju spodbud za zagon inovativnih podjetij za
produkt P2 (Ministrstvo, januar 2020). Poenostavljena
oblika financiranja sledi načelom zmanjševanja administrativnih bremen in posledično k učinkovitejšemu izvajanju ukrepov kohezijske politike za manjše operacije do
100.000 EUR javne podpore.
Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ
54.000 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v treh delih za vsako uspešno zaključeno
razvojno fazo, in sicer:
– prva faza 10.000 EUR za dosežene mejnike do
18. 8. 2021,
– druga faza 12.000 EUR za dosežene mejnike do
31. 1. 2022 in
– tretja faza 32.000 EUR za dosežene mejnike do
28. 2. 2023.
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Skladno s točko 6.4.3. Smernic o poenostavljenih
možnostih obračunavanja stroškov bodo upravičenci
upravičeni do izplačila pavšalnega zneska, če bodo prejeli pozitivno poslovno oceno s strani Sklada za uspešno
zaključeno razvojno fazo.
Datumi in način izstavljanja zahtevkov za izplačilo, posamezne razvojne faze in mejniki (cilji) ter način
dokazovanja doseganja mejnikov so določeni v točki IV
razpisne dokumentacije.
9.2. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša do 100 %.
10. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za predložitev vlog je 13. 4. 2021 do 14. ure.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni,
da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in
razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. Vsebina
vloge).
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada
https://eportal.podjetniskisklad.si/. S podpisom in oddajo vloge na ePortal Sklada, je vloga uradno poslana
v obravnavo, vlagatelj pridobi evidenčno številko vloge
ter elektronsko obvestilo o oddani vlogi.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski
datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na
ePortal Sklada najkasneje do 14. ure. Po poteku prijavnega roka vloge ni možno več oddati.
11. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Sklada
v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh Sklada:
www.podjetniskisklad.si.
Na odpiranju bo Komisija preverila pravočasnost in
popolnost prispelih vlog.
Nepravočasno prispele vloge, ki bodo oddane po
prijavnem roku, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih vloge niso
popolne. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je Sklad prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od petih dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo skladno z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in
ustrezne vloge. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz
javnega razpisa, se bo kot neustrezna zavrnila.
12. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dne odpiranja vlog.
Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 delovnih
dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o (ne)izboru ali zavrženju vloge, 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
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merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži
podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada in na spletni
strani www.eu-skladi.si.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na
področju evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in
spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo,
ter zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije, še 10 let po njenem zaključku.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati operacijo
na računovodsko ločenem stroškovnem mestu ali po
ustrezni računovodski kodi. Upravičenec, ki ne vodi
knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali
po ustrezni računovodski kodi, iz svojih knjig ne more
ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo.
Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig
za operacijo voditi druge pomožne knjige.
V primeru pavšalnega zneska, ki ne presega
100.000 EUR javnega prispevka, kot je v primeru tega
javnega razpisa, se na ločenem stroškovnem mestu
operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma
prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in
poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati
na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije organom, ki izvajajo nadzor
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem
besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine
in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, Sklad in ostali
nadzorni organi pa lahko opravijo pregled na terenu
brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih
organov in redno obveščati Sklad o izvedenih ukrepih.
16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
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nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih Skladu posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1
ter 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem Sklad napotuje na splošne informacije oziroma
na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno
na spletni strani Sklada na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/o-nas/zakonodaja-in-predpisi/varstvo-osebnih-podatkov.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah Sklada je
navedeno v Obrazcu 6 kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih vlagatelj 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. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen
javnosti kot informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko
domneval, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih Skladu
posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci, je izvedba
javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in
drugih zbirk za Sklad 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, sodelovanje in priprava
oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi
pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali
tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih
sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžan
uporabljati Sklad.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je
tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja,
se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev,
ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije,
programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji
in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu
z ZDIJZ.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe
1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natanč-
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neje opredeljena v poglavju IV razpisne dokumentacije
(točka 3. Zahteve glede doseganja napovedanih ciljev).
Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane
cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih
rezultatov in bodo kot takšni tudi del pogodbe o sofinanciranju.
19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe
1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega
izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
– prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti
iz programskega območja;
– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev na TRR do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi
s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali
izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali
bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene
listine ali kaznivega dejanja, bo Sklad odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila
sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe
(EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom
Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe,
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: v kolikor se
ugotovi dvojno financiranje operacije za isti namen, ki je
že bila predmet sofinanciranja iz katerega koli drugega
vira, ali da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene
intenzivnosti ali znesek pomoči, Sklad odstopi od pogodbe in zahteva vračilo neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja v skladu s pravili državnih pomoči oziroma
pomoči »de minimis« na področju vračanja državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
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Če je dvojno uveljavljanje ali dvojno financiranje za isti
namen namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.
24. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53,
02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji
naslov najkasneje dva delovna dneva pred iztekom roka
za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore
na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom
roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje
posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo
pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni
na spletnem naslovu http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da
v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 430-0004/2021-1
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Občina Mirna na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF,14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011)
in Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Mirna
(UGSO, št. 70/2020) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju Občine
Mirna
1. Podatki o koncedentu: Občina Mirna, Glavna
cesta 28, 8233 Mirna, tel. 07/30-47-153, matična številka: 2399164000, ID za DDV: SI 80793509.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišče
za zapuščene živali na območju Občine Mirna (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 70/2020).
3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali,
– skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo
ali oddajo živali novim lastnikom,
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– označevanje in registracijo zapuščenih živali skladno s predpisi,
– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo
zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe: območje izvajanja javne službe iz tega odloka obsega celotno območje
Občine Mirna.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se
podeli za dobo 5 let od dneva podpisa koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja skladno z določili koncesijskega akta. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem,
ki je kot začetek določen v koncesijski pogodbi.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije
za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje
urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne
poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost
za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in
zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo
z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne ostale pogoje vsebovane
v javnem razpisu.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja: koncesionar bo
izbran na podlagi meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji.
8. Način financiranja javne službe: javna služba, ki
jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Mirna, v skladu s potrjenim izvedbenim programom
varstva zapuščenih živali.
9. Način plačila koncesionarja: način plačila je določen v razpisni dokumentaciji in vzorcu koncesijske
pogodbe.
10. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave
na razpis
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje
pogoje za podelitev koncesije.
Prijava mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji
zahtevane dokumente in dokazila.
11. Rok in način prijave
Kandidati morajo oddati prijavo do 15. 3. 2021 do
10. ure na naslov: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233
Mirna.
Prijava mora v vložišče koncedenta prispeti do navedene ure. Prijave, odposlane pred potekom roka, ki
bodo h koncedentu prispele po zgoraj navedenem roku,
bodo izločene kot nepravočasne. V izogib kasnejšim
težavam zahtevajte potrdilo o oddani prijavi s pravilno
navedenim datumom in časom oddaje prijave pooblaščeni osebi koncedenta.
Kandidat prijavo odda v zapečatenem ovitku, pri
čemer morajo biti listi prijave povezani na tak način, da

Št.

21 / 12. 2. 2021 /

Stran

se jih ne da neopazno razdružiti in odvezati ali dodati
posameznih listov v prijavi, z jasno oznako Ne odpiraj
– Prijava »Koncesija GJS Zavetišče za živali«. Koncedent ne odgovarja za predčasno odprtje prijave, ki ne
bo ustrezno označena, skladno s temi navodili. Na vseh
ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska
številka in e-mail kandidata.
Odpiranje prijav bo javno in bo potekalo dne 15. 3.
2021 do 11. ure na naslovu: Občina Mirna, Glavna
cesta 28, 8233 Mirna.
Predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje, lahko na postopek odpiranja prijav
dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti
zastopniki, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju prijav lahko
prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.
Predstavniki prijaviteljev morajo pri udeležbi na odpiranju upoštevati vsa ustrezna navodila glede ukrepov
za zajezitev epidemije Covid-19, v nasprotnem primeru
jim lahko koncedent odreče možnost prisostvovanja na
odpiranju.
12. Način in rok za izbor koncesionarja: prijava na
razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano
v razpisni dokumentaciji. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale
razpisnih kriterijev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Prijavitelji morajo skladno z razpisno dokumentacijo predložiti v prijavi strokovne reference in druga dokazila, iz katerih izhaja usposobljenost prijavitelja. Komisija
za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan, bo
pripravila predlog za izbiro koncesionarja. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloči župan. Zoper
dokončno odločbo o izbiri je mogoče začeti upravni spor.
13. Informacije in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
Občine Mirna: http://www.mirna.si/sl/obcina-mirna/razpisi-in-objave/
Kontaktna oseba: Lea Bučinel, e-mail naslov:
lea.bucinel@mirna.si, tel. 0590/83-807.
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave
pri odpiranju dokumentov) in splošna pojasnila v zvezi
z razpisom. Vse zahteve za pojasnila v zvezi z vsebino
razpisne dokumentacije se lahko naslavljajo zgolj na
način, določen v razpisni dokumentaciji. Prav tako so za
vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih koncedent objavi na način, določen v razpisni
dokumentaciji. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana
na zgoraj predviden način, so zgolj informativne narave
in niso pravno zavezujoča.
Občina Mirna
Št. 410-34/2021

Ob-1299/21

Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2021 (Uradni list RS, št. 1/20 in 160/20)
objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje dogodkov v občini Krško
za leto 2021
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje dogodkov, ki jih organizirajo subjekti,
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ki delujejo na območju občine Krško ter promovirajo
občino Krško izven meja občine Krško. Dogodki in promocija se bodo izvajali v letu 2021.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe,
ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo sedež/prebivališče v občini Krško,
– da sodelujejo z Občino Krško in jo obveščajo
o svojih aktivnostih in brezplačno sodeluje na dogodkih,
ki jih organizira Občina Krško oziroma društva, ki izjemoma pripravijo dogodek v občini Krško,
– svoj dogodek objavijo v mesečnem napovedniku
(info@cptkrsko.si),
– s svojim delom promovirajo ali povečujejo prepoznavnost občine Krško in
– predmet financiranja je v javno korist.
Društvo se na razpis lahko prijavi enkrat letno ter
z istim dogodkom ne sme kandidirati oziroma pridobiti
sredstva na drugem razpisu Občine Krško oziroma krajevni skupnosti.
Podatki o dogodku morajo biti objavljeni v Mesečniku in napovedniku spletne strani Občine Krško
www.krsko.si.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: predvidena višina
sredstev, namenjena za sofinanciranje dogodkov in promocije občine Krško izven meja občine v letu 2021, je
27.000,00 € (od tega 5.000,00 € za promocijo). Sredstva
so zagotovljena na proračunski postavki 1133-Stroški
pokroviteljstev in prireditev. Sredstva se delijo na podlagi točkovanja, ki ga komisija izvede na podlagi meril,
ki so sestavni del tega razpisa. Najvišji možen znesek
pridobljenih finančnih sredstev je 850,00 €; v primeru
izplačila fizični osebi je najvišji možen znesek 850,00 €
bruto. Razpis je odprt do porabe sredstev.
V. Rok za črpanje sredstev: koristnik je dolžan
v roku 10 dni od dogodka poslati e-zahtevek in poročilo
s specifikacijo stroškov. Plačilo bo izvedeno 30. dan od
prejema poročila. V primeru, da prijavitelj ne izkaže porabe celotnih odobrenih sredstev, Občina Krško izplača
sredstva v deležu vrednosti projekta. Za dogodke izvedene v mesecu decembru se bo plačilo izvedlo v mesecu januarju in bo bremenilo proračun Občine Krško
za leto 2022.
VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev
1. Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu
s predmetom razpisa,
– vlagatelji, ki so redno oziroma v celoti izpolnjevali
svoje pogodbene obveznosti do Občine Krško,
– vlagatelj za prijavljeni dogodek oziroma promocijo izven meja občine Krško ni prejel sredstev na drugih
javnih razpisih Občine Krško oziroma Krajevni skupnosti
občine Krško.
2. Merila za točkovanje pri dogodkih so:
1. kakovost in prepoznavnost dogodka
2. dogodek
3. realno finančno ovrednotenje vloge
4. dostopnost dogodka javnosti
5. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi
prostovoljci in je namenjen širši javnosti
6. program ima izdelano finančno
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki
in odhodki izvajanja dogodka, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev,
delež sredstev uporabnikov/uporabnic in
delež sredstev iz drugih virov
7. pomembnost za občinski prostor
8. inovativnost

do 10 točk
do 8 točk
do 12 točk
do 10 točk
do 14 točk

do 6 točk
do 11 točk
do 8 točk

Merila za točkovanje promocije občine Krško izven
meja občine: 30 % stroška prevoza oziroma max. 850 €.
V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti
društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja
le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško –
funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe,
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali
v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik
oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih
pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh
faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu.
Prijavitelj je za potrebe občine Krško dolžan brezplačno izvesti nastop oziroma sodelovati na občinskem
dogodku, v kolikor se za to pokaže potreba Občine
Krško.
VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni
obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini dogodka oziroma promocije in finančno
ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. naziv dogodka,
2. podatke o vlagatelju,
3. finančno konstrukcijo dogodka,
4. pregleden vsebinski program dela za leto 2021 in
5. priloga: podpisana pogodba in izjava vlagatelja
o sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2021.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem
razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Finančna vloga – dogodek«.
IX. Obravnava vlog
1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne
v mesecu.
2. Vloge se bodo obravnavale peti delovni dan
v mesecu.
3. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev strokovna komisija, ki
jo s sklepom imenuje župan.
4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del
javnega razpisa.
5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga
pripravi komisija, direktorica sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana po predložitvi poročila in slikovnega gradiva o dogodku, predložitvi finančnega poročila z izjavo skladno z določili podpisane Pogodbe o sofinanciranju dogodkov v Občini
Krško v letu 2021.
7. Odpiranje vlog ni javno.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
sredstev direktorica Občine Krško v roku 10 delovnih dni
od odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo upravičenci
pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku
osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane po-
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godbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev
nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa na
župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči
župan, njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od
dneva te objave do porabe sredstev, dvignejo v času
uradnih ur v Kabinetu župana Občine Krško in na spletni
strani www.krsko.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 410-35/2021

Ob-1300/21

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13
in 81/16), Odloka o proračunu Občine Krško za leto
2021 (Uradni list RS, št. 1/20 in 160/20) in 35. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16, 79/16 in
26/19), objavljam
javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih
in častniških združenj, ki delujejo v javnem
interesu v občini Krško za leto 2021
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in dogodkov veteranskih in častniških združenj, ki
se izvajajo v letu 2021 in vsebujejo naslednje aktivnosti:
– Izvajanje letnega programa veteranskih in častniških združenj, ki delujejo na območju Občine Krško.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo veteranska in častniška
društva/združenja na območju občine Krško, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini Krško,
– imajo status združenja oziroma društva, ki deluje
v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od
dneva objave tega razpisa,
– da sodelujejo z Občino Krško in jo obveščajo
o svojih aktivnostih,
– da so programi za udeležence brezplačni oziroma
ovrednoteni nepridobitno (vključujejo zgolj materialne
stroške),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani
članarini,
– da se povezujejo z zvezo ali združenji na nivoju
države.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje delovanja in aktivnosti veteranskih in častniških združenj, je
16.700,00 EUR na proračunski postavki 1136, Dotacije
organizacijam in društvom, v proračunu Občine Krško za
2021. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni
del tega razpisa.
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V. Rok za črpanje sredstev: upravičencu bodo sredstva nakazana 30. dan po prejemu poročila. Sredstva
bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami in dokazili o uporabi sredstev. Rok za oddajo poročila je do 29. 11. 2021 v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
VI. Pogoja in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Posebna pogoja, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, sta:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu
s predmetom razpisa,
– vlagatelj je redno oziroma v celoti izpolnjeval svoje pogodbene obveznosti do Občine Krško.
2. Merila za izbor:
1. število članov s statusom,
2. program dela,
3. opisane in časovno opredeljene so vse aktivnosti programa,
4. pri izvajanju programa sodelujejo tudi prostovoljci/prostovoljke,
5. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz
drugih virov.
Vsako posamezno merilo je ovrednoteno s točkami
od 0 do 3. Če program prejme 0 točk pri 5. merilu, izpade
iz nadaljnjega postopka.
Opozorilo:
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe in aktivnosti/dogodke iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno
preko tega razpisa. Prav tako ne sme društvo, ki so mu
bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istim programom in aktivnostmi za druga sredstva
iz proračuna Občine Krško.
3. Način točkovanja:
Za vsa merila, ki so našteta zgoraj, bo točkovanje
sledeče:
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke

ne izpolnjuje (oziroma ima najmanj članov)
slabo izpolnjuje
ne izpolnjuje v celoti
povsem izpolnjuje (oziroma ima največ
članov)

Točkovanje za merilo 1 in 4 se opravi tako, da se
društva primerjajo med seboj in dobi društvo z največ
člani oziroma prostovoljci največ točk (3), društvo z najmanj člani oziroma prostovoljci pa najmanj točk (0).
4. Merila za dodelitev sredstev:
Maksimalno število doseženih točk je 15. Sofinancirani bodo programi, ki bodo dosegli najmanj 5 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:
– programi, ki ne dosežejo skupaj minimalno 5 točk,
– programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju št. 5 –
finančna konstrukcija programa.
Komisija bo pri določanju višine prejetih sredstev
proučila vse prijave ter jih ustrezno točkovala v skladu z merili. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev
bodo imeli programi, ki bodo dosegli višje število točk.
Komisija bo pri določitvi višine sredstev upoštevala dosežene točke, plan dela društva za leto 2021 ter preglednost finančnega plana za program dela društva v letu
2021. Ob upoštevanju vseh kriterijev bo komisija pripravila predlog za dodelitev sredstev.
VII. Vsebina vloge
Vloga, na kateri se društva prijavijo na razpis, je
sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zah-
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tevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje
osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in
finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa. Vlogi se priložijo
vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati
naslednje obvezne priloge:
1. Kopijo odločbe o vpisu društva v register društev
(v kolikor prijavitelj tega dokazila ne bo priložil, ga bo
pridobila komisija po ur. dolžnosti),
2. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za
leto 2020,
3. Pregledno finančno poročilo o delu društva za
leto 2020,
4. Pregleden vsebinski program dela društva za
leto 2021,
5. Pregleden finančni načrt za program dela društva
v letu 2021,
6. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem
razpisu morajo prispeti najkasneje do 12. marca 2021
na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270
Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene
z oznako: »Ne odpiraj – vloga javni razpis – veteranska
društva«.
IX. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško v roku petih
delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje
vlog ne bo javno.
2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev štiričlanska strokovna
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna
vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo
strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so
sestavni del javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki
ga pripravi komisija, direktorica izda sklepe o izboru
prejemnikov sredstev.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
sredstev direktorica občinske uprave Občine Krško
v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb,
le-te morajo biti vrnjene v roku 10 dni od vročitve. Če pogodbe ne vrnejo v zakonitem roku, se smatra, da od nje
odstopajo. Prav tako, če upravičenci do 29. 11. 2021 ne
dostavijo poročil, se šteje, da so odstopili od zahtevka
za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa na
župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči
župan, njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo ki vsebuje javni razpis,
obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe, lahko
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zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega
roka, dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu župana Občine Krško in na spletni strani www.krsko.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Ob-1332/21
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Maribor (Medobčinski
uradni vestnik, št. 27/19) in 14. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 10/11, 8/14
in 12/19) objavlja Mestna občina Maribor (v nadaljevanju
MOM), Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis
(JRMOM-VON-2021)
za sofinanciranje projektov na področju varstva
okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor
za leto 2021
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (v nadaljevanju prijavitelj) kot jih opredeljuje Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS,
št. 21/18, v nadaljevanju ZNOrg) v MOM v letu 2021, ki
izvajajo programe varstva okolja in ohranjanja narave
in niso financirani kot redna dejavnost, s poudarkom na
projektih, ki so trajnostno naravnani.
Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo izvedeni na
območju MOM po naslednjih vsebinskih sklopih, ki se
nanašajo na posamezne teme:
Sklop A: Varstvo narave
1. Popularizacija varstva narave
2. Ohranjanje biodiverzitete
3. Proučevanje varovanih območij narave in vpliv
podnebnih sprememb
Sklop B: Ravnanje z odpadki
1. Trajnostno ravnanje z odpadki
Sklop C: Varstvo zraka, zmanjševanje obremenitve
okolja s hrupom in svetlobno onesnaževanje
1. Trajnostna mobilnost
2. Akcije ozaveščanja za zmanjševanje obremenitve okolja
3. Problematika svetlobnega onesnaževanja
Sklop D: Varstvo voda in tal
1. Trajnostno kmetovanje in vrtnarjenje na območjih, kjer veljajo posebni varstveni režimi
2. Pomen varovanja in upravljanja z vodnimi viri
3. Voda in podnebne spremembe
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi
tekoče projekte, ki se v času objave razpisa že izvajajo.
Prijavitelj lahko prijavi največ dva samostojna projekta. Če bo vlagatelj prijavil več kot dva projekta, bosta v nadaljnjo obravnavo vzeta prva dva prijavljena
projekta.
Vsak projekt se mora nanašati na posamezni vsebinski sklop (A, B, C ali D), z različnimi temami, katere
lahko poljubno uporabi kot smernice za pripravo projekta.
Velja, 1 projekt = 1 sklop z 1 ali več različnimi temami.
Sofinancirani bodo le projekti, ki bodo izvedeni na
območju MOM, rezultati projektov pa morajo biti brezplačno dostopni širši javnosti.
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Projekti morajo biti zaključeni najkasneje do 25. 10.
2021, z izjemo projektov, ki zaradi nepredvidene situacije (upravičenost mora biti pisno izkazana in po predhodnem dogovoru potrjena s strani Skupne službe varstva
okolja Skupne občinske uprave Maribor; v nadaljevanju
SSVO) niso mogli biti izvedeni v tem roku in tistih, ki
bodo izvedeni ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov. Za te izjeme velja rok do 25. 11. 2021.
2. Pogoji za kandidiranje na javni razpis
Prijavitelji so lahko subjekti, ki odgovarjajo definiciji
nevladne organizacije, kot jo opredeljuje 2. člen ZNOrg:
Nevladna organizacija je organizacija, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– je pravna oseba zasebnega prava s sedežem
v Republiki Sloveniji,
– ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične
ali pravne osebe zasebnega prava,
– je nepridobitna,
– je neprofitna,
– je neodvisna od drugih subjektov,
– ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali
druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.
Na javni razpis za sofinanciranje projektov varstva
okolja in ohranjanja narave, se lahko prijavijo tisti prijavitelji, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja,
ohranjanja narave ali urejanja krajine in imajo:
– sedež v MOM ali se njihova dejavnost izvaja na
območju MOM;
– imajo v temeljnih aktih (statut ali akt o ustanovitvi) opredeljene namene, cilje, dejavnosti in naloge
s področja varstva okolja in ohranjanja narave in njihove dejavnosti izkazujejo vidnejše dosežke, rezultate in
reference s področja varstva okolja in ohranjanja narave
v prijavnem obrazcu (obrazec št. 2).
Prijave drugih subjektov bodo zavrnjene.
Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– prijavljeni projekti morajo biti v celoti izvedeni v letu
2021 oziroma najkasneje do 25. 10. 2021, z izjemo projektov, ki zaradi nepredvidene situacije (upravičenost
mora biti pisno izkazana in po predhodnem dogovoru
potrjena s strani SSVO) niso mogli biti izvedeni v tem roku
in tistih, ki bodo izvedeni ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov. Za te izjeme velja rok do 25. 11. 2021.
– prijavitelj s podpisom prijave izjavlja, da je registriran kot pravna oseba zasebnega prava ter da izpolnjuje
vse pogoje iz 2. člena ZNOrg.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev razpisa znaša
45.000 EUR.
MOM bo sofinancirala razpisane projekte varstva okolja in ohranjanja narave z največ 80 % njihove
vrednosti, v kolikor zberejo najmanj 80 točk v skladu
s kriteriji in merili za ocenjevanje, vendar ne več kot
3.000 EUR za posamezni projekt. Projekte se razvrsti
po višini doseženih točk. Sredstva se dodelijo glede
na doseženo število točk, in sicer od najvišje ocenjenih
projektov do porabe razpoložljivih sredstev.
4. Način prijave in roki za oddajo
Prijave morajo biti posredovane osebno v sprejemno pisarno, št. sobe 14, MOM, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor ali po pošti na naslov: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za oddajo prijave je 5. 3. 2021.
Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici in na
sprednji strani ovojnice mora biti nalepljen izpolnjen
Obrazec 6 – Oprema ovojnice z navedenim nazivom in
naslovom prijavitelja.
Če obrazec ovojnice, ki vsebuje prijavo, ne bo pravilno izpolnjen in označen (z vsemi elementi, ki so na-
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vedeni v predhodnem odstavku), je MOM ne bo odprla
in je tudi ne bo obravnavala ter bo s sklepom zavržena.
Prijava mora vsebovati vse dokumente, skladno
z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku in vrednoteni v evrih.
Pri izpolnjevanju prijave je potrebno dosledno upoštevati/navesti naslednje:
– osnovne podatke prijavitelja, Izjavo (Obrazec 5)
o sprejemanju pogojev (skupna za vse projekte),
– podatke o projektu, referencah izvajalca, finančni
načrt in strukturiran opis projekta z navedbo aktivnosti
in termine izvedbe (do 2 strani opisa aktivnosti) – Obrazec 2,
– v kolikor se prijavlja 2 projekta se Obrazec 2 izpolni za vsak projekt posebej,
– zaželeno je, da se prijava tiska obojestransko in
ne vlaga v plastične ovoje.
Šteje se, da je bila prijava oddana pravočasno
najkasneje na zadnji dan roka za oddajo (velja datum
poštnega žiga) s priporočeno pošiljko ali do konca delovnega dne oddana v sprejemni pisarni MOM.
Prijave, ki bodo oddane po izteku roka, se neodprte
vrnejo na naslov prijavitelja.
5. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Odpiranje prijav, ki ga vodi področna komisija in
ne bo javno, se bo pričelo peti delovni dan po zaključku
prijavnega roka na razpis. V kolikor se zaradi velikega
števila prijav odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se bo
nadaljevalo naslednji dan. Prijave se bodo odpirale po
vrstnem redu dospetja.
Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala popolnost prijav glede na to, če so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolnih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo področna komisija v roku
8 dni od odpiranja prijavitelje pozvala, da prijavo v roku
3 dni dopolnijo.
6. Kriteriji in merila za ocenjevanje prijav
Kriteriji in merila so podrobneje specificirani in s točkami ovrednoteni v razpisni dokumentaciji.
Najnižje število točk, ki ga mora doseči projekt pri
merilih, je 80 točk. Podrobnejši način dodeljevanja sredstev je naveden v 5. točki razpisne dokumentacije. Ob
dodeljevanju sredstev bo področna komisija upoštevala
tudi omejitev, da MOM sofinancira projekte v višini največ 80 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot
3.000 EUR za posamezni projekt.
7. Upravičeni stroški sofinanciranja
Obdobje upravičenosti stroškov je od dneva objave
razpisa do 25. 10. 2021 oziroma z izjemo projektov, ki
zaradi nepredvidene situacije (upravičenost mora biti
pisno izkazana in po predhodnem dogovoru potrjena
s strani SSVO) niso mogli biti izvedeni v tem roku in
tistih, ki bodo izvedeni izvedenih ob Evropskem tednu
zmanjševanja odpadkov do 25. 11. 2021.
Upravičeni stroški so stroški, ki izpolnjujejo navedene pogoje kumulativno (vsi hkrati):
– povezani so s predmetom razpisa in predvideni
v finančni konstrukciji,
– so nujno potrebni za uspešno izvajanje projekta,
– izvajalec jih je napovedal v prijavi na razpis,
– morajo biti razumni in skladni z načeli dobrega
finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti,
– so/bodo dejansko nastali,
– so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil,
– niso/ne bodo financirani iz drugih virov financiranja,
– niso investicije in/ali osnovna sredstva,
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– morajo biti evidentirani v skladu z ustrezno računovodsko prakso ter prijavljeni v skladu z zahtevami veljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne
in socialne zakonodaje.
Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov je
navedena v razpisni dokumentaciji.
V primeru nerealno ocenjenih stroškov, si komisija pridržuje pravico zahtevati od prijavitelja pojasnilo
stroškov.
Prijavitelj je dolžan v prijavi navesti tudi vse ostale predvidene vire financiranja.
8. Rok porabe sredstev
MOM bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe
o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z Navodili o izvrševanju proračuna MOM
za leto 2021, morebitnimi spremembami in rebalansi
proračuna ter veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
Dodeljena sredstva za leto 2021 morajo izbrani prijavitelji v celoti porabiti v letu 2021.
9. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na razpisnem področju na prvi stopnji s sklepi odločila SSVO, o pritožbah
zoper te sklepe pa župan MOM.
Zavržene bodo prijave:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev (nepopolne prijave).
Zavrnjene bodo prijave:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v 2. točki besedila tega javnega
razpisa in drugih pogojev, določenih v 3. točki razpisne
dokumentacije,
– tistih prijaviteljev, katerih prijave bodo ocenjene
z manj kot 80 točkami,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za
ocenjevanje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
ocenila kot neustrezne.
MOM bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa
najkasneje v 30 dneh od zaključka odpiranja prijav.
10. Podpis pogodbe
Prijavitelji, katerim bodo odobrena sredstva sofinanciranja, bodo pozvani k podpisu pogodbe. V kolikor
prijavitelj pogodbe ne bo podpisal in vrnil v 8 dneh od
prejema pogodbe se smatra, da odstopa od pogodbe.
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti
lahko MOM razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru
že izplačanih sredstev pa zahteva vračilo z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
11. Izplačilo sredstev: MOM bo sredstva nakazala
na podlagi potrjenega končnega poročila s strani komisije o izvedenem projektu (Obrazec 4A – vsebinsko
poročilo in Obrazec 4B – finančno poročilo) in izstav
ljenega e-zahtevka (Obrazec 3) ter pravilno izstavljenega e-računa, v rokih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Informacije v zvezi z razpisom
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
po obvezni predhodni najavi dvignejo na Skupni občinski
upravi Maribor, Skupni službi varstva okolja, Ulica heroja
Tomšiča 2, Maribor (III. nadstropje), vsak delovni dan
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med 8. in 12. uro ter v sredo do 16. ure, vse do dneva
izteka roka za prijavo.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletnih
straneh MOM: www.maribor.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu v času uradnih ur od 8.
do 12. ure pri kontaktni osebi Saši Bricman Rantuša
(SSVO) na:
– tel. 02/22-01-474; 031/757-687 (Saša Bricman
Rantuša) ali 02/22-01-445 (tajništvo SSVO) ali
– sasa.bricmanrantusa@maribor.si; info.okolje@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 430-1/2021

Ob-1259/21

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS,
št. 34/08, 17/09 – popravek in 34/10), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10 in 62/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 3/13 in 81/16), 17. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 6. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 10/18), 24. člena
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12,
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 2015–2020
(Uradni list RS, št. 60/15), Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 13/18) ter Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021 (Uradni list
RS, št. 202/20), Občina Kostanjevica na Krki objavlja
naslednje javne razpise (v nadaljevanju: javni razpisi):
1. Javni razpis za sofinanciranje programov in
projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2021
sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki
2. Javni razpis za sofinanciranje programov za
otroke in mladino, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala
Občina Kostanjevica na Krki
3. Javni razpis za sofinanciranje programov na
področjih socialnega varstva in zdravstvenega varstva, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki
4. Javni razpis za sofinanciranje programov na
področju tehnične kulture, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki
5. Javni razpis za sofinanciranje programov
športa, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Občina
Kostanjevica na Krki
6. Javni razpis o dodeljevanju proračunskih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2021
7. Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev in projektov v Občini Kostanjevica na Krki
za leto 2021.
Besedila navedenih javnih razpisov so od dne
15. 2. 2021 dalje objavljeni na spletni strani Občine
Kostanjevica na Krki: www.kostanjevica.si, pod rubriko
Javni razpisi.
Občina Kostanjevica na Krki
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Razpisi delovnih mest
Ob-1266/21
Svet zavoda Osnovne šole Martina Konšaka, Prekmurska 67, 2000 Maribor, na podlagi sklepa z dne 27. 1.
2021 razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 –ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas na delovnem mestu ravnatelja.
Predvideni začetek dela bo 27. 5. 2021.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (vsaj 5 let),
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše
od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost,
pošljite priporočeno v zaprti ovojnici ali jih osebno oddajte v tajništvu šole v roku 8 dni po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda OŠ Martina Konšaka, Prekmurska 67, 2000 Maribor, z oznako Prijava na razpis za
ravnatelja – Ne odpiraj.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis. Nepopolne in nepravočasne vloge
bodo izločene in zavržene. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Martina Konšaka
Št. 0141-5/2021-1

Ob-1267/21

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 21/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP) in tretjega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (Uradni list
RS, št. 67/03, 30/06 – ZVDAGA, 4/09, 37/16 in 23/17), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja
javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:

– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske
stopnje družboslovne ali humanistične smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
arhivske dejavnosti in poznavanje področja dela arhiva;
– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v arhivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji
ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na
osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu
ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za
slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno,
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega
jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela arhiva,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela
v arhivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita s področja arhivske dejavnosti;
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– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Minister, pristojen za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta
javnega zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda
za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Pokrajinski arhiv Maribor«
v štirinajstih dneh po objavi javnega razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali
na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo
izpolnjevali razpisne pogoje.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi
z javnim razpisom, je Vesna Rifelj, tel. 01/369-59-73,
elektronski naslov: vesna.rifelj@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 0141-8/2021

Ob-1268/21

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 9. člena Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju
(Uradni list RS, št. 67/03, 30/06 – ZVDAGA in 21/15),
Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno
mesto
direktorja
javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske
stopnje družboslovne ali humanistične smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
arhivske dejavnosti in poznavanje področja dela arhiva;
– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v arhivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji
ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na
osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih

slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno,
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega
jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela arhiva,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela
v arhivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega strokovnega izpita s področja arhivske dejavnosti;
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani
kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen
čas s predsednikom sveta javnega zavoda Zgodovinski
arhiv na Ptuju.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Zgodovinski arhiv na Ptuju« v štirinajstih dneh po objavi javnega razpisa na na-
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slov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo
izpolnjevali razpisne pogoje.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi
z javnim razpisom, je Tjaša Milač, tel. 01/369-58-77.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1276/21
Svet zavoda Srednje trgovske šole Ljubljana, Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana, na podlagi 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in sklepa seje Sveta zavoda Srednje trgovske šole
Ljubljana razpisuje delovno mesto
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– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost (ob oddaji prijave ne
sme biti starejše od 30 dni),
– kratek življenjepis
pošljite v zaprti ovojnici s priporočeno poštno pošiljko
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Srednje trgovske šole Ljubljana, Poljanska cesta 28a,
1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje.
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo
v roku prispele na naslov, vključno s prijavami, ki bodo
oddane na zadnji dan roka s priporočeno poštno pošiljko.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/e v zakonitem roku 4 mesecev od objave razpisa.
Svet zavoda Srednje trgovske šole Ljubljana

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati
tudi pogoje, določene v 53. členu Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj;
v nadaljevanju ZOFVI), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (tretji odstavek 92. člena, 96., 100. in 102. člen
ZOFVI),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor in
– opravljen ravnateljski izpit.
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 8. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– izobrazba,
– naziv,
– opravljen strokovni izpit,
– opravljen ravnateljski izpit (kandidat/ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora
pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu/ji
preneha mandat po zakonu),
– delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju (izpis
obdobij zavarovanj ZPIZ-a),
– potrdilo o nekaznovanosti (ob oddaji prijave ne
sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku (ob oddaji prijave ne sme biti starejše od
30 dni),
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Ob-1277/21
Svet šole Gimnazije Litija na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – NPB in naprej) razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na delovno mesto
ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje po ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB
in naprej).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za ravnatelja za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2021.
Kandidati naj pisne prijave z overjenimi dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o ustrezni izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu in izpitu za ravnatelja,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na
nepogojno kazen zapora več kot šest mesecev,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost,
– potrdilo sodišča, da zoper njega ne teče kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja šole za mandatno obdobje
in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter s kratkim
življenjepisom pošljejo v petnajstih dneh od objave tega
razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet šole Gimnazije
Litija, Bevkova 1c, 1270 Litija, z oznako »Za razpis za
ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet šole Gimnazije Litija
Ob-1303/21
Svet javnega zavoda Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
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61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16
– ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg,
31/18 – ZOA-A in 28/19), Statuta Doma upokojencev
dr. Franceta Bergelja Jesenice ter skladno s sklepom
8. redne seje Sveta zavoda Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice z dne 9. 2. 2021, razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja
zavoda Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja
Jesenice (m/ž)
Za direktorja (m/ž) zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje
določene v Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami),
in sicer:
– ustrezna stopnja in smer izobrazbe, določena
v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17,
54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
– kandidati z visoko strokovno izobrazbo in univerzitetno izobrazbo morajo imeti 5 let delovnih izkušenj,
kandidati z višjo strokovno izobrazbo pa 20 let delovnih
izkušenj od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju
s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno
izobraževanje za direktorja. Če kandidat nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim kandidatom se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas,
in sicer za čas trajanja mandata.
Od kandidata se pričakuje, da ima organizacijske in
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda in smisel
za poslovnost ter delo z ljudmi.
K pisni prijavi morajo kandidati priložiti:
– kratek življenjepis (lahko tudi EUROPASS),
– diplomo o končanem izobraževanju,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– diplomo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda (če ima že opravljenega),
– uradna dokazila o delovnih izkušnjah,
– program dela in vizijo razvoja zavoda za trajanje
mandata.
Kandidat mora vložiti prijavo na razpis v pisni obliki,
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni razpis za položaj direktorja« s pripisom »Ne odpiraj«, na naslov Svet
zavoda Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice, in sicer v roku
15 dni po objavi javnega razpisa na spletni strani javnega
zavoda ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do vključno 27. februarja 2021. Če je prijava poslana po pošti, se
šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za
pisno obliko prijave se ne upošteva elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov zavoda.
Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog
ne bo obravnaval.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v skladu
z določbami zakona, to je v 30 dneh od objave javnega
razpisa.
Svet javnega zavoda
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
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Št. 701-8/2021, 701-9/2021

Ob-1305/21

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13
– ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19 in 139/20; ZDT-1)
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru in
b) 1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11,
46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15,
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C), in posebne pogoje
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca,
določene v 25. členu ZDT-1.
K I/b
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11,
46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15,
23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C; ZSS), in posebne
pogoje za imenovanje na mesto okrajnega državnega
tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne
dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki
jo vodi ministrstvo, in podatkov iz uradnih evidenc, da
kandidat ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva ulica 3, Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
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Ob-1331/21
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Miha Tratnika razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Mihu Tratniku v Ljubljani
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku,
na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije

Stran

279

Stran

280 /

Št.

21 / 12. 2. 2021

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Ob-1302/21
Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
objavlja spremembo pogoja za vseh 14 javnih pozivov,
in sicer:
– Vavčer za certifikate kakovosti, objava javnega
poziva v Uradnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1. 2019 in
spremembe v Uradnem listu RS, št. 21/20 z dne 13. 3.
2020;
– Vavčer za patente, modele znamke, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 5/19 z dne 25. 1.
2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 21/20 z dne
13. 3. 2020;
– Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2.
2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 21/20 z dne
13. 3. 2020;
– Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne
22. 2. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 21/20
z dne 13. 3. 2020;
– Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah
v tujino, objava javnega poziva v Uradnem listu RS,
št. 11/19 z dne 22. 2. 2019 in spremembe v Uradnem
listu RS, št. 21/20 z dne 13. 3. 2020;
– Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega
gospodarstva na sejmih v tujini, objava javnega poziva
v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 21/20 z dne 13. 3. 2020;
– Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 22/19 z dne 6. 9.
2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 21/20 z dne
13. 3. 2020;
– Vavčer za digitalni marketing, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 49/20 z dne 10. 4. 2020 in
spremembe v Uradnem listu RS, št. 21/20 z dne 13. 3.
2020;
– Vavčer za pripravo digitalne strategije, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 49/20 z dne 10. 4.
2020 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 21/20 z dne
13. 3. 2020;
– Vavčer za kibernetsko varnost, objava javnega
poziva v Uradnem listu RS, št. 24/19 z dne 12. 4. 2019
in spremembe v Uradnem listu RS, št. 21/20 z dne
13. 3. 2020;
– Vavčer za statusno preoblikovanje družb, objava
javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 32/19 z dne
17. 5. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 21/20
z dne 13. 3. 2020;
– Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM, objava javnega poziva v Uradnem listu RS,
št. 61/19 z dne 11. 10. 2019 in spremembe v Uradnem
listu RS, št. 21/20 z dne 13. 3. 2020;
– Vavčer za prenos lastništva, objava javnega poziva v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019 in
spremembe v Uradnem listu RS, št. 21/20 z dne 13. 3.
2020;
– Vavčer za prototipiranje, objava javnega poziva
v Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 31. 1. 2020 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 21/20 z dne 13. 3. 2020.
Točka 9: Obdobje, v katerem morajo biti porabljena
sredstva se spremeni, tako, da glasi:

Za vse pogodbe, sklenjene v letu 2019 in 2020
velja, da se roki za oddajo zahtevkov podaljšajo za
3 mesece od predvidenega obdobja, določenega v javnem pozivu.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1304/21
Na podlagi tretjega odstavka 104. člena in 107. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18
– ZNOrg) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega poziva za izbiro kulturnih programov
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo
o objavi javnega poziva za sofinanciranje vlaganj
v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti
(JP JKI 2021)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja javni poziv za sofinanciranje vlaganj
v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP
JKI 2021).
Predmet javnega poziva je sofinanciranje vlaganj
v javno kulturno infrastrukturo v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: občine), in sicer za:
– investicijsko-vzdrževalna dela na javni kulturni
infrastrukturi
– nabavo opreme, namenjene izvajanju kulturnih
programov, ki se izvajajo v javni kulturni infrastrukturi.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje vlaganj po tem javnem pozivu,
znaša največ 2.000.000,00 EUR.
Poziv bo trajal od 12. 2. 2021 do 12. 3. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 12. 2. 2021 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo
Št. 013-1/2021-1/513

Ob-1261/21

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
(v nadaljnjem besedilu: urad) na podlagi 50. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic
(Uradni list RS, št. 63/16 – uradno prečiščeno besedilo;
v nadaljnjem besedilu: ZKUASP) objavlja
javni poziv
k vložitvi prijave oziroma kandidature
za predsednika Sveta za avtorsko pravo
Svet za avtorsko pravo (v nadaljnjem besedilu: svet)
je neodvisni strokovni organ, ki ima na podlagi prvega
odstavka 49. člena v povezavi s 6. členom ZKUASP pri
kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic naslednje pristojnosti: 1. določanje primernih tarif za uporabo avtorskih del in predmetov varstva sorodnih pravic;
2. odločanje o drugih spornih vprašanjih v zvezi s sklenitvijo skupnega sporazuma; 3. preverjanje, ali je objavljen
skupni sporazum v skladu z določbami ZKUASP.
Svet sestavljajo predsednik in štirje člani. Predsednika sveta predlaga urad. Minister, pristojen za gospo-
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darstvo, imenuje predsednika sveta, pri čemer lahko
zavrne predlog urada.
Predsednik sveta mora imeti izobrazbo pravne
smeri, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje
v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, opravljen
pravniški državni izpit, najmanj tri leta delovnih izkušenj
in znanje iz avtorskega prava.
Predsednik sveta ne sme biti:
– član vodstva ali organa politične stranke;
– član poslovodstva ali nadzornega odbora ali po
oblaščenec kolektivne organizacije ali reprezentativnega združenja uporabnikov;
– oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen v trajanju več kot šest
mesecev; omejitev iz te točke preneha z izbrisom iz
kazenske evidence.
Mandat predsednika sveta traja pet let, preneha pa
z dnem imenovanja novega predsednika sveta. Če predsednik sveta odstopi, mandat preneha z dnem imenovanja novega predsednika sveta.
Urad poziva vse, ki izpolnjujejo pogoje za predsednika sveta in bi želeli opravljati to funkcijo, da v dveh
mesecih od objave tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo svojo prijavo oziroma kandidaturo
in v njej predložijo:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja vsaj treh let delovnih izkušenj;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja avtorskega prava;
– izjavo kandidata, da ni član vodstva ali organa
politične stranke;
– izjavo kandidata, da ni član poslovodstva ali nadzornega odbora ali pooblaščenec kolektivne organizacije ali reprezentativnega združenja uporabnikov, in
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na zaporno kazen v trajanju več
kot šest mesecev in da izrecno dovoljuje uradu, da za
namen izbirnega postopka po tem javnem pozivu, pridobi te podatke iz kazenske evidence; namesto tega se
lahko predloži potrdilo iz kazenske evidence, ki ga je
kandidat sam pridobil pri Ministrstvu za pravosodje in ni
starejše od dneva objave tega javnega poziva.
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijavo oziroma kandidaturo z oznako »Javni poziv« pošljite na naslov: Urad Republike Slovenije za
intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana.
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Št. 013-2/2021-1/5013

Ob-1262/21

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) na podlagi tretjega
odstavka 50. člena Zakona o kolektivnem upravljanju
avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16
– uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu:
ZKUASP) objavlja
javni poziv
kolektivnim organizacijam in reprezentativnim
združenjem uporabnikov za predlaganje članov
Sveta za avtorsko pravo
Svet za avtorsko pravo (v nadaljnjem besedilu:
svet) je neodvisni strokovni organ, ki ima na podla-
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gi prvega odstavka 49. člena v povezavi s 6. členom
ZKUASP pri kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic naslednje pristojnosti: 1. določanje primernih tarif za uporabo avtorskih del in predmetov varstva
sorodnih pravic; 2. odločanje o drugih spornih vprašanjih
v zvezi s sklenitvijo skupnega sporazuma; 3. preverjanje, ali je objavljeni skupni sporazum v skladu z določbami ZKUASP.
Svet sestavljajo predsednik in štirje člani. Kolektivne organizacije skupaj ter reprezentativna združenja
uporabnikov skupaj predlagajo vsak po dva člana sveta, od tega vsak vsaj enega kandidata, ki ima najmanj
izobrazbo ekonomske smeri, pridobljeno po študijskih
programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja
visoko šolstvo. Člane sveta imenuje minister, pristojen za gospodarstvo, pri čemer lahko zavrne imenovanje predlaganega člana sveta.
Člani sveta morajo imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, najmanj tri leta delovnih izkušenj in znanje avtorskega prava. Dva člana
sveta morata imeti izobrazbo ekonomske smeri.
Član sveta ne sme biti:
– član vodstva ali organa politične stranke;
– član poslovodstva ali nadzornega odbora ali po
oblaščenec kolektivne organizacije ali reprezentativnega združenja uporabnikov;
– oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen v trajanju več kot šest
mesecev; omejitev iz te točke preneha z izbrisom iz
kazenske evidence.
Mandat članov sveta traja pet let, preneha pa z imenovanjem novih članov. Če član sveta odstopi, mandat
preneha z dnem imenovanja novega člana sveta.
Urad poziva kolektivne organizacije, da v dveh mesecih od objave tega poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije skupaj predlagajo dva kandidata za dva člana sveta, in reprezentativna združenja uporabnikov, da
skupaj predlagajo dva kandidata za dva člana sveta, ki:
– imata najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja
visoko šolstvo, pri čemer ima vsaj en kandidat izobrazbo
ekonomske smeri;
– imata najmanj tri leta delovnih izkušenj;
– imata znanje avtorskega prava;
– nista člana vodstva ali organa politične stranke,
člana poslovodstva ali nadzornega odbora ali pooblaščenca kolektivne organizacije ali reprezentativnega
združenja uporabnikov, ali osebi, ki sta bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev.
Predlagatelji morajo za vsakega kandidata predložiti:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja vsaj treh let delovnih izkušenj;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja znanja avtorskega prava;
– izjavo kandidata, da ni član vodstva ali organa
politične stranke;
– izjavo kandidata, da ni član poslovodstva ali nadzornega odbora ali pooblaščenec kolektivne organizacije ali reprezentativnega združenja uporabnikov, in
– izjavo kandidata, da ni član poslovodstva ali nadzornega odbora ali pooblaščenec kolektivne organizacije ali reprezentativnega združenja uporabnikov, in
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– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na zaporno kazen v trajanju več
kot šest mesecev in da izrecno dovoljuje uradu, da za
namen izbirnega postopka po tem javnem pozivu, pridobi te podatke iz kazenske evidence; namesto tega se
lahko predloži potrdilo iz kazenske evidence, ki ga je
kandidat sam pridobil pri Ministrstvu za pravosodje in ni
starejše od dneva objave tega javnega poziva.
Če kolektivne organizacije ali reprezentativna
združenja uporabnikov v dveh mesecih od objave tega
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije, ne bodo
skupaj predlagale kandidatov, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje za člana sveta, bo manjkajočega člana
sveta predlagal urad.
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Predlog z oznako »Javni poziv« pošljite na naslov: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
Kotnikova 6, 1000 Ljubljana.
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Ob-1285/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za Vavčer za pridobitev certifikatov
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), 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 (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1),
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za
leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20), 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 z vsemi spremembami, 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/II),
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 2021, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem pozivu za Vavčer za pridobitev certifikatov (v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in
zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega poziva.
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 pridobitvi novega certifikata oziroma osvojitev novih sistemov vodenja
in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in pro
izvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost,
možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja
oziroma izdelkov in dodana vrednost oziroma prihodki
od prodaje.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oziroma vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih
slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN,
CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC,
FSC, PEFC, COSMOS).
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo 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 posamezniki 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, po podatkih Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva
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 (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 podjetništva, 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 sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
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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 prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge
ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl.
US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati 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 primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov,
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega
sofinanciranja).
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5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
Do sredstev so upravičeni MSP, ki bodo imeli na
dan oddaje vloge na javni poziv sedež v programskem
območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in Kohezijska regija Zahodna Slovenija. 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.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, v kolikor ga potrebuje.
3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
4. Izdajatelj potrdila o certifikatu ne more biti hkrati
tudi zunanji izvajalec za pripravo na certificiranje.
5. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški, opredeljenimi v točki 10 javnega poziva
in točki II.7.1. pozivne dokumentacije.
6. Certifikat mora biti v času uveljavljanja upravičenih stroškov še veljaven.
7. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca,
ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih 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 podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, 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 predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša
2.800.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za
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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 Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko
regijo,
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne
veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do
datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, torej tistih, ki jih je sicer
že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe
sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko
Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv
in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti
prejemanje vlog.
V primeru spremembe javnega poziva oziroma
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotav
ljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo
oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, 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 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. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti
stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 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 2021 je 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje
v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku 6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove
nepopolnosti, odstopi od pogodbe.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna prora-
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čunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali
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 na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
– Stroški certificiranja za pridobitev oziroma vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter
validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov
(ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS,
ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS). Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata
je upravičeno le za certifikate izdane od 1. 1. 2019.
Pridobivanje certifikatov je postopek, ki se izvaja s pomočjo certifikacijskih organizacij, ki morajo biti
akreditirane. Akreditiranost certifikacijskih organizacij se
izvaja na dva načina:
– Certifikacijska organizacija mora biti akreditirana s strani katerekoli od nacionalnih akreditacijskih
organizacij, ki so podpisnice multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji: https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/ To velja za: ISO, IEC in ITU,
CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, PEFC, IFS, BRC),
– Certifikacijska organizacija mora biti akreditirana
s strani edine akreditacijske ustanove, ki je nosilec standarda oziroma sheme. Navedeno velja za:
– IATF https://www.iatfglobaloversight.org/certification-bodies/under-contract/
– FSC http://www.asi-assurance.org/s/find-a-cab
– ECOLABEL podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje
– COSMOS
https://cosmosstandard.files.
wordpress.com/2019/02/certifiers20authorised20june202017-1.pdf
Stroški izobraževanj, delavnic, potni in ostali materialni stroški ne spadajo med upravičene stroške.
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen
strošek.
Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva enkrat letno.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku
in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
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. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo
na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni
obliki.
Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda
na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda sve-
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tovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na
ePortalu Sklada.
Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri
pripravi vloge 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:
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
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 praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani
prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu
podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti.
Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.
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 obvestila 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 informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva
vrniti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve 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 potrjevanja 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 podjetniškega
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 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,
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kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, 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
sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je
takšno 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 pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski 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
vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in
kontakti vseh 12 SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1286/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za »Vavčer za udeležbo v gospodarskih
delegacijah v tujino«
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), 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 (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1),
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za
leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20), 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 z vsemi spremembami, Uredba o porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
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gramskem 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/II),
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 2021, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem pozivu za Vavčer za udeležbo v gospodarskih
delegacijah v tujino (v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi
posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva
za izvedbo javnega poziva.
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
podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah
(vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – v nadaljevanju B2B), za povezovanje s potencialnimi poslovnimi
partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti
ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju
na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij (vključno z B2B).
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo 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 posamezniki 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, po podatkih Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva
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 (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 podjetništva, 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 sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
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4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati 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 primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov,
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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
posamezni 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.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj predložiti dokazilo, iz katerega izhaja, da je član delegacije v tujino, za vavčer,
na katerega se prijavlja.
3. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.
4. Gospodarske delegacije v tujino se bo aktivno
udeležil lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni
v podjetju.
5. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca,
ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih 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 podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, 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 predmeta javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša
800.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni ra-
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zvoj. 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 Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko
regijo,
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne
veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
Slovenski podjetniški sklad pa vlog, prejetih do datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, 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 Slovenski
podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti prejemanje
vlog.
V primeru spremembe javnega poziva oziroma
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotav
ljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo
oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, 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 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. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev
oziroma do konca leta 2023.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z 19. 6. 2020 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 2021 je 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in
zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje
v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku
6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi od pogodbe.
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V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali
v začetku naslednjega proračunskega leta.
Roki in obdobja poročanja ter oddaje 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 prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino,
ki jih organizirajo naslednje organizacije: Ministrstvo za
zunanje zadeve, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, diplomatsko-konzularna predstavništva v tujini, javna agencija SPIRIT Slovenija, Slovenska turistična organizacija, Slovenski podjetniški sklad, SID banka,
Gospodarska zbornica Slovenije ali katera izmed regionalnih gospodarskih zbornic, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali katera izmed območnih obrtno-podjetniških zbornic, poslovni klubi, Evropska podjetniška
mreža, subjekti inovativnega okolja, tuje gospodarske
zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije
za slovenska podjetja.
Upravičeni stroški so:
– stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah
v tujini,
– stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka in/ali
avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza),
– stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve
v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod
dan po zaključku dogodka,
– stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko
uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene
v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja
na gospodarskih delegacijah v tujino).
Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca
s strani MSP (v okviru posamezne delegacije), in sicer
za lastnika in/ali zakonitega zastopnika in/ali zaposlenega v podjetju.
Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen
strošek.
Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva
večkrat letno.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku
in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
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. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo
na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni
obliki.
Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da
jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada
https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda sve-
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tovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na
ePortalu Sklada.
Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri
pripravi vloge 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:
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
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 praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani
prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu
podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti.
Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.
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 obvestila 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 informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti 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 potrjevanja 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 podjetniškega
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 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,
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kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, 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
sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je
takšno 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 pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski 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
vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in
kontakti vseh 12 SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1287/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), 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 (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1),
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za
leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20), 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 z vsemi spremembami, Uredba o porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in
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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/II),
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 2021, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem pozivu za Vavčer za udeležbe na mednarodnih
forumih (v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo
javnega poziva.
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 podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini
za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oziroma storitev, vse s ciljem pridobitve
novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na
tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oziroma prihodki
od prodaje.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih, kar je podrobneje definirano v 10. točki javnega
poziva.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo 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 posamezniki 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, po podatkih Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva
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 (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 podjetništva, 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 sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
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4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati 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 primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov,
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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 Slovenija ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na
posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan
v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža MSP v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje
zahtevka ni dovoljena.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti naziv, datum in
organizatorja mednarodnega foruma, za katerega bo
uveljavljal upravičene stroške.
3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
4. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.
5. Mednarodnega foruma se bo aktivno udeležil
lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju.
6. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca,
ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih 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 podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, 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. 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 predmeta javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša
500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni raz
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voj. 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 Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko
regijo,
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne
veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
Slovenski podjetniški sklad pa vlog, prejetih do datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, 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 Slovenski
podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti prejemanje
vlog.
V primeru spremembe javnega poziva oziroma
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotav
ljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo
oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, 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 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. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev
oziroma do konca leta 2023.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 19. 6. 2020 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 2021 je 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in
zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje
v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku
6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi od pogodbe.
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V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali
v začetku naslednjega proračunskega leta.
Roki in obdobja poročanja ter oddaje 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 udeležbe (največ dveh udeležencev s strani
MSP) na mednarodnem forumu, in sicer:
– stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum – to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B
srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega
prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oziroma
ceniku organizatorja mednarodnega foruma;
– stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma
(stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza);
– stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve
v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi
– prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku
dogodka.
Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se
šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja ter svetovna razstava EXPO Dubaj.
Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se ne
štejejo mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani
v okviru mednarodnih sejmov v tujini.
V kolikor se stroški uveljavljajo za mednarodni forum, ki je organiziran v digitalni obliki, se lahko uveljav
ljajo le stroški prve alineje prejšnjega odstavka.
Pogoj za uveljavitev stroškov je aktivna udeležba
na mednarodnem forumu.
Kot aktivna udeležba na mednarodnem forumu v tujini se šteje, če upravičenec v okviru mednarodnega
foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje
dosežke in izdelke/storitve, in sicer na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali
s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi in ali v obliki sodelovanja na B2B srečanju.
Stroški se lahko uveljavljajo za največ dva udeleženca s strani MSP (na posameznem mednarodnem
forumu), in sicer za lastnika in/ali zakonitega zastopnika
in/ali zaposlenega v MSP.
Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen
strošek.
Prijavitelj lahko sredstva po javnem pozivu pridobi
večkrat letno.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku
in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
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. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo
na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni
obliki.
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Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda
na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na
ePortalu Sklada.
Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri
pripravi vloge 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:
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
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 praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani
prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu
podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti.
Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.
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 obvestila 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 informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti 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 potrjevanja 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 podjetniškega
sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili
znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredo-
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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,
kaznivega dejanja, ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, 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
sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je
takšno 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 pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski 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
vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in
kontakti vseh 12 SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1288/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za Vavčer za patente, modele, znamke
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), 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 (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1),
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za
leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20), 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
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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 z vsemi spremembami, 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/II),
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 2021, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem pozivu za Vavčer za patente, modele, znamke
(v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega
poziva.
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 varstvu
intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in
ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oziroma njihovega tržnega položaja.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov:
– priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,
– prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,
– prevoda prijave.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo 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 posamezniki 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, po podatkih Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva
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 (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 podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v
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nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), Slovenski regionalno
razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje
vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati 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 primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
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komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega
sofinanciranja).
13. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu,
ni in ne bo pridobil sredstev v okviru programa Ideas
Powered for Business pri Uradu EU za intelektualno
lastnino (EUIPO) za pridobitev finančne podpore ter
prijave znamke EU in modela.
5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni
do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska
regija Vzhodna Slovenija 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 v drugo kohezijsko
regijo v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni
dovoljena.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca v kolikor se zanj odloči.
3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora prijavitelj
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
4. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški, opredeljenimi v točki 10 javnega poziva
in točki II.7.1. pozivne dokumentacije.
5. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca,
ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega
izvajalca.
Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:
– patentni zastopniki in zastopniki za modele in
znamke vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad
Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju UIL) ter je dostopen na naslovu http://www.
uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/seznam-zastopnikov/
– tuji patentni zastopniki in zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi,
– prevajalci prijave, ki je predmet vloge in za katero
se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem
pozivu.
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 podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
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c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, 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 predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša
1.204.816,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 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 Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko
regijo,
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne
veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do
datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, torej tiste, ki jih je sicer
že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe
sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko
Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv
in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti
prejemanje vlog.
V primeru spremembe javnega poziva oziroma
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene 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 pomoči, 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 pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih
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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 dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti
stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 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 2021 je 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje
v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku 6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove
nepopolnosti, odstopi od pogodbe.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali
v začetku naslednjega proračunskega leta.
Roki in obdobja poročanja ter oddaje 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 dokumentacije za prijavo
in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela,
znamke, kar vključuje strošek zastopnika za pripravo
dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije
intelektualne lastnine.
– Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja
v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje
strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na
inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).
– Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino
oziroma validacijo na posameznih uradih), ki je predmet
vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški
po tem javnem pozivu.
Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR.
Maksimalna višina subvencije:
– je 5.000,00 EUR – brez vključenega popolnega
preizkusa,
– je 9.999,99 EUR – z vključenimi popolnim preizkusom.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen
strošek.
Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva večkrat letno.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku
in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
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. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Št.

21 / 12. 2. 2021 /

Stran

Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo
na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni
obliki.
Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda
na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na
ePortalu Sklada.
Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri
pripravi vloge 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:
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
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 praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani
prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu
podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti.
Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.
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 obvestila 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 informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti 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 potrjevanja 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 ob-
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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 posredoval 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,
kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, 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
sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je
takšno 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 pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski 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
vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in
kontakti vseh 12 SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1289/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za Vavčer za kibernetsko varnost
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), 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 (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1),
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za
leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20), 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 z vsemi spremembami, 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/II),
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 2021, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem pozivu za Vavčer za kibernetsko varnost (v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in
zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega poziva.
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 zagotavljanju
povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala
njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali
vdorni (penetracijski) test.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo 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 posamezniki 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, po podatkih Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva
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 (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 podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v
nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), Slovenski regionalno
razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje
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vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati 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 primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
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12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, 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 Slovenija 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.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca in strokovnjaka izbranega iz kataloga strokovnjakov za posamezno področje kibernetske varnosti, ki bo
za prijavitelja izvedel sistemski varnostni pregled in/ali
vdorni (penetracijski) test. Katalog strokovnjakov vodi
Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju
DIH Slovenije) in je objavljen na spletni strani DIH Slovenije 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 pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije, ki je
obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1). Obrazec št. 1 ne
sme biti izdan pred objavo javnega poziva (12. 2. 2021).
5. Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka 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. Sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test ne smeta biti izvedena pred oddajo vloge
na ta javni poziv.
8. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.
9. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca,
ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih 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 podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
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c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, 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 priporočeno po pošti. 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 predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša 800.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 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 Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko
regijo,
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne
veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do
datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, torej tistih, ki jih je sicer
že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe
sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko
Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv
in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti
prejemanje vlog.
V primeru spremembe javnega poziva oziroma
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotav
ljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo
oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, 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 pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena
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v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti
stroškov in izdatkov se prične s 12. 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 2021 je 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in
zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje
v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku
6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi od pogodbe.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali
v začetku naslednjega proračunskega leta.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni
stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na
spletni strani DIH Slovenije: www.dihslovenia.si/smernice/:
– Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak.
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.
– Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in
tehničnega poročila o odpravljenih napakah.
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
Prijavitelj lahko pridobi sredstva za posamezno aktivnost po tem javnem pozivu samo enkrat v celotnem
obdobju (od 2019 do leta 2023) v skupni višini (za obe
aktivnosti skupaj) največ do 9.999,99 EUR.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen
strošek.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku
in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
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. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo
na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni
obliki.
Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda
na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slo-
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venskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na
ePortalu Sklada.
Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri
pripravi vloge 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:
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
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 praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani
prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu
podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti.
Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.
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 obvestila 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 informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti 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 potrjevanja 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 podjetniškega
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 vplivali na odločitev
Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem
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pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine,
kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, 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
sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je
takšno 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 pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski 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 vloge 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: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1290/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), 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 (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1),
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za
leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20), 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 z vsemi spremembami, Uredba o porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
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gramskem 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/II),
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 2021, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem pozivu za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
(v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega
poziva.
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 zagotovitvi
ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za
ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala
njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo 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 posamezniki 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, po podatkih Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. 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 (zavarovani družbeniki – poslovodje na
podlagi 16. člena ZPIZ-2). V število zaposlenih se ne
upošteva zaposlenih iz programa javnih del. Upoštevajo
se samo sodelavci, ki so v rednem delovnem razmerju
pri prijavitelju preverljivi po podatkih Zavoda za zdrav
stveno zavarovanje Slovenije.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 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 sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
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4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati 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 primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 Slovenija ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na
posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan
v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža MSP v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje
zahtevka ni dovoljena.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti izbrano usposabljanje (in zunanjega izvajalca/strokovnjaka izbranega
usposabljanja), iz kataloga strokovnjakov. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije
(v nadaljevanju DIH Slovenije) in bo objavljen na spletni
strani DIH Slovenije http://dihslovenia.si/katalogi/.
3. Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog
prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu)
v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati
gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
4. Prijavitelj mora v usposabljanje vključiti najmanj
20 % zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali
manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanje za
vsaj 1 zaposlenega.
5. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj
po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti
zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.
6. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.
7. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca,
ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih 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 podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, 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.
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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 predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša
2.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 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 Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko
regijo,
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne
veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do
datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, torej tistih, ki jih je sicer
že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe
sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko
Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv
in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti
prejemanje vlog.
V primeru spremembe javnega poziva oziroma
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotav
ljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo
oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, 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 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. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti
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stroškov in izdatkov se prične z objavo javnega poziva
v Uradni list RS, (dne 12. 2. 2021) in traja do 30. 9. 2023.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.
Račun ne sme biti izdan izven obdobja upravičenosti.
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
v letu 2021 je 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski
podjetniški sklad lahko po preteku 6 mesecev od oddaje
zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi od
pogodbe.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali
v začetku naslednjega proračunskega leta.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni
stroški:
– Stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca)
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni
stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu
usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za
pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih
digitalizacije v katalogu strokovnjakov pri DIH Slovenije.
Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustreznih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za
ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udeležbe usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede
na število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje
5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja za vsaj 1 zaposlenega.
Podjetje lahko po tem javnem pozivu pridobi največ
en vavčer v obdobju 2019 do 2023.
Minimalna višina subvencije je 600,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Pri tem je
potrebno upoštevati, da je mogoče za enega zaposlenega uveljavljati največ 600,00 EUR subvencije. 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 dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
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. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo
na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni
obliki.
Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda
na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
V kolikor se odloči za strokovno pomoč, lahko prijavitelj, ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda
svetovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na
e-portalu Sklada.
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Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri
pripravi vloge 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:
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
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 praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani
prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu
podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti.
Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.
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 obvestila 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 informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti 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 potrjevanja 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 podjetniškega 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 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, kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, lahko Slovenski
podjetniški sklad, zavrne vlogo ali odstopi od pogodbe
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oziroma v kolikor je bila subvencija že izplačana, od
upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi 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 prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski 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 vloge 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: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1291/21
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 regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), 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 (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1),
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za
leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20), 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 z vsemi spremembami, 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
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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/II),
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 2021, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem pozivu za Vavčer za digitalni marketing (v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in
zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega poziva.
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 digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo 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 posamezniki 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, po podatkih Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. 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 (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 podjetništva, 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 sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
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5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati 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 primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, 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 Slovenija ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na
posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan
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v Poslovni register Slovenije. Selitev sedeža MSP v drugo kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje
zahtevka ni dovoljena.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje
digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal novo
spletno stran in/ali mobilno aplikacijo in/ali spletno trgovino in/ali rezervacijske platformo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v
nadaljevanju DIH Slovenije) in bo objavljen na spletni
strani DIH Slovenije http://dihslovenia.si/katalogi/.
3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
4. Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog
prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu)
v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
5. Nova spletna stran/mobilna aplikacija/spletna trgovina/rezervacijska platforma ne sme biti izdelana pred
oddajo vloge na ta javni poziv.
6. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.
7. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba ali partnersko podjetje po pravilih zakona, ki ureja gospodarske
družbe ali
– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca,
ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih 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 podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, 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 predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša
5.400.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
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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 Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli 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 podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do
datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, torej tistih, ki jih je sicer
že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval
v skladu z razpoložljivimi sredstvi, o čemer bo obvestil
prijavitelje. V tem primeru lahko prijavitelji posredujejo
novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad ponovno
objavi javni poziv in/ali pozivno dokumentacijo oziroma
ponovno sprosti prejemanje vlog.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotav
ljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo
oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, 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 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. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti
stroškov in izdatkov se prične od datuma 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 2021 je 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje
v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku 6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove
nepopolnosti, odstopi od pogodbe.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali
v začetku naslednjega proračunskega leta.
Roki in obdobja poročanja ter oddaje zahtevkov za
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
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10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni
stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na
spletni strani DIH Slovenije: 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 (vključno 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 subvencije pa 2.500,00 EUR.
– Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme.
Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne
rezervacijske platforme je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
Podjetju se lahko po javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (od leta 2019 do leta 2023) največ do
8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost
samo enkrat v celotnem obdobju (od leta 2019 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 dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge 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. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv mora prijavitelj oddati
vlogo na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada
v digitalni obliki.
Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda
na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na
ePortalu Sklada.
Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri
pripravi vloge 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: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil
ustrezno zaporedno številko vloge.
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12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev
Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani
prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu
podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti.
Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.
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 obvestila 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 informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti 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 potrjevanja 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 podjetniškega
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 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,
kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, 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
sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je
takšno 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 pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.
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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 vloge 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: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1292/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti
po modelu EFQM v mikro, mala
in srednje velika podjetja
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), 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 (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1),
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za
leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20), 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 z vsemi spremembami, 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/II),
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 2021, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Mi-
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nistrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem pozivu za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika
podjetja (v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo
javnega poziva.
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 podpreti ciljne
skupine iz točke 4 tega javnega poziva pri uvajanju
poslovne odličnosti po veljavnem modelu EFQM 2020
(v nadaljevanju: model EFQM) v svoje poslovanje,
s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala
dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje
za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev
in poslovanja.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti po modelu
EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja, in sicer:
svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter
sodelovanje na EFQM globalni nagradi.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo 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 posamezniki 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
5 zaposlenih, po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva
se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri samostojnem podjetniku posamezniku (če je to
njegova edina podlaga za zavarovanje) in družbenik ali
delničar gospodarske družbe ter ustanovitelj zadruge –
poslovodja, ki nima druge podlage za zavarovanje (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 podjetništva, 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 sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
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5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati 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 primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, 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 Slovenija ali Kohezijska regija Zahodna
Slovenija), kjer bodo imeli sedež na dan oddaje vloge
na posamezni javni poziv. Sedež mora biti vpisan v Po-
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slovni register Slovenije. Selitev sedeža MSP v drugo
kohezijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje
zahtevka ni dovoljena.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti svetovalca in zunanjega izvajalca (točka 10.1) oziroma zunanjega izvajalca (točki 10.2 in 10.3).
Svetovalci oziroma zunanji izvajalci po tem javnem
pozivu so:
– za izvedbo svetovalne storitve (točka 10.1): svetovalci iz evidence svetovalcev za uvajanje poslovne
odličnosti, ki je objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija:
https://www.spiritslovenia.si/evidence/poslovna-odlicnost,
– za usposabljanje za zaposlene (točka 10.2): zunanji izvajalci, ki so navedeni na spletni strani SPIRIT
Slovenija:
https://www.podjetniski-portal.si/poslovna-odlicnost/izobrazevanje-ocenjevalci-organizacije-model-odlicnosti-efqm,
– za sodelovanje na EFQM globalni nagradi
(točka 10.3) organizacija EFQM.
3. Pri izboru svetovalca oziroma zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev
pridobiti po tržni ceni.
4. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj
po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti
zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.
5. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški, opredeljenimi v točki 10 javnega poziva
in točki II.7.1. pozivne dokumentacije.
6. Prijavitelj ne sme biti kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan z izbranim zunanjim izvajalcem ali svetovalcem/i (zaposlenim pri zunanjem izvajalcu, ki izvaja aktivnost), kar pomeni, da je
strošek storitve zunanjega izvajalca neupravičen, če sta:
– prijavitelj in zunanji izvajalec ali svetovalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske
družbe ali
– če je zunanji izvajalec ali svetovalec zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih 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 podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, 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.
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Dopolnitev vlog po javnem pozivu ni možna.
V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko
ePortala Slovenskega podjetniškega slada. 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 predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša 108.494,84 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 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 Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko
regijo,
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne
veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do
datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, torej tiste, ki jih je sicer
že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe
sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko
Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv
in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti
prejemanje vlog.
V primeru spremembe javnega poziva oziroma
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene 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 pomoči, 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 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. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti
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stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 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 2021 je 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje
v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku 6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove
nepopolnosti, odstopi od pogodbe.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali
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:
1. stroški svetovalne podpore pri:
– izvedbi samoocenitve po modelu EFQM (z vprašalnikom ali s poslovno matriko ali z napredno poslovno
matriko) ali
– izvedbi zunanje ocenitve po modelu EFQM (z
vprašalnikom ali s poslovno matriko ali z napredno poslovno matriko) ali
– izdelavi menedžerskega poročila po modelu
EFQM.
Rezultat izvedenega svetovanja je:
– izvedena izbrana samoocenitev in ustrezno
poročilo,
– izvedena izbrana zunanja ocenitev in ustrezno
poročilo,
– izdelano menedžersko poročilo.
in/ali
2. stroški udeležbe na EFQM certificiranih usposabljanjih za zaposlene v podjetju, ki bo hkrati oziroma
je že uveljavljalo stroške pod točko 10.1 ali 10.3 tega
javnega poziva:
Več informacij o EFQM certificiranih usposabljanjih je objavljenih na spletni strani SPIRIT Slovenija:
https://www.podjetniski-portal.si/poslovna-odlicnost/izobrazevanje-ocenjevalci-organizacije-model-odlicnosti-efqm
Rezultat zaključenega usposabljanja je:
– pridobljeno EFQM licenčno potrdilo za
zaposlene/-ga, vključene/-ga v usposabljanje.
in/ali
3. strošek pristojbine za EFQM globalno nagrado
(ang. EFQM Global Award).
Rezultat plačane pristojbine je:
– sodelovanje na EFQM globalni nagradi.
Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR v posameznem koledarskem letu. 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 dokumentacije in navodili na obrazcih. Stroški priprave vloge
in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso upravičen
strošek.
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023.
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Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo
na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni
obliki.
Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda
na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na
ePortalu Sklada.
Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri
pripravi vloge 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:
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
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 praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani
prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu
podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti.
Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.
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 obvestila 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 informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti 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 potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak,
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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 podjetniškega 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 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, kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, lahko Slovenski
podjetniški sklad zavrne vlogo ali odstopi od pogodbe
oziroma v kolikor je bila subvencija že izplačana, od
upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi 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 prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski 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 vloge 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: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1293/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za Vavčer za prenos lastništva
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), 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 (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1),
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za
leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),

Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20), 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 z vsemi spremembami, 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/II),
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 2021, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem pozivu za Vavčer za prenos lastništva (v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in
zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega poziva.
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 izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva
z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni
subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.
Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi
prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža
v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu
z 72.a členom ZGD-1.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo
prenosa lastništva oziroma dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo 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 kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki (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, po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva se
upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri
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s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in
družbenik – poslovodja, ki nima druge podlage za zavarovanje (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 podjetništva, 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 sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati 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 primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
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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 Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, 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 Slovenija 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.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta
(tj. do oddaje zahtevka) najmanj 1 zaposlenega.
3. Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge
pridobiti Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnostih prijavitelja za področje prenosa
lastništva, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1).
4. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz evidence zunanjih izvajalcev za prenos
lastništva. Prijavitelj lahko za posamezen sklop aktivnosti izbere le zunanjega izvajalca, ki ima v evidencah
vpisane reference za aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu. Evidenco zunanjih izvajalcev vodi SPIRIT Slovenija. Objavljena je na spletni
strani https://evidence.spiritslovenia.si.
5. Aktivnosti na področju prenosa lastništva ne
smejo biti izvedene pred objavo tega javnega poziva.
6. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
7. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po
tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji
izvajalec drugim prijaviteljem.
8. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.
9. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca,
ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega
izvajaleca.
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.
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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 podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, 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. Prijavitelja se o nepopolni vlogi obvesti preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Prijavitelj ima možnost
ponovne oddaje vloge v primeru, da ustreza pogojem.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2020–2023, znaša 180.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 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 Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko
regijo,
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne
veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do
datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, torej tiste, ki jih je sicer
že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe
sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko
Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv
in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti
prejemanje vlog.
V primeru spremembe javnega poziva oziroma
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotav
ljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo
oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
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Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, 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 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. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti
stroškov in izdatkov se prične od 22. 11. 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 2021 je 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti za posamezno oddobreno
vlogo, ne glede na to, za koliko sklopov je vloga oddobrena, morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu
skladu preko ePortala najkasneje v roku 12 mesecev od
datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski
podjetniški sklad lahko po preteku 6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi
od pogodbe.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali
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:
– 1. sklop aktivnosti Stroški aktivnosti vezani na
pripravo prijavitelja na prenos lastništva,
– 2. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na
izvedbo prenosa lastništva,
– 3. sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti vezani na
dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.
Minimalna višina subvencije za posamezni sklop
aktivnosti je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije
za posamezni sklop aktivnosti pa 3.000,00 EUR oziroma
za vse tri aktivnosti skupaj največ 9.000 EUR. Davek na
dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva za
vsak sklop aktivnosti samo enkrat v obdobju, pri čemer
lahko odda vlogo za vsak posamezni sklop ločeno ali za
več sklopov skupaj.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku
in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
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. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo
na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni
obliki.
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Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda
na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na
ePortalu Sklada.
Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri
pripravi vloge 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:
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
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 praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani
prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu
podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti.
Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.
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 obvestila 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 informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva
vrniti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve 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 potrjevanja 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 podjetniškega sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki
so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je
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posredoval 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, kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, lahko Slovenski
podjetniški sklad zavrne vlogo ali odstopi od pogodbe
oziroma v kolikor je bila subvencija že izplačana, od
upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi 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 prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski 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 vloge 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: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1294/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za Vavčer za prototipiranje
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), 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 (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1),
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za
leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20), 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 podpor-
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nem 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 z vsemi spremembami, 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/II),
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 2021, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem pozivu za Vavčer za prototipiranje (v nadaljevanju:
javni poziv) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja
finančna sredstva za izvedbo javnega poziva.
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 ciljnim skupinam iz točke 4 tega javnega poziva zagotoviti možnost
izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega
izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo 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 posamezniki 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 je lahko MSP, ki je ustanovljen največ
pet let od datuma oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v poslovni register).
3. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj
1 zaposlenega, po podatkih Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva
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 (zavarovani družbeniki – poslovodje na
podlagi 16. člena ZPIZ-2). V število zaposlenih se ne
upošteva zaposlenih iz programa javnih del.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v
nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), Slovenski regionalno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje
vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
5. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
6. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
7. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge
ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl.
US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
8. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
9. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
10. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati 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 primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
11. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
12. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
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13. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, 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 Slovenija 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.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (to
je do oddaje zahtevka) najmanj enega zaposlenega.
3. Pred oddajo vloge mora prijavitelj opraviti uvodni
diagnostični intervju pri izbranem SIO1 (praviloma v regiji, kjer ima prijavitelj sedež), kateremu predstavi projekt,
SIO na podlagi izvedenega intervjuja izda Predhodno
potrdilo SIO (Obrazec št. 1), ki je obvezna priloga vloge.
4. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
5. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po
tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji
izvajalec drugim prijaviteljem.
6. Izbrani zunanji izvajalec je lahko tudi SIO, če ta
razpolaga s kapacitetami za izdelavo prototipa. V tem
primeru mora kot izvajalec uvodnega intervjuja nastopati drug SIO.
7. Prototip ne sme biti izdelan pred 19. 6. 2020.
8. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.
9. Strošek zunanjega izvajalca je neupravičen, če
je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca,
ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih 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 podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
1
Subjekti inovativnega okolja (SIO) so upravičenci na
podlagi Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev sub
jektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022
(SIO 2020-2022). Seznam SIO je dostopen na povezavi:
https://www.podjetniski-portal.si/programi/sio-sub
jekti-inovativnega-okolja-sio.
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c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, 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 predmeta tega javnega poziva za obdobje 2020–2023, znaša 700.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 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 Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko
regijo,
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne
veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do
datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, torej tiste, ki jih je sicer
že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe
sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko
Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv
in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti
prejemanje vlog.
V primeru spremembe javnega poziva oziroma
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene 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 pomoči, 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 pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih
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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 dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti
stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2020 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 2021 je 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in
zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje
v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku
6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi od pogodbe.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali
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 storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega
ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje,
izdelava, testiranje).
Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno
uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev.
Stroški, povezani z izdelavo prototipa, so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi Potrdilo SIO o izdelanem prototipu (Obrazec št. 2), ki je obvezna priloga
k zahtevku za sofinanciranje.
Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva
enkrat v 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 dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
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. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo
na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni
obliki.
Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda
na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na
ePortalu Sklada.
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Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri
pripravi vloge 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:
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
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 praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani
prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu
podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti.
Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.
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 obvestila 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 informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva
vrniti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve 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 potrjevanja 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 podjetniškega 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 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, kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, lahko Slovenski
podjetniški sklad zavrne vlogo ali odstopi od pogodbe
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oziroma v kolikor je bila subvencija že izplačana, od
upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi 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 prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski 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 vloge 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: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1295/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za Vavčer za statusno preoblikovanje družb
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), 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 (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1),
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za
leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20), 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 z vsemi spremembami, 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

Št.

21 / 12. 2. 2021 /

Stran

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/II),
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 2021, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem pozivu za Vavčer za statusno preoblikovanje
družb (v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo
javnega poziva.
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 statusnemu
preoblikovanju:
– samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo,
– delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali
– zadruge v gospodarsko družbo ali obratno,
z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja
njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oziroma prihodkov od prodaje.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo 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 posamezniki 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, po podatkih Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva
se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri samostojnem podjetniku posamezniku (če je to
njegova edina podlaga za zavarovanje) in družbenik ali
delničar gospodarske družbe ter ustanovitelj zadruge –
poslovodja, ki nima druge podlage za zavarovanje (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 podjetništva, 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-
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stev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge
ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl.
US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati 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 primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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
posamezni 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.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, v kolikor se zanj odloči.
3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec
ravnati gospodarno in storitve pridobiti po tržni ceni.
4. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj
po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti
zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.
5. Statusno preoblikovanje ne sme biti izvedeno pred 19. 6. 2020.
6. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.
7. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca,
ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih 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 podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, 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 predmeta javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša
400.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmo-
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žnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 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 Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko
regijo,
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne
veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do
datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, torej tiste, ki jih je sicer
že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe
sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko
Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv
in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti
prejemanje vlog.
V primeru spremembe javnega poziva oziroma
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotav
ljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo
oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, 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 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. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti
stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 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 2021 je 31. 10. 2021, v letu 2022 je 31. 10. 2022
in v letu 2023 je 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenske-

Št.

21 / 12. 2. 2021 /

Stran

mu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 12 mesecev
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski
podjetniški sklad lahko po preteku 6 mesecev od oddaje
zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi od
pogodbe.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem 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
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni
stroški:
– stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede
statusnega preoblikovanja,
– notarski stroški,
– stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za
opravljanje revidiranja.
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Prijavitelj lahko po javnem pozivu pridobi sredstva
samo enkrat v celotnem obdobju (od leta 2019 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 dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
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. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo
na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni
obliki.
Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda
na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na
ePortalu Sklada.
Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri
pripravi vloge 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:
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
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 praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani
prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu
podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva
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k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti.
Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.
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 obvestila 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 informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti 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 potrjevanja 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 podjetniškega
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 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,
kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, 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
sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je
takšno 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 pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski 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 vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1296/21
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 regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), 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 (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1),
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za
leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20), 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 z vsemi spremembami, 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/II),
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 2021, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem pozivu za Vavčer za pripravo digitalne strategije (v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega
organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega poziva.
Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000
Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški
sklad).
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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 upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema
naslednje aktivnosti:
– oceno stanja na področju digitalizacije,
– pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
– pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:
– Izkušnja kupca (Customer eXperience),
– Podatkovna strategija,
– Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
– Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
– Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih
delovnih mest,
– 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 posamezniki
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 najmanj 5 zaposlenih, po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 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 (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 podjetništva, 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 sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev 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-
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tucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati 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 primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, 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
Do sredstev so upravičeni MSP, ki bodo imeli na
dan oddaje vloge na javni poziv sedež v programskem
območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in Kohezijska regija Zahodna Slovenija. 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.
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5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca in strokovnjaka izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje priprave strategije podjetja za digitalno
transformacijo, ki bo za prijavitelja izdelal digitalno strategijo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko
stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenije) in bo
objavljen na spletni strani DIH Slovenije 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 pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije, ki je
obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1). Obrazec št. 1 ne
sme biti izdan pred objavo javnega poziva (12. 2. 2021).
5. Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 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 oddajo vloge na ta javni poziv.
8. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.
9. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca,
ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih 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 podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, 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 predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
5.400.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 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 Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko
regijo,
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne
veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, torej tistih, ki jih je sicer
že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski
podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv in/ali pozivno
dokumentacijo oziroma ponovno sprosti prejemanje vlog.
V primeru spremembe javnega poziva oziroma
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene 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 pomoči, 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 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. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev
oziroma do konca leta 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 2021 je 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in
zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje
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v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku
6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi od pogodbe.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali
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 zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih 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 Slovenije, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija
pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva
in pozivne dokumentacije. Pozitivno mnenje DIH Slovenije je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje
(Obrazec št. 2 – Mnenje DIH Slovenije k pripravljeni
digitalni strategiji).
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Davek na
dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva samo
enkrat v celotnem obdobju (od leta 2019 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 dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
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. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo
na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni
obliki.
Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda
na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na
ePortalu Sklada.
Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri
pripravi vloge 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:
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
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 praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema
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posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani
prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu
podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti.
Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.
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 obvestila 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 informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti 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 potrjevanja 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 podjetniškega 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 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, kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe javnih sredstev, 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 sredstev v državni
proračun Republike Slovenije. Če je takšno 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 pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski 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
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skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno
objavljeni.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge 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: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1297/21
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), 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 (UL L 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1),
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US), Proračun Republike Slovenije za
leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20), 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 z vsemi spremembami, 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/II),
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 2021, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 22. 12. 2020, sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem pozivu za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
(v nadaljevanju: javni poziv) v vlogi posredniškega orga-

na in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega
poziva.
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 izdelavi tržnih
raziskav tujih trgov1 z namenom, da proučijo možnosti
za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg,
širitve oziroma diverzifikacije svojega poslovanja na tujih
trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost,
dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna
raziskava po tem javnem pozivu šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in
konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz
primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne
študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem:
– identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
– ocene ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja
za potrebe tujega trga,
– priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev
prijavitelja potrebam tujega trga,
– identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.
Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran
prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo 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 posamezniki 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, po podatkih Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva
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 (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 podjetništva, 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 sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
1
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ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (SPIRIT Slovenija, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma
izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati 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 primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov,
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega
sofinanciranja).
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5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni
do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska
regija Vzhodna Slovenija 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.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz kataloga svetovalcev za tržne
raziskave na tujih trgih. Prijavitelj lahko izbere le svetovalca, ki ima v katalogu vpisane reference za tisti trg,
za katerega bo prijavitelju izdelal tržno raziskavo, ki
bo predmet sofinanciranja po javnem pozivu. Katalog
zunanjih svetovalcev vodi Slovenski podjetniški sklad.
Objavljen je na spletni strani https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78
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 tržnih raziskav (ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
5. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po
tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji
izvajalec drugim prijaviteljem.
6. Tržna raziskava ne sme biti izdelana pred oddajo
vloge na ta javni poziv.
7. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.
8. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zunanji izvajalec zakoniti zastopnik upravičenca,
ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih 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 podjetniškega sklada (https://eportal.podjetniskisklad.si),
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, 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. Prijavitelj ima v primeru, da ustreza pogojem,
možnost ponovne oddaje vloge
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7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša
1.900.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 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 Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti)
prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko
regijo,
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega
poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne
veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do
datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, torej tiste, ki jih je sicer
že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe
sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko
Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv
in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti
prejemanje vlog.
V primeru spremembe javnega poziva oziroma
pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad
vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod
pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene 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 pomoči, 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 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. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev
oziroma do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti
stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 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 2021 je 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
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Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in
zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan preko
ePortala Slovenskega podjetniškega sklada najkasneje
v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku
6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi od pogodbe.
V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali
v začetku naslednjega proračunskega leta.
Roki in obdobja poročanja ter oddaje 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 izdelave tržne raziskave (stroški zunanjega izvajalca).
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju od leta 2019 do 2023.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku
in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
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. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo
na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni
obliki.
Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo
prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda
na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Prijavitelj lahko v primeru potrebe po strokovni pomoči ob registraciji svojega podjetja na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada ali kasneje, doda svetovalca za pripravo in oddajo vloge. Prijavitelj lahko
določi svetovalca, ki mora biti predhodno registriran na
ePortalu Sklada.
Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri
pripravi vloge 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:
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.
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 praviloma obveščeni v roku 15 delovnih dni od prejema
posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. Izbrani
prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora (preko ePortala) Slovenskemu
podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani zakonitega
zastopnika prijavitelja podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vročanje ter podpisovanje pogodb bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju prijavitelj
izkazuje svojo identiteto, jamči za vsebino elektronsko
posredovanih informacij in se elektronsko podpisuje.
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 obvestila 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 informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vrniti 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 potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se
ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja pro-
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jekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, 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 posredoval 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,
kaznivega dejanja ali upravičenec ne zagotavlja gospodarne rabe sredstev, 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 sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno 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 pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski 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 vloge 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: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1260/21

Ob-1278/21

Ime medija: Radio Aktual Kum.
Izdajatelj: RADIO KUM TRBOVLJE, d.o.o., Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje.
Lastniki z najmanj 5 % deležem kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: STUDIO D, Regionalna radijska postaja d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo
mesto – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Simon Prelesnik, direktor.

Ime medija: VAŠA TELEVIZIJA (VTV).
Izdajatelj: VTV Studio, d.o.o., Žarova cesta 10, Velenje.
Ime in priimek ter stalno bivališče oseb, ki imajo
več kot 5 % delež kapitala upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Rajko Djordjevič, Šaleška 18d, Velenje
– 100,00 %.
Direktor: Rajko Djordjevič.
Ob-1319/21

Ob-1269/21
Ime medija: ETV HD.
Izdajatelj (pravna oseba): ATV BABNIK & CO d.n.o.
Litija, Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Produkcija programa: ETV HD.
Lastniški in upravljalski delež: 50 % – Boštjan Vidmar, Zg. Prhovec 2a, 1411 Izlake; 50 % – Janez Vidmar,
Obrezija 20, 1411 Izlake.
Zakoniti zastopnik: Boštjan Vidmar.

Ime medija: Radio Odmev, Primorski val.
Izdajatelj: Radio Cerkno d.o.o., Ličarjeva 7, 5282
Cerkno.
Direktor: Tea Florjančič, Volče 125, 5220 Tolmin.
Prokurist: Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno.
Lastnik: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija,
33,3 %; Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno,
33,3 %; Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno, 33,3, %.
Ob-1320/21

Ob-1270/21
Mediji: VEČER, vecer.com, vecerkoroska.com, Večer Štajer'c in Mi smo Maribor.
Izdajatelj: Časnik Večer, d.o.o., Ulica slovenske
osamosvojitve 2, 2000 Maribor.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja Časnik
Večer, d.o.o. najmanj 5 % delež: 2HT invest, d.o.o.,
svetovanje in storitve d.o.o., Lajovčeva ulica 8, 1260
Ljubljana-Polje (100 %).
Organ upravljanja družbe: družbenik.
Osebe, pooblaščene za zastopanje družbe: Uroš
Hakl, direktor, Sašo Todorović, direktor, Miha Klančar,
direktor in Aleksander Bratina, direktor.
Ob-1271/21
Mediji: Fokuspokus.
Izdajatelj: MEDIUM MEDIA, d.o.o., Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja MEDIUM
MEDIA, d.o.o najmanj 5 % delež: Časnik Večer, časopisno založniško podjetje, d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor (51 %), ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana (24,50 %) in AGUATERA, oglaševalska agencija, d.o.o., Savska cesta 3A,1000 Ljubljana (24,50 %).
Organ upravljanja družbe: skupščina družbenikov.
Osebe, pooblaščene za zastopanje družbe: Aleksander Bratina, direktor.
Ob-1274/21
Ime medija: REPORTER, REPORTER MAGAZIN.
Izdajatelj: REPORTER MEDIA d.o.o., Vevška
cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravico imajo: Tara Milikić, Zvezda 1, 1210 Ljub
ljana - Šentvid – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Aleš Černigoj, direktor.

Ime medija: Alpski val, Primorski val.
Izdajatelj: Radio Kobarid d.o.o., Gregorčičeva 20,
5222 Kobarid.
Direktor: Tea Florjančič, Volče 125, 5220 Tolmin.
Prokurist: Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno.
Lastnik: Radio Cerkno d.o.o., Ličarjeva 7, 5282
Cerkno, 77,5434 %; Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282
Cerkno, 11,9766 %.
Ob-1321/21
Ime medija: Radio Aktual D.
Izdajatelj: Studio D, Regionalna radijska postaja
d.o.o., Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo
mesto.
Lastniki z več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– RGL d.o.o., Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260
Ljubljana – 80,94 %
– Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Ljubljanska
cesta 26, 8000 Novo mesto – 19,06 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Škerlak, direktor.
Ob-1322/21
Imena medijev: Radio Aktual, Radio Salomon, Radio Veseljak, Radio Aktual Obala, Radio Veseljak Lisca,
Radio Veseljak Posavje, Radio Aktual Romantika, Radio
Aktual Znanje, Radio Aktual Dalmacija, Radio Aktual
POP, Radio Aktual Galama, Radio Salomon DJ Time,
Radio Salomon HIT, Radio Salomon Latino, Radio Salomon 90-ta, Radio Veseljak POP, Radio Veseljak Znanje,
RGL, Radio Aktual YU Rock.
Izdajatelj: RADIO GLAS LJUBLJANA, d.o.o., Ljub
ljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 52 % – SALOMON, d.o.o., Ljubljana, Vevška 52,
1260 Ljubljana - Polje
– 19 % – IVAN KRALJ, Velike Brusnice 86, 8321
Brusnice
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– 19 % – VESTIGIUM, d.o.o., Dunajska cesta 158,
1000 Ljubljana
– 10 % – DZS INVESTICIJE d.o.o., Dalmatinova
ulica 2, 1000 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Škerlak, direktor.
Ob-1323/21
Ime medija: TV VESELJAK.
Izdajatelj: VESELJAK TV, televizijska dejavnost,
d.o.o., Papirniški trg 17, Ljubljana - Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo: 100 % – SALOMON d.o.o., Vevška
cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje.
Odgovorna oseba izdajatelja: Uroš Kušar, direktor.
Ob-1324/21
Ime medija: Dober tek.
Izdajatelj: DEDAL d.o.o., Vevška cesta 52, 1260
Ljubljana - Polje.
Lastniki z najmanj 5 % deležem kapitala ali uprav
ljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– 30 % – Darko Petelin, Kamnik pod Krimom 103A,
1352 Preserje
– 20 % – DEDAL d.o.o., Vevška cesta 52, 1260
Ljubljana - Polje
– 10 % – Urška Petelin, Miklošičeva cesta 26, 1000
Ljubljana
– 40 % – SVET24 d.o.o., Vevška cesta 52, 1260
Ljubljana - Polje.
Odgovorna oseba izdajatelja: Urška Petelin, direktorica.
Ob-1325/21
Ime medija: REPORTER, REPORTER MAGAZIN.
Izdajatelj: REPORTER MEDIA d.o.o., Vevška
cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo: Tara Milikić, Zvezda 1, 1210 Ljub
ljana - Šentvid – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Aleš Černigoj, direktor.
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Ob-1327/21
Ime medija: Radio Krka.
Izdajatelj: RADIO KRKA Novo mesto d.o.o., Ljub
ljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 19 % – DOLENJSKI LIST NOVO MESTO d.o.o.,
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
– 14 % – NEP TRADE d.o.o., Agrokombinatska
cesta 12, 1000 Ljubljana
– 19 % – KRALJ IVAN, Velike Brusnice 86, 8321
Brusnice
– 10 % – DZS INVESTICIJE d.o.o., Dalmatinova
ulica 2, 1000 Ljubljana
– 19 % – CURATOR NOVA d.o.o., Središka ulica 4,
1000 Ljubljana
– 19 % – VESTIGIUM, d.o.o., Dunajska cesta 158,
1000 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Aurelia Florina Papež, direktorica.
Ob-1328/21
Imena medijev: Svet24, SVET24.si.
Izdajatelj: SVET24, informativne vsebine, d.o.o.,
Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo: Alena Nardini, Lucija, Obala 144F,
6320 Portorož – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Klun, direktor.
Ob-1329/21
Imena medijev: Dolenjski list, dolenjskilist.si, lokalno.si.
Izdajatelj: DOLENJSKI LIST Novo mesto, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo: EUROFIT d.o.o., Selo pri Radohovi
vasi 1, 1296 Šentvid pri Stični – 99,516 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Gregor Repič, direktor.

Ob-1326/21

Ob-1330/21

Ime medija: Radio Aktual Kum.
Izdajatelj: RADIO KUM TRBOVLJE, d.o.o., Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje.
Lastniki z najmanj 5 % deležem kapitala ali uprav
ljalskih oziroma glasovalnih pravic: STUDIO D, Regionalna radijska postaja d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo
mesto – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Simon Prelesnik, direktor.

Ime medija: VESTNIK/vestnik.si.
Izdajatelj: PODJETJE ZA INFORMIRANJE MURSKA SOBOTA, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, 9000
Murska Sobota.
Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo: SALOMON, d.o.o., Ljubljana, Vevška 52, 1260 Ljubljana - Polje – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Adriana Gašpar, Tomaž Čop.
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
II N 190/2020

Os-1008/21

Okrožno sodišče v Krškem je po okrožni sodnici
Ester Žnidaršič, v nepravdni zadevi predlagateljice Aferdite Gjoshi, Partizanska cesta 1, Senovo, ki jo zastopajo
odvetniki Odvetniške družbe Podgoršek, odvetniki iz
Brežic, zoper nasprotnega udeleženca Damjana Mirt,
Ulica 9. septembra 119, Šempeter pri Gorici, zaradi
spremembe stikov, o postavitvi začasnega zastopnika
po 82. členu Zakona o pravdnem postopku v zvezi
z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku, 28. decembra 2020 sklenilo:
Nasprotnemu
udeležencu
Damjanu
Mirtu,
Ulica 9. septembra 119, Šempeter pri Gorici, se postavi
začasni zastopnik, odvetnik Ognjen Paunović, Cesta
prvih borcev 28, Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 12. 2020
VL 613/2021

Os-1193/21

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki
jo zastopa Simona Dolinar, Miklošičeva cesta 19, Ljub
ljana, proti dolžniku Mateju Kolšek, Cesta železarjev 6,
Jesenice, ki ga zastopa zak. zast. Odvetniška pisarna
Košir, odvetnica Mojca Košir, Cesta železarjev 8B, Jesenice, zaradi izterjave 2.940,24 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mateju Kolšek, Cesta železarjev 6, Jesenice, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Mojca Košir,
Cesta železarjev 8B, Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2021
II N 240/2020

Os-3513/20

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici –
svétnici mag. Mirjani Horvat Pogorelec v nepravdni zadevi predlagateljice Jožice Kraut, EMŠO: 0909975505039,
Zgornji Gasteraj 5, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, ki
jo zastopa Alen Stanojević, odvetnik v Lenartu v Slovenskih goricah, zoper nasprotna udeleženca: 1. Jožef Kraut, EMŠO: 2105936500335, Ihova 30, Bene-

dikt, in 2. Julija Škofič, EMŠO: 0602958506147, Ihova
30, Benedikt, zaradi ugotovitve očetovstva, o postavitvi
začasnega zastopnika nasprotnima udeležencema, na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku
– ZNP-1, sklenilo:
V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 240/2020, se
za začasnega zastopnika nasprotnima udeležencema
postavi: odvetnik Jernej Mravljak, Linhartova ulica 6,
2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotna udeleženca, dokler nasprotna udeleženca ali njun pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 66/2020

Os-3205/20

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski postopek po Danijelu Albertu Troštu, sinu Jožefa
in Ivane, rojene Kovač, nazadnje stanujoč v Marseillu,
v Franciji, ki je umrl 15. 8. 1986.
Ker se ne ve za dediče I. dednega reda in vse dediče II. dednega reda, sodišče poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na oglasni deski in na spletni strani tega
sodišča. Sodišču naj se javijo predvsem: zapustnikovi
potomci in vdova; potomci in vdovec zapustnikove nečakinje Emilije Pintar, hčerke Ljudmile Trošt, ki je živela na
zadnjem znanem naslovu v Franciji, Quartier de la Creix
s. Pierre 13, Martiygues; potomci in vdova zapustnikovega nečaka Fabbrie Natalea, sina Marije Trošt, ki je živel
na zadnjem znanem naslovu v Švici, 74 Av. de Vaudagne 1217 Meytin-Ge; potomci in vdova zapustnikovega
nečaka Fabbrie Emilia, sina Marije Trošt; zapustnikova
nečakinja Maria Caraccio, hči Marije Trošt, ki je živela
na zadnjem znanem naslovu v Franciji, 25 RNE Capsulerie b a t 7, Bagnolet 93170 8172 n.n.pr Pariz, oziroma
njeni potomci in vdovec; zapustnikova nečakinja Natalia
Fabbri, hči Marije Trošt, ki je živela na zadnjem znanem
naslovu na Hrvaškem, Zagreb, Kačičeva ulica 16, oziroma njeni potomci in vdovec.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 28. 10. 2020
D 610/2020

Os-3481/20

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Jeli Dokmanac, rojeni 30. 9.
1960, državljanki RS, razvezani, umrli 1. 9. 2020, nazad
nje stanujoči Okrogarjeva ulica 5, Celje.
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Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse zapustničine upnike,
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje
v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem
lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih
obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Celju
dne 2. 12. 2020
D 108/1967

Os-1073/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojnem Antonu Rozman, rojen 14. 6. 1887, poročen,
oče petih otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje
stanujoč na naslovu Boldraž 13, pošta Metlika, umrl 1. 4.
1967, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Antonu Rozmanu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 1. 2021
D 125/1955

Os-1074/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojni Neži Muc, rojena 12. 4. 1895, vdova, mati enega otroka, državljanska Republike Slovenije, nazadnje
stanujoča na naslovu Drašiči 56, pošta Metlika, umrla
29. 1. 1955, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni
Neži Muc, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri
skrbniku za poseben primer – Center za socialno delo
Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 1 leta od
dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 1. 2021
D 241/1959

Os-1075/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojnem Simu Radojčič, rojen 17. 7. 1884, poročen,
oče šestih otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje stanujoč na naslovu Bojanci 15, pošta Vinica, umrl
18. 10. 1959, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Simu Radojčiču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
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delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 1. 2021
D 22/1958

Os-1076/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojnem Antonu Zupanič, rojen 28. 4. 1884, poročen,
oče osmih otrok, državljan Republike Slovenije, nazad
nje stanujoč na naslovu Vranoviči 8, pošta Gradac, umrl
22. 1. 1958, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Antonu Zupaniču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 1. 2021
D 204/1960

Os-1077/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojnem Johanu Potočnik, rojen 14. 7. 1867, vdovec,
oče petih otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje
stanujoč na naslovu Klošter 12, pošta Gradac, umrl
25. 3. 1960, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Johanu Potočniku, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za
socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika,
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 1. 2021
D 189/1994

Os-1078/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojni Ani Koklič, rojena 6. 5. 1897, vdova, brez
potomcev, državljanka Republike Slovenije, nazadnje
stanujoča na naslovu Otok 20, pošta Gradac, umrla
17. 6. 1994, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
drugega in tretjega dednega reda po pokojni Ani Koklič,
da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku
za poseben primer – Center za socialno delo Dolenjska
in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 1. 2021
D 143/1998

Os-1079/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojni Katarini Jaklič, rojena 25. 2. 1907, vdova, brez
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potomcev, državljanka Republike Slovenije, nazadnje
stanujoča na naslovu Otok 26, pošta Gradac, umrla
17. 6. 1994, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
drugega in tretjega dednega reda po pokojni Katarini
Jaklič, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri
skrbniku za poseben primer – Center za socialno delo
Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 1 leta od
dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 1. 2021
D 40/1965

Os-1080/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojni Ani Rinčof, rojena 15. 12. 1897, samska, brez
potomcev, državljanka Republike Slovenije, nazadnje
stanujoča na naslovu Drašiči 47, pošta Metlika, umrla
21. 1. 1965, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
drugega in tretjega dednega reda po pokojni Ani Rinčof,
da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku
za poseben primer – Center za socialno delo Dolenjska
in Bela krajina, Enota Metlika, v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 1. 2021
D 69/2020

Os-1086/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojnem Jožetu Plut, rojen 23. 12. 1899, nazadnje
stanujoč na naslovu Gornja Lokvica 2, pošta Metlika,
umrl 24. 12. 1979, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
1., 2. in 3. dednega reda, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za
socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika,
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 1. 2021
D 107/1956

Os-1088/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojni Ani Jesih, rojena 14. 6. 1889, vdova, mati šestih
otrok, državljanka Republike Slovenije, nazadnje stanujoča na naslovu Belčji Vrh 28, pošta Dragatuš, umrla
26. 3. 1956, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni
Ani Jesih, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri
skrbniku za poseben primer – Center za socialno delo
Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 1 leta
od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 1. 2021

D 83/1982

Os-1089/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojni Katarini Barič, rojena Panjan, rojena dne 14. 9.
1894, vdova, mati enega otroka, državljanka Republike
Slovenije, nazadnje stanujoča na naslovu Sodevci 7,
pošta Stari trg ob Kolpi, umrla 29. 1. 1982, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni
Katarini Barič, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 1. 2021
D 23/1961

Os-1090/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojnem Juriju Gašperič, rojen 22. 1. 1892, poročen,
oče dveh otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje
stanujoč na naslovu Belčji Vrh 21, pošta Dragatuš, umrl
26. 12. 1960, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Juriju Gašperiču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 1. 2021
D 206/1966

Os-1091/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojni Mariji Južna, rojena Šavorn, rojena dne 30. 1.
1892, vdova, mati treh otrok, državljanka Republike
Slovenije, nazadnje stanujoča na naslovu Dragomlja
vas 21, pošta Suhor, umrla 16. 11. 1966, izdaja nasled
nji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojni
Mariji Južna, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali
pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 1. 2021
D 169/1956

Os-1092/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojnem Francu Pezdirc, rojen 27. 11. 1880, poročen,
oče dveh otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje
stanujoč na naslovu Drašiči 52, pošta Metlika, umrl 8. 5.
1956, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Francu Pezdircu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
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ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 1. 2021
D 4/1960

Os-1093/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po
pokojnem Antonu Kraševec, rojen 17. 1. 1909, poročen,
oče treh otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje
stanujoč na naslovu Drašiči 12, pošta Metlika, umrl
6. 12. 1959, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Antonu Kraševcu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
ali pri skrbniku za poseben primer – Center za socialno
delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 1. 2021
D 20/1972

Os-1094/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pokojnem Janezu Nemanič, rojen 24. 10. 1886, poročen, oče osmih otrok, državljan Republike Slovenije,
nazadnje stanujoč na naslovu Dragomlja vas 3, pošta
Suhor, umrl 27. 12. 1971, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem
Janezu Nemaniču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za
socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika,
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 1. 2021
D 374/2020

Os-1027/21

Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Antonu Slaparju, sinu Antona
Slaparja, rojenem 29. 3. 1952, slovenskem državljanu,
upokojencu, razvezanem, nazadnje stanujočem Levčeva ulica 15, Mengeš, umrlem 25. 7. 2020.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki menijo,
da imajo pravico dedovati po pokojnem, da se v roku
enega leta po objavi tega oklica prijavijo sodišču kot
dediči II. in III. dednega reda.
Sodišče bo po poteku oklicnega roka nadaljevalo
z zapuščinskim postopkom in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju po podatkih, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 1. 2021
I D 1766/2019

Os-3480/20

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru po dne 28. 9. 2019 umrlem
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Vladimirju Hojnik, roj. 30. 11. 1948, drž. RS, poročen,
nazadnje stan. Ulica Roberta Kukovca 23, Maribor, so
se dediči I. dednega reda (vdova in otroka) dedovanju
po zapustniku odpovedali, dedičev II. dednega reda ni
(edina zap. sestra je že umrla in ni zapustila otrok), podatki o dedičih III. dednega reda pa niso znani (znano
je le, da bi naj imel zapustnik po mamini strani strica
Štefana Frasa, ki je umrl in zapustil dva sinova, neznanih podatkov, ter teto Marijo, ki je tudi umrla in zapustila
tri otroke, neznanih podatkov, po očetovi strani pa bi
naj prav tako imel enega strica in eno teto, ki sta oba
že umrla in zapustila domnevno vsak po enega sina,
neznanih podatkov).
Glede na navedeno sodišče zato poziva vse potencialne dediče III. dednega reda, neznanih imen in
naslovov oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo sodišču v zadevi pod opr. št. I D 1766/2019,
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
s postopkom v skladu z zakonskimi določili oziroma bo
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 12. 2020
D 138/2019

Os-1029/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Rajer Magdi, roj. Kočar, roj. 9. 2. 1921,
z zadnjim stalnim prebivališčem v Iztokova ulica 24,
Nova Gorica, ki je umrla dne 16. 2. 2019.
Kot zakonita dedinja bi prišla v poštev tudi zap. nečakinja Kočar Margit oziroma njeni potomci, ki sodišču
niso znani, prav tako niso znani njihovi naslovi.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 10. 2019
D 99/2019

Os-1025/21

Pri Okrajnem sodišču v Velenju je v teku zapuščinski postopek pod opr. št. D 99/2019 po pokojnem Stevanu Stuparju, roj. 3. 2. 1935, Mali Vrh 79, 3327 Šmartno
ob Paki, umrlem 19. 1. 2019.
Zapustnik je napravil oporoko. Zapustil je vdovo, ki
pa je dne 20. 11. 2019 umrla. Pokojni je imel tri brate in
dve sestri, ki so že vsi pokojni. Nečaki pokojnega niso
znani.
Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih II. ali
III. dednega reda, saj iz smrtovnice, ki je bila sestavljena na podlagi podatkov, ki jih je matičarju posredoval
Timotej Globačnik izhaja, da dedičev (poleg vdove) ni
oziroma dediči niso znani. Ker torej ni znano, ali je
kaj dedičev, je sodišče opravilo oklic dedičem, da naj
se k dedovanju priglasijo v enem letu od objave tega
oklica, sodišče pa jih bo seznanilo z vsebino oporoke
in jih pozvalo, da se opredelijo ali oporoko priznajo kot
veljavno ali ne ter jih opozorilo, da do nujnega deleža
kot nečaki niso upravičeni. V kolikor se v enem letu po
oklicu sodišča nihče od dedičev ne bo oglasil, bo sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) po
preteku tega roka zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
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s katerimi razpolaga in za dediča razglasilo oporočnega
dediča in kot zakonite (nujne) dediče tiste dediče, ki se
bodo po pravnem nasledstvu po umrli vdovi k dedovanju priglasili.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 28. 12. 2020

Oklici pogrešanih
N 36/2020

Os-1196/21

Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju je v teku nepravdni postopek za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo
za naslednjo osebo: Katarina (tudi Katharina) Johovič,
rojena Balkovc, roj. 11. 5. 1861 v Balkovcih, hči Balkovc
Jureta (tudi Georg) in Balkovc Katharine, z zadnjim znanim stalnim bivališčem na naslovu Johi 17, Bosiljevo,
Hrvaška, kamor naj bi se oseba poročila v letu 1888.
Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi
in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Črnomlju v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano
osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 25. 1. 2021

Oklici o začetku postopka odvzema
premoženja nezakonitega izvora
V P 29/2021

zenskem postopku št. III K 30133/2019 in odstopljeno
v hrambo Okrožnemu sodišču v Celju,
začasno odvzame za čas do 30 dni po pravnomočni
odločitvi o tožbenem zahtevku.
II. Sklep o začasnem odvzemu premičnine naj izvrši FURS.
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh
pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo
premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe
na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so
začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI
in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do
lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz
odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen
če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli
vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito
(peti odstavek 33. člena ZOPNI).
6. Dan objave oklica: 12. 2. 2021.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2021

Os-1298/21

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je 21. 1. 2021 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja
nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko
V P 29/2021, s katero zahteva, da se ugotovi, da so nepremičnini ID znak del stavbe 1074-2708-2 in ID znak
del stavbe 1074-2708-3, ki v naravi predstavljata hladilnico in skladišče, osebno vozilo BMW 520 Touring,
reg. št. CE DM-441, št. šasije WBAMX11080C305274,
gotovina zasežena 11. 6. 2019 v kazenskem postopku
št. III K 30133/2019 pri preiskavi toženčevega stanovanja v višini 61.500,00 EUR in njegova denarna sredstva
v znesku 94.350,44 EUR premoženje nezakonitega izvora. Nadalje tožnica zahteva, da se navedeni nepremičnini,
osebno vozilo in gotovina v znesku 61.500,00 EUR tožencu odvzamejo in s pravnomočnostjo sodbe postanejo last
Republike Slovenije. Hkrati zahteva, da ji toženec plača
93.350,44 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi in da
ji povrne nastale pravdne stroške.
2. Tožena stranka: Marko Senič, Lopata 22/b, Celje.
3. Izrek sklepa o začasnem odvzemu dela premoženja:
I. Odredi se začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora, tako da se:
osebno vozilo BMW 520 Touring, reg. št.
CE DM-441, št. šasije WBAMX11080C305274, letnik
2010, katerega lastnik je Marko Senič, zaseženo v ka-

Kolektivni delovni spori
X Pd 248/2019

Os-1273/21

Delovno sodišče v Mariboru na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1
obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: ZSSS SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE, SINDIKAT UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA
CENTRA MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor in
nasprotnim udeležencem: UNIVERZITETNI KLINIČNI
CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor, zaradi skladnosti splošnega akta s kolektivnimi pogodbami.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Pripravljalni narok in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan za dne 10. 3. 2021 ob 9. uri, soba št. 10/I
Delovnega sodišča v Mariboru, Glavni trg 17, Maribor.
Delovno sodišče v Mariboru
dne 2. 2. 2021
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Preklici
Drugo preklicujejo
A&A Company d.o.o., Stantetova ulica 8, Velenje, izvod licence, št. GE011713/08864/002, za vozilo
MAN, reg. št. CE BD 591, veljavnost do 8. 10. 2025.
gne‑342717
Gavranović Alen, Vrečkova 7, Kranj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500014343004, izdal Cetis d.d.
gnn‑342708
Grobelnik Marijan, Črešnjice 6, Frankolovo, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009756002, izdal
Cetis Celje d.d. gnc‑342719
JERIĆ TRANSPORT d.o.o., Sovretova ulica 58,
Krško, dovolilnico, št. 1508, oznaka države 070, država
BIH. gni‑342713
JERIĆ TRANSPORT d.o.o., Sovretova ulica 58,
Krško, dovolilnico, št. 2900, oznaka države 070, država
BIH. gnh‑342714
JERIĆ TRANSPORT d.o.o., Sovretova ulica 58,
Krško, dovolilnico, št. 2895, oznaka države 070, država
BIH. gng‑342715
KOGAL d.o.o., Slovenska ulica 43, Šentilj v Slov. goricah, izvod licence, št. 014142/002, za vozilo Steyr, reg.
št. MB NA-632, veljavnost do 16. 3. 2021. gnm‑342709
KOGAL d.o.o., Slovenska ulica 43, Šentilj v Slov. goricah, izvod licence, št. 014142/003, za vozilo MAN, reg.
št. MB NA-631, veljavnost do 16. 3. 2021. gnl‑342710
MILAN KEGU S.P., Ljubično 1, Poljčane, potrdilo
za voznika, št. 016253/RB60-3-1459/2020, izdano na
ime Nurikić Jasmin, veljavnost od 13. 3. 2020 do 16. 3.

2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnk‑342711
MILAN KEGU S.P., Ljubično 1, Poljčane, potrdilo
za voznika, št. 016253/BGD60-2-5049/2019, izdano na
ime Nurikić Jasmin, veljavnost od 9. 9. 2019 do 7. 3.
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnj‑342712
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljub
ljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL
206/b Petrol d.d., Ljubljana 1000 Ljubljana, Dunajska
cesta 50. gnf‑342716
PISSOT Connecting d.o.o., Selo 37A, Črniče, spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje cestnega prevoza blaga, št. 606474, izdano na ime Mitja
Pišot, izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, leta
2012. gnd‑342718
PLOJ d.o.o., Sp. Dobrenje 42b, Pesnica pri Mariboru, št. 0965, oznaka države 070/11, država Bosna in
Hercegovina. gnz‑342704
PROINT d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana, potrdilo za voznika tujca št. 015683/SŠD38-2-4703/2020,
veljavnost od 7. 10. 2020 do 31. 12. 2020, ser.
št. O5024222, izdano na ime Dedić Jusuf. gnq‑342705
PROINT d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana, potrdilo za voznika tujca št. 015683/BGD38-2-5384/2019, veljavnost od 1. 10. 2019 do 19. 1. 2021, ser. št. O5020413,
izdano na ime Ilić Petar. gnp‑342706
PROINT d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana, potrdilo za voznika tujca št. 015683/BGD38-2-2930/2020, veljavnost od 13. 7. 2020 do 31. 7. 2020, ser. št. O5023476,
izdano na ime Stjepanović Stanko. gno‑342707
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