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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV PRIDOBITVE CERTIFIKATOV PO 

MEDNARODNIH STANDARDIH V LETU 2017 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

Vprašanje št. 1:  13.3.2017 10:37 

V 10. členu Pogodbe navajate upravičene stroške. Vseeno bi Vas prosila za obrazložitev s konkretnim primerom, kaj točno 

se razume pod pojmom »stroški pridobivanja« tj. katere storitve zunanjih izvajalcev so upravičeni strošek (npr. priprava 

sistemske dokumentacije, izvedba notranje presoje, presoja 1. stopnje…) ?  

Odgovor 21.3.2017: 

V skladu s 10. poglavjem javnega razpisa (Upravičeni stroški) so predmet sofinanciranja: Stroški certificiranja proizvodov in / 

ali certificiranja sistemov vodenja, ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ.  

V okviru drugega odstavka 1. III. točke razpisne dokumentacije je podrobneje opredeljeno, da so upravičeni stroški stroški 

pridobitve certifikata po ceniku certifikacijskega organa.  

Stroški vzdrževanja certifikata niso upravičeni stroški. 

Sofinancirajo se torej stroški do pridobitve certifikata, ki se nanašajo na stroške akreditiranega certifikacijskega organa. 

 

Vprašanje št. 2:  14.3.2017 07:57 

Obdobje upravičenosti stroškov traja od  01.01.2016 - 30.10.2017. Ali to pomeni, da v primeru izpolnjenih kriterijev točkovanja, 

krijete stroške certificiranja, ki ga izvaja akreditiran certifikacijski organ, ki so nastali in bili tudi plačani od marca 2016 do sedaj? 

Odgovor 21.3.2017: 

V okviru prvega odstavka 11. točke javnega razpisa (Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva) se obdobje 

upravičenosti stroškov prične z 1.1.2016 in traja do najkasneje 30.10.2017, kar predstavlja zadnji rok za oddajo zahtevka za 

izplačilo sredstev. Kot začetek operacije se šteje dan sklenitve prvega zavezujočega dokumenta za izvedbo operacije.  

V skladu z drugim odstavkom te točke se mora tudi posamezni del operacije (pridobitev posameznega certifikata za sisteme 

vodenja oziroma certifikata za skladnost proizvodov) zaključiti po datumu oddaje vloge. Kot datum zaključka dela operacije se 

šteje datum plačila zadnjega računa certifikacijskemu organu za posamezen certifikat. Prav tako mora biti certifikat izdan po 

datumu oddaje vloge.  

Upravičenost do izplačila pomoči upravičenci v posameznem obdobju financiranja dokazujejo z dokazili o doseženih 

kazalnikih (pridobitev certifikata), ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje.  

 

Vprašanje št. 3: 14.3.2017 09:22 

Stroški svetovanja torej niso upravičeni stroški. 

1. Kateri "Stroški zunanjih izvajalcev", ki so poleg "Stroškov certificiranja" izrecno navedeni, so tukaj mišljeni kot 
upravičeni stroški? 

2. Ali so stroški usposabljanja s strani zunanjih izvajalcev,  upravičeni stroški? 

Odgovor 21.3.2017: 

Predmet sofinanciranja so stroški pridobivanja certifikatov po ceniku certifikacijskega organa.   

Stroški usposabljanja s strani zunanjih izvajalcev niso upravičeni stroški. 

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 1.  
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Vprašanje št. 4: 14.3.2017 11:09 

V zvezi z razpisom me zanima: 

 Ali je mogoče le prijava za prvo pridobitev certifikata? 

 Ali je upravičeno sofinanciranje pridobitve certifikata IATF 16949 (do leta 2016 = ISO 16949)? 
 

Odgovor 21.3.2017: 

V skladu s prvim odstavkom 2. točke javnega razpisa (Predmet javnega razpisa ) je predmet javnega razpisa sofinanciranje 

stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih 

standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017. 

Pridobivanje certifikatov za sisteme vodenja in skladnosti proizvodov po mednarodnih standardih je certifikacijski postopek, ki 

se izvaja s pomočjo akreditiranih certifikacijskih organov. Certifikacijski organ mora biti akreditiran s strani nacionalnega 

akreditacijskega organa, ki je podpisnik multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji http://www.european-

accreditation.org/the-mla. Seznam članov: http://www.european-accreditation.org/ea-members#1.  

Seznam aktivnih akreditiranih certifikacijskih organov na področju certificiranja proizvodov in certificiranja sistemov vodenja v 

Sloveniji je dostopen na spletni strani Slovenske akreditacije: http://www.slo-

akreditacija.si/?s=&post_type=lpacreditation&status%5B%5D=70. Predlagamo, da obseg akreditacije certifikacijskega organa 

preverite v okviru podatkov za posamezen akreditiran organ, do katerih lahko dostopate na prej navedeni povezavi (obseg 

akreditacije v okviru priloge k akreditacijski listini posameznega akreditiranega organa). 

Vzdrževanje certifikata ni predmet sofinanciranja. 

  

Vprašanje št. 5:  14.3.2017 20:11 

Kot izhaja iz razpisne dokumentacije iz posebnih pogojev mora imeti podjetje v letu 2016 zaposleno vsaj eno osebo. Ali 

lahko na razpisu kandidira podjetje, ki je bilo ustanovljeno v letu 2017, torej v letu 2016 ni imelo zaposlenih oseb. 

Odgovor 21.3.2017: 

V skladu s prvim odstavkom 6. točke javnega razpisa (Pogoji za kandidiranje) mora vloga prijavitelja izpolnjevati vse pogoje 

javnega razpisa, splošne pogoje, določene v točki 6.1. in posebne pogoje, določene v točki 6.2.  

V kolikor podjetje v letu 2016 ni imelo zaposlenih oseb, ne izpolnjuje posebnega pogoja določenega v 6.2.a. točki javnega 

razpisa. V primeru prijave bo takšna vloga s sklepom zavrnjena. 

 

Vprašanje št. 6: 14.3.2017 21:23 

V razpisni dokumentaciji in obrazci so pripravljeni tako, da se lahko prijavimo za pridobitev dveh certifikatov za sisteme 
vodenja in enega certifikata za skladnost proizvodov v letu 2017. 
Ali to pomeni, da se ne moremo prijaviti, če prijavimo pridobitev (le) enega certifikata - in ne treh  (gl. Obrazec 2, rubrika C in 
D).  
 
Odgovor 21.3.2017: 

V skladu s četrtim odstavkom 12. točke javnega razpisa (Priprava vloge, način prijave in rok za oddajo vlog) se lahko 

prijavitelj na javni razpis prijavi samo z eno vlogo, v kateri lahko navede samo eno operacijo (pridobitev največ dveh 

certifikatov za sisteme vodenja in največ enega certifikata za skladnost proizvodov v letu 2017). 

Vloga prijavitelja, ki vključuje pridobitev enega ali dveh certifikatov, je torej skladna z razpisom. 

  
 

http://www.european-accreditation.org/the-mla
http://www.european-accreditation.org/the-mla
http://www.european-accreditation.org/ea-members#1
http://www.slo-akreditacija.si/?s=&post_type=lpacreditation&status%5B%5D=70
http://www.slo-akreditacija.si/?s=&post_type=lpacreditation&status%5B%5D=70
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Vprašanje št. 7:  15.3.2017 08:58 

Trenutno smo v fazi pridobitve certifikata ISO 9001-in sicer z glavno presojo. Glede na to, da je razpis oz. odpiranje vlog 

17.05.2017, vas prosimo za informacijo ali lahko upravičujemo stroške tudi za nazaj kot je to definirano v točki 11. javnega 

razpisa? 

Odgovor 21.3.2017: 

Vloga prijavitelja, katerih projekt se je začel po 1.1.2016 in končal po datumu oddaje vloge, je skladna z razpisom. 

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 2. 

 

Vprašanje št. 8: 15.3.2017 09:14 

Naše podjetje je v preteklem mesecu pričelo s certificiranje za BRC standard in smo v pridobivanju certifikata - zaključna 
faza.  Zaključek predvidevamo v začetku aprila, vlogo na razpis bi oddali prihodnji teden. 
Zanima me, ali se smemo prijaviti in oddati vlogo za BRC standard? 
 

Odgovor 21.3.2017: 

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov za skladnost proizvodov obsega certifikate pridobljene po mednarodnih 

standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

Poglejte tudi odgovora na vprašanje št. 2 in vprašanje št. 4.  

 

Vprašanje št. 9: 15.3.2017 09:21 

Naše podjetje je pridobilo certifikat ISO 9001:2008 dne 21.03.2016. Dne 14.03.2017 smo uspešno opravili s prvo presojo. Ali 

naše podjetje lahko kandidira na vašem razpisu? 

 

Odgovor: 

Sofinanciranje vključuje stroške pridobitve certifikatov. Vzdrževanje certifikatov ni predmet sofinanciranja. 

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 1. in  2. 

 

Vprašanje št. 10: 15.3.2017 09:20 

Glede Javnega razpisa za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017, me zanima 

ali  

1. Boste pripraviti javno predstavitev razpisa. 
2. Moje podjetje je certificirano po standardu ISO 9001: 2008, v letu 2017  pa se želimo certificirati po novem 

standardu ISO 9001: 2015. Ali  pridobitev tega novega standarda spada v kontekst vašega razpisa? 
 

Odgovor: 

Javna predstavitev razpisa ni predvidena. 

Pridobitev certifikatov na podlagi mednarodnih standardov ISO je vključena v okviru predmeta javnega razpisa. 

Vezano na drugi del vprašanja poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 4. 

 



   
 

4 
 

Vprašanje št. 11: 15.3.2017 09:22 

Naše podjetje se pripravlja na pridobitev certifikata po zahtevah NADCAP (certificiranje specialnih procesov). Ali NADCAP 

certificiranje spada v okvir razpisa sofinanciranja stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost 

proizvodov? 

Odgovor 21.3.2017: 

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov zajema certifikate za sisteme vodenja in skladnost  proizvodov pridobljene po 

mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

Obseg akreditacije certifikacijskega organa lahko preverite v okviru priloge k akreditacijski listini akreditiranega organa. 

Poglejte tudi  odgovor na vprašanje št. 4. 

 

Vprašanje št. 12: 15.3.2017 09:31 

Želeli bi sodelovati na razpisu glede pridobitve certifikatov, pa je razpis omejen na mala in srednja podjetja. Ali lahko 

pričakujemo popravek razpisne dokumentacije glede velikosti podjetja? Glede na to, da je naš lastnik tujec in skupaj z njim 

po kriterijih razpisne dokumentacije veljamo za veliko podjetje, se na razpis ne moremo prijaviti. Podobno so se lani prvotni 

razpisni pogoji za sofinanciranje sejmov spremenili in smo kasneje po spremembi na razpisu lahko sodelovali. 

Odgovor 21.3.2017: 

V skladu s točko 6.1.a. ( Splošni pogoji za kandidiranje) se na razpis lahko prijavi mikro, mala ali srednje velika pravna ali 

fizična oseba, ki se  ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji. 

Širitev upravičencev na velika podjetja v okviru pravnih podlag tega razpisa ni možna. 

 

Vprašanje št. 13: 15.3.2017 09:54 

V zvezi z razpisom “Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017” 

nas zanima, če je možno uveljavljati povračilo stroškov za letne presoje certifikata, pridobljenega v letu 2016, ki bodo 

izvedene v letu? 

Odgovor 21.3.2017: 

Predmet sofinanciranja se nanaša na pridobivanje certifikatov. Vzdrževanje certifikatov ni predmet sofinanciranja v okviru 

tega javnega razpisa. 

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 4. 

 

Vprašanje št. 14: 15.3.2017 10:04 

Zanima me, ali se lahko prijavimo na razpis. 
Imamo pridobljene certifikate, Iso nam poteče naslednje leto in letos imamo redno letno presojo. 
Letos nam poteče EC certificiranje. 
Preveritev oz. ec certificiranje bo potekalo konec marca 2017. 
Če se lahko prijavimo, moramo vlogo oddati pred začetkom certificiranja, če prav razumem razpis. 
 

Odgovor 21.3.2017: 

Predmet sofinanciranja se nanaša na pridobivanje certifikatov. Vzdrževanje certifikatov ni predmet sofinanciranja v okviru 

tega javnega razpisa. 

Poglejte odgovor na vprašanje št. 4. 
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Vprašanje št. 15: 15.3.2017 11:04 

Zanima nas, ali je certificiranje po sistemu SCC* / SCC** tudi upravičeno za prijavo na objavljen razpis 

 

Odgovor 21.3.2017: 

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov zajema certifikate za sisteme vodenja in skladnost  proizvodov pridobljene po 

mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

Obseg akreditacije certifikacijskega organa lahko  preverite v okviru priloge k akreditacijski listini akreditiranega organa. 

Poglejte odgovor na vprašanje št. 4. 

 

Vprašanje št. 16: 15.3.2017 11:18 

V našem podjetju trenutno certificiramo dva izdelka. Eden je v postopku od avgusta 2016, medtem ko za drugega ravno 

oddajamo prijavo na ceftifikacijski organ Y. 

Mi lahko poveste, glede na razpisno dokumentacijo kjer piše "Obdobje upravičenosti stroškov se prične z 1.1.2016 in traja do 

najkasneje 30.10.2017" ali sta v tem primeru oba produkta lahko vključena v razpis oz. ali lahko uveljavljamo razpisna 

sredstva za nazaj?  

Poleg tega bi vas še vprašal glede razpisnega roka, ki je do 30.10.2017 - ali morajo do takrat biti projekti prijavljeni za 

certifikacijo ali mora biti do takrat certifikacija zaključena? 

Odgovor 21.3.2017: 

Vloga prijavitelja, katerih projekt se je začel po 1.1.2016 in končal po datumu oddaje vloge, je skladna z razpisom. 

30.10.2017 je zadnji rok za pridobitev certifikata in plačilo stroškov certifikacijskemu organu. Hkrati je to tudi zadnji rok za 

izstavitev zahtevka za izplačilo. 

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 2. 

 

Vprašanje št. 17: 15.3.2017 11:23 

1. Ali je mogoče le prijava za prvo pridobitev certifikata? 
2. Ali je upravičeno sofinanciranje pridobitve certifikata IATF 16949 (do leta 2016 = ISO 16949)? 

 

Odgovor 21.3.2017: 

Predmet sofinanciranja se nanaša na pridobivanje certifikatov. Vzdrževanje certifikatov ni predmet sofinanciranja v okviru 

tega javnega razpisa. 

Obseg akreditacije certifikacijskega organa lahko preverite v okviru priloge k akreditacijski listini akreditiranega organa. 

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 4. 

 

Vprašanje št. 18: 15.3.2017 14:16 

V razpisu navajate, da lahko eno podjetje odda le eno prijavo. Kako pa je s povezanimi podjetji (vsako podjetje ima svojo 

davčno in matično, ter sedež podjetja)? Lahko vsako podjetje odda svojo prijavo? 
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Odgovor 21.3.2017: 

Lahko. V okviru točke 6.1.a (Splošni pogoji za kandidiranje) je določeno, da se na razpis lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko 

dejavnostjo v Republiki Sloveniji.  

Termin partnerskih in  povezanih podjetij se nanaša zgolj na preverjanje velikosti podjetij. Za opredelitev velikosti 

podjetja se namreč upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17.6.2014.  

 

Vprašanje št. 19: 15.3.2017 16:17 

Ali krijete tudi stroške certificiranja otroških igral in športne opreme po standardih SIST? 
 

Odgovor 21.3.2017: 

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov zajema certifikate za sisteme vodenja in skladnost  proizvodov pridobljene po 

mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

Poglejte odgovor na vprašanje št. 4. 

 

Vprašanje št. 20: 15.3.2017 22:59 

Vlogo za pridobitev sredstev bo dalo podjejte X, delo pa bom v zvezi s pripravo dokumentacije za pridobitev standarda bo 

pripravilo podjetje Y, ki je tudi solastnik te firme. Ali je v zvezi s tem lahko kakšna težava ? 

Odgovor 21.3.2017: 

Za vlogo odgovarja prijavitelj s podpisom odgovorne osebe in žigom. V vašem primeru je to podjetje X. 

 

Vprašanje št. 21: 16.3.2017 08:07 

Zanima me tudi ali se kot upravičen strošek lahko šteje tudi širitev že obstoječega certifikata? 

Odgovor 21.3.2017: 

Sofinanciranje vključuje stroške pridobitve certifikatov.  

Vzdrževanje certifikatov ni predmet sofinanciranja. 

V kolikor se širitev nanaša na pridobivanje novega certifikata je to upravičen strošek. 

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 4. 

 

Vprašanje št. 22: 16.3.2017 09:18 

Ali je pridobitev standarda IATF 16949, ki je avgusta 2016 nadomestil ISO/TS 16949, upravičen predmet prijave? 
  
Bonitetna ocena podjetja, kot jo sprintoma na spletni strani bonitete.si, sama po sebi ne vsebuje datuma in zato se ne vidi, 
da ocena ni starejša kot 30 dni.  Kako lahko zagotovimo, da bo priloga izpolnjevala razpisne pogoje? 
 

Odgovor 21.3.2017: 

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov zajema certifikate za sisteme vodenja in skladnost  proizvodov pridobljene po 

mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 
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Obseg akreditacije certifikacijskega organa lahko preverite v okviru priloge k akreditacijski listini akreditiranega organa. 

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 4. 

Upoštevali se datum izpisa bonitetne ocene kot je razviden iz tiskane verzije (nastavitev glave in noge pri tiskanju).  

 

Vprašanje št. 23: 16.3.2017 09:32 

Na tem mestu me zanima ali se po Javnem razpisu za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih 

standardih v letu 2017 točkuje tudi pridobljen certifikat Authorised Economic Operator (AEO) oz. Pooblaščeni gospodarski 

subjekt? 

Na tem mestu me zanima kaj vse spada med upravičene stroške – stroške storitev zunanjih izvajalcev, v kolikor stroški 

svetovanja za pridobitev certifikata ne spadajo med te stroške? 

 

Odgovor 21.3.2017: 

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov zajema certifikate za sisteme vodenja in skladnost  proizvodov pridobljene po 

mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

Obseg akreditacije certifikacijskega organa lahko preverite v okviru priloge k akreditacijski listini akreditiranega organa. 

Poglejte odgovor na vprašanje št. 1 in odgovor na vprašanje št. 4. 

 

Vprašanje št. 24:  16.3.2017 10:05 

Prijavili bi naše GOTS certificiranje, ki smo ga izvedli v 2016 oz. v letu 2017 bomo izvajali re-certifikacijo. Certificirani smo pri 

xx, ki je članica yy. Prosim za potrditev, da lahko prijavimo ta projekt. 

Odgovor 21.3.2017: 

V skladu s 2. točko javnega razpisa (Predmet javnega razpisa), je predmet javnega razpisa sofinanciranje pridobitve 

certifikatov. Vzdrževanje certifikatov ni predmet sofinanciranja. 

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 4. 

 

Vprašanje št. 25: 16.3.2017 11:00 

Ali zahteva po pridobiti in priložitvi več ponudb certifikacijskih organov velja tudi v primeru, da organizacija že sodeluje z 

določenim certifikacijskim organom za vzdrževanje obstoječega certifikata. Za organizacijo je namreč izvedba združenih presoj 

pri istem certifikacijskem organu veliko bolj učinkovita in primerna tako z organizacijskega kot finančnega vidika. Zato najbrž v 

navedenem primeru, da organizacija že vzdržuje določen certifikat in namerava novo pridobljeni certifikat vzdrževati skupaj z 

obstoječimi in v sodelovanju z obstoječim certifikacijskim organom, ni potrebno pridobiti dodatnih ponudb drugih certifikacijskih 

organov. 

Odgovor 21.3.2017: 

V skladu z razpisno dokumentacijo je potrebno predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je prijavitelj pri izbiri 

posameznega certifikacijskega organa upošteval temeljna načela javnega naročanja (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in 

uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernost), 

kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Prijavitelj mora priložiti celotno dokumentacijo izbora zunanjih izvajalcev, ki 

vključuje tudi podrobnejšo obrazložitev izbora. 
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Vprašanje št. 26: čet. 16.3.2017 11:20 

V povezavi s prijavo na Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017 

se na vas obračam z naslednjim vprašanji: 

1. Ali med upravičene stroške spadajo tudi stroški nadgradnje, posodobitve certificiranja sistemov oz. proizvodov? 
2. Ali je certificiranje proizvoda z evropskim certifikacijskim znakom ENEC upravičeno do sofinanciranja? 
3. Ali so stroški zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri pripravi procesov proizvodov oz. storitev za certificiranje 

upravičeni, ali ne?  
 

Odgovor 21.3.2017: 

V skladu s 2. točko javnega razpisa (Predmet javnega razpisa), je predmet javnega razpisa sofinanciranje pridobitve 

certifikatov. Vzdrževanje certifikatov ni predmet sofinanciranja. 

Obseg akreditacije certifikacijskega organa lahko preverite v okviru priloge k akreditacijski listini akreditiranega organa. 

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 3 in vprašanje št. 4. 

 

Vprašanje št. 27: 16.3.2017 12:28 

 ali je sofinanciranje namenjeno le novi pridobitvi certifikata ali gre lahko tudi za obnovo certifikata? 

Odgovor 21.3.2017: 

Sofinanciranje vključuje stroške pridobitve certifikatov. Vzdrževanje certifikatov ni predmet sofinanciranja. 

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 4. 

 

Vprašanje št. 28: 16.3.2017 13:18 

Prosimo za pojasnilo, ali je testiranje proizvoda za CE akreditacijo upravičen strošek? 
 

Odgovor 21.3.2017: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so 

pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 

2017. 

Poglejte tudi odgovor  na vprašanje št. 4. 

 

Vprašanje št. 29: 16.3.2017 16:27 

Naše podjetje se ukvarja s prodajo živil trgovskim verigam in bi želelo pridobiti certifikat IFS in/ali Global G.A.P. (GGAP), ki 

sta ključna na področju hrane. 

Zanima me ali pridobivanje teh dveh certifikatov pride v poštev za sofinanciranje na vašem razpisu?   

 
Odgovor 31.3.2017:  

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so 

pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) 

v letu 2017. 
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Podroben seznam standardov najdete na spletnih straneh standardizacijskih organizacij. Povezave so objavljene tudi na 

spletni strani Slovenskega inštituta za standardizacijo: 

 mednarodna standardizacija: http://www.sist.si/standardizacija/razvoj-standardov/mednarodna-standardizacija 

 evropska standardizacija: http://www.sist.si/standardizacija/razvoj-standardov/evropska-standardizacija 
 
Poglejte tudi odgovor  na vprašanje št. 4. 
 

Vprašanje št. 30: 16.3.2017 16:40 

Zanima nas ali na tale razpis lahko kandidira tudi podjetje, ki že ima ISO standard in si želi bodisi podaljšat standarde, ali 

izboljšati znotraj obstoječega standarda določene stvari. Ali se upošteva sofinanciranje, ko npr. podjetje odpre dislocirano 

enoto v kateri želimo vzpostaviti ISO standard? 

Odgovor 31.3.2017:  

Sofinanciranje vključuje stroške pridobitve certifikatov. Vzdrževanje certifikatov ni predmet sofinanciranja. 

V kolikor podjetje odpre dislocirano enoto, v kateri želi vzpostaviti ISO standard, se to lahko šteje za pridobitev certifikata in je 

predmet sofinanciranja. Širitev certificiranja mora biti ustrezno dokumentirana. Stroški vzdrževanja certifikatov v okviru 

obstoječe enote niso upravičen strošek. Če se širitev certificiranja izvede sočasno z rednim ocenjevanjem, mora biti iz celotne 

dokumentacije jasno razvidno na katero področje se certificiranje nanaša. Dokazno breme je na strani prijavitelja. 

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 4. 

 

Vprašanje št. 31: 16.3.2017 16:49 

Eno od meril pravi, da boste ocenjevali tržno komunikacijska gradiva za tuje kupce. Ali se ta gradiva navezujejo na samo 

certificiranje ali na proizvode/storitve podjetja? 

Odgovor 31.3.2017:  

Kot je navedeno v točki IV. Razpisne dokumentacije (Podrobnejša predstavitev meril) se točkovanje v okviru merila št. 2: 
»Tržno komunikacijska gradiva za tuje kupce« ocenjuje na podlagi: 
- izvodov tiskanega gradiva v tujih jezikih (kot npr.: brošura, katalog), ki obsega najmanj štiri tiskane strani in vsebuje najmanj 
predstavitev proizvoda(ov) oziroma storitve(ev) podjetja ter kontaktne podatke – možno doseči največ dve točki, 
- naslova spletne strani prijavitelja, na kateri so najmanj kontaktni podatki podjetja, kratka predstavitev podjetja ter lastnih 
proizvodov in/ali storitev, 
- naslova spletne strani, kjer je objavljena video predstavitev podjetja in /ali izdelkov/storitev v tujem jeziku. 
 
Gradiva se torej nanašajo na proizvode in storitve podjetja.  
 

Vprašanje št. 32: 17.3.2017 7:11 

Glede na vaš Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017 imamo 

naslednje vprašanje: Kot predmet javnega razpisa je v razpisu navedeno sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za 

sisteme vodenja in skladnost proizvodov – ali mednje spada tudi pridobitev certifikata IFS Food? 

Odgovor 31.3.2017:  

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov zajema certifikate za sisteme vodenja in skladnost  proizvodov pridobljene po 

mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

Poglejte tudi odgovora na vprašanji št. 4 in 29. 
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Vprašanje št. 33: 17.3.2017 10:56 

Zanima nas, če so stroški svetovanja vključeni, saj je namen razpisa tudi pridobivanje, kar je povezano s svetovanjem. 

Odgovor 31.3.2017:  

Stroški svetovanja za pridobitev certifikata ne spadajo med upravičene stroške. Poglejte tudi odgovor na vprašanje št.1. 

 

Vprašanje št. 34: 17.3.2017 11:30 

V podjetju se pripravljamo na pridobivanje certifikata IFS in nas zanima, če se lahko prijavimo na javni  razpis za sofinanciranje 

stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih. V zvezi s pridobitvijo certifikata IFS bodo v podjetju potrebna 

določena vlaganja in bo podjetje imelo precej stroškov. Ali so investicije povezane s pridobitvijo certifikata upravičena do 

sofinanciranja? 

Odgovor 31.3.2017:  

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov zajema certifikate za sisteme vodenja in skladnost  proizvodov pridobljene po 

mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

Poglejte tudi odgovora  na vprašanji št. 4 in 29. 

 

Vprašanje št. 35: 17.3.2017 13:14 

Naše podjetje ima že od leta 2013 pridobljen standard ISO 9001:2008, z letošnjim letom pa prehajamo na ISO 9001:2015. 

Ali se lahko prijavimo na razpis za Sofinanciranje stroškov certifikatov? 

Odgovor 31.3.2017:  

Lahko.  Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 4. in št. 21. 

 

Vprašanje št. 36: 17.3.2017 13:30 

Ali se lahko prijavimo na razpis v kolikor smo certifikat že pridobili meseca februarja 2016. 

Odgovor 31.3.2017:  

Posamezen certifikat mora biti pridobljen (datum izdaje certifikata in datum plačila zadnjega računa certifikacijskemu organu) 

po datumu oddaje vloge.  

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 2. 

 

Vprašanje št. 37: 17.3.2017 14:26 

V razpisu je navedeno, da so upravičeni stroški med drugim stroški certificiranja proizvodov in / ali certificiranja sistemov 

vodenja, ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ, po ceniku certifikacijskega organa.  

Naše vprašanje se nanaša na izvedbo postopkov testiranja skladno s SIST EN standardi, ki so bili nedavno novelirani, in ki 

predvidevajo izvedbo tehničnih testiranj po točno določenih postopkih, navedenih v standardih, rezultat testiranja pa mora biti 

v okvirih standarda, o katerem ustrezna inštitucija izdela poročilo. Rezultat testiranj torej ni certifikat, temveč poročilo o 

ustreznosti oziroma skladnosti s standardom. Za potrebe nastopanja na tujih trgih s strani kupcev se vedno zahteva predložitev 

poročila, iz katerega izhaja, da je izdelek prestal testiranje, ni pa to certifikat. Zanima nas, ali sofinanciranje pokriva tudi tovrstna 

poročila, kot jih zahtevajo standardi. 

Pojasnitev vprašanja št. 37: 21.3. 2017 14:05 
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Vezano na vprašanje postavljam še dodatno pojasnilo, ki smo ga prejeli s strani institucije X, ki opravlja postopke 

certificiranja, teste ipd. Naše podjetje bo namreč izvedlo postopek testiranja, kot to zahtevajo nedavno sprejeti standardi, 

testiranja se nanašajo na izdelke y. Testiranj je kar nekaj, so obvezna, stroški pa kar visoki. 

Vezano na vaš razpis smo instituciji X postavili vprašanje, ali je rezultat testiranja certifikat ali kaj drugega, in prejeli spodnji 

odgovor: »Izdelki y po Uredbi o gradbenih proizvodih EU 305/2011 niso opredeljeni kot gradbeni proizvod, zato zanje ni 

predvideno certificiranje. Rezultat preiskav preskušanja v laboratoriju je zato lahko le Poročilo o preskušanju oz. lahko tudi 

Povzetek poročila, ne pa certifikat.« 

Glede na zgornji odgovor torej menimo, da je razpis nerodno zastavljen, saj predvideva samo sofinanciranje certifikatov, ne 

pa tudi drugih, skladno s standardi zahtevanih dokumentov (poročil o testiranjih), ki imajo na trgu popolnoma enakovredno 

vlogo, kot če bi bili to certifikati in jih kupci in stranke zahtevajo. 

Če je namen razpisa podpreti domača podjetja za nastopanje na tujih trgih, se z besedilom, kot je sedaj, ta namen zagotovo 

ne izpolnjuje v celoti. Naj omenimo, da so stroški za takšna testiranja lahko tudi precej večji, kot za pridobitev certifikata. 

Predlagamo, da razpis dopolnite in razširite možnost sofinanciranja za izvedbo postopkov in testiranj, ki so zahtevani v 

določenih standardih. Morda pa se za mnenje obrnete na katero od inštitucij (v konkretnem primeru je dal mnenje g. xy  iz 

institucije X) 

Odgovor 31.3.2017:  

Predmet razpisa zajema sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov zajema certifikate za sisteme vodenja in skladnost  

proizvodov pridobljene po mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

Širitev premeta javnega razpisa na to področje v tej fazi razpisa ni predvidena. 

Izvajalec razpisa bo posredniškemu organu predlagal preučitev možnosti širitve predmeta razpisa v naslednjih letih. 

 

Vprašanje št. 38: 18.3. 2017 13:07 in 22.3.2017 

v zvezi z razpisom JR Sofinanciranje stroškov certifikatov nas zanima, če je upravičen tudi IFS certifikat? 

Odgovor 31.3.2017:  

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov zajema certifikate za sisteme vodenja in skladnost  proizvodov pridobljene po 

mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

Poglejte tudi odgovora na vprašanji št. 4 in 29. 

 

Vprašanje št. 39: 20.3.2017 10:12 

Vezano na vaš razpis »Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 

2017« me zanima sledeče. 

Konec leta 2015 smo v podjetju X na Z oddali prijavo za akreditacijo XY po SIST EN ISO/IEC 17025.Glavnina dela v zvezi s 

pridobivanjem akreditacije je bila opravljena v letu 2016. 24. 2. 2017 nam je bila akreditacija tudi podeljena. Zanima me, ali 

lahko uveljavljamo sofinanciranje stroškov za navedeno pridobljeno akreditacijo skladno s tem razpisom? 

Odgovor 31.3.2017:  

Posamezen certifikat mora biti pridobljen (datum izdaje certifikata in datum plačila zadnjega računa certifikacijskemu organu) 

po datumu oddaje vloge.  

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 2. 
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Vprašanje št. 40: 20.3.2017 12:20,  

Zanima nas ali za dotično vsebino pridobivanja mednarodnih certifikatov velja mejna vrednost za postopek javnega 

naročanja, katerih ocenjena vrednost je nižja od 20.000 EUR brez DDV? Če je vrednost drugačna, prosimo za navedbo le te. 

Odgovor:  

Ta določila je potrebno upoštevati tudi v primeru, ko je vrednost naročila nižja od 20.000 EUR brez DDV. 

Pri izboru mora podjetje torej kolikor se da upoštevana transparentnost, dati mora možnost sodelovanja več ponudnikom. Za 

navedeno lahko podjetja npr. objavijo zbiranje ponudb na svoji spletni strani oz. obrazložijo, kako so zbrala ponudbe. Če način 

izbora ustreza vsem načelom javnega naročanja presodi razpisna komisija. 

 

Vprašanje št. 41: 20.3.2017 13:08 

V točki 2 JR je navedeno, da lahko prijavitelj zaprosi za sofinanciranje ene operacije, ki vključuje pridobitev največ dveh 

certifikatov za sisteme vodenja in največ enega certifikata za skladnost proizvodov. Ali to pomeni, da lahko prijavitelj prijavi 

kot operacijo pridobitev samo enega certifikata za vodenje kakovosti? 

Odgovor 31.3.2017:  

Lahko. Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 6. 

 

Vprašanje št. 42: 20.3.2017 21:51 

V zvezi z razpisom imam nekaj vprašanj: 

Ali se z razpisom sofinancira samo prva pridobitev certifikata ali tudi obnovitev oziroma ponovna pridobitev certifikata? 

V postopku pridobivanja certifikata sodelujeta 2 ali več akreditacijskih organov v različnih fazah postopkov, na primer 

postopek pridobivanja vodi en izvajalec, presojo izvaja drug izvajalec, certifikat pa izda tretji izvajalec. Ali so do sofinanciranja 

upravičeni stroški vseh izvajalcev? 

Ali je strošek priprave dokumentacije upravičen strošek ali sodi v strošek svetovanja, ki ni upravičen strošek? 

Odgovor 31.3.2017:  

Vzdrževanje certifikata ni upravičen strošek. 

Obnovitvene presoje niso predmet sofinanciranja. 

Strošek priprave dokumentacije sodi v stroške svetovanja in ni upravičen strošek. 

Upravičen je strošek certificiranja proizvodov in / ali certificiranja sistemov vodenja, s strani akreditiranega 

certifikacijskega  organa.  

Poglejte tudi odgovora na vprašanji št. 2 in št. 4. 

 

Vprašanje št. 43: 21.3.2017 9:50 

Zavod X je v preteklem letu vzpostavil sistem vodenja kakovosti in pridobil certifikat ISO 9001 za raziskave, razvoj, 

svetovanje, strokovne storitve in izobraževanje.  

Ali se Zavod X kot javni raziskovani zavod, ki 1/3 do 1/2  svojih prihodkov pridobi iz mednarodne in tržne dejavnosti, 

kvalificira kot možen upravičenec na razpisu za sofinanciranje stroškov certificiranja?  

Odgovor 31.3.2017:  
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V skladu s točko 6.1.a. (Splošni pogoji za kandidiranje) se na razpis lahko prijavi mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična 

oseba, ki se  ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da morajo biti registrirani v skladno z  

Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). 

 

Vprašanje št. 44: 22.3.2017 8:50 

V našem podjetju smo že certificirani po standardu SIST EN ISO/IEC 17020:2012, kar dokazujemo z akreditacijsko listino s 

strani Slovenske akreditacije iz leta 2008, obseg dejavnosti pa je naveden v prilogi k akreditacijski listini.  

V letu 2017 imamo širitev obsega na področje xy (veljavnost v državah podpisnicah) in širitev za področje Hrvaške za 

pregled opreme xz, da bomo lahko kandidirali za pridobitev nacionalnega pooblastila in postali samostojni kontrolni organ na 

Hrvaškem. Akreditacijska listina ostaja enaka, spremeni se le priloga k akreditacijski listini z dodanim novim obsegom 

storitev (primer v priponki). Skladno z veljavno zakonodajo smo vezani na izbor nacionalnega certifikacijskega organa v 

kolikor je to mogoče. Ali je v tem primeru potrebno pridobiti še dve ponudbi iz tujine? 

Na novo certificiramo tudi dve osebi po EN ISO 9712:2012. Ali lahko dodamo v javni razpis kot širitev, trenutno imamo že 

nekaj osebja certificiranega skladno s tem standardom? 

Sta naši širitvi primerni za oddajo vloge na vaš JR?  

Odgovor 31.3.2017:  

Širitev certificiranja je lahko predmet sofinanciranja. 

Stroški certificiranja osebja niso upravičen strošek. 

Poglejte tudi odgovora na vprašanji št. 4  in št. 40. 

 

Vprašanje št. 45: 22.3.2017 13:25 

Smo mikro podjetje v pridobivanju certifikata kakovosti ISO 9001. Zanima me glede razpisa za javni razpis za sofinanciranje 

stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017, nismo izvozno podjetje, za našega bodočega kupca 

potrebujemo certifikat. Katero dokumentacijo moram pripraviti in ali imam pogoje za pridobitev finančnih sredstev? 

Odgovor 31.3.2017:  

Navodila prijaviteljem za pripravo vloge ter obrazci in dokazila so sestavi del razpisne dokumentacije. 

V okviru točke 6 (Pogoji za kandidiranje) ni določil vezanih na obseg prodaje na tujih trgih prijavitelja. 

Do sofinanciranja so tako upravičena tudi podjetja, ki v letu 2016 niso realizirala prodaje na tujih trgih.  

 

Vprašanje št. 46: 22.3.2017 14:34 

Ali se po razpisu šteje pridobitev certifikata ISO 9001: 2015, ko ima podjetje že certifikat ISO 9001:2008, kot pridobitev 

novega certifikata? 

Odgovor 31.3.2017:  

Da. Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 4. in št. 21. 

 

Vprašanje št. 47: 22.3.2017 15:10 

Ali se med upravičene stroške sofinanciranja upoštevajo stroški certificiranja zaposlenih, ki so obvezni sestavni del 

certificiranja po standardu SCC in pogoj za pridobitev certifikata za podjetje. 
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V obseg certifikacije po SCC sodijo zunanji stroški financiranja akreditiranega organa in sicer: 

 Certifikati  osebja: SCC- Sicherheit Certifikat Contraktoren- Examination of operational Employees, 

 Certifikat za podjetje: SCC- Sicherheit Certifikat Contraktoren-Company 
 

Odgovor 31.3.2017:  

V skladu s prvim odstavkom 2. točke javnega razpisa (Predmet javnega razpisa ) je predmet javnega razpisa sofinanciranje 

stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi 

mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017. 

Stroški certificiranja osebja ni upravičen strošek. 

Poglejte tudi odgovora na vprašanji št. 4 in 29. 

 

Vprašanje št. 48: 23.3.2017 8:51 

Prosila bi za konkreten odgovor, saj iz vprašanj izdanih 21.3.2017 nisem dobila povsem točnega odgovora na zastavljena 

vprašanja.: 

Vprašanje 1: Podjetje je sedež in proizvodnjo preselilo na novo lokacijo, zato mora pridobiti certifikat ISO 9001, čeprav za 

prejšnjo lokacijo že ima veljaven certifikat ISO 9001. Ali v tem primeru smatrate to kot novo pridobitev certifikata? 

Vprašanje 2: Slovenski akreditacijski organ je del večje mednarodne organizacije, ki je akreditirano za izdajo certifikata pri 

nemškem ali angleškem nacionalnem akreditacijskem organu, ki je na seznamu članov na spletni strani 

http://www.european-accreditation.org/ea-members, ni pa posebej akreditirana pri slovenskem akreditacijskem organu. 

Boste to upoštevali? Je potrebno to kje navesti - če, da kje? 

Vprašanje 3: Ali kot dokazila veljajo predračuni, računi, izdani certifikati v tujem jeziku, ki jih izda akreditacijski organ iz tujine, 

upoštevajoč, da je akreditiran pri enem izmed akreditacijskih organov iz seznama članov na spletni strani 

http://www.european-accreditation.org/ea-members? 

Vprašanje 4: Ali so stroški usposabljanja in uvajanja standardov za pridobitev certifikata, ki jih podjetje mora opraviti preden 

odda vlogo certifikacijskemu organu, upravičen strošek sofinanciranja? 

Odgovor 31.3.2017:  

Odgovor na vprašanje št: 1: Selitev podjetja na novo lokacijo, v kateri želi vzpostaviti ISO standard , se lahko šteje za pridobitev 

certifikata in je predmet sofinanciranja. Širitev certificiranja mora biti ustrezno dokumentirana. Stroški vzdrževanja certifikatov 

v okviru obstoječe lokacije niso upravičen strošek. Če se širitev certificiranja izvede sočasno z rednim ocenjevanjem, mora biti 

iz celotne dokumentacije jasno razvidno na katero področje se certificiranje nanaša. Dokazno breme je na strani prijavitelja.  

Odgovor na vprašanje št. 2: V okviru tretjega odstavka druge točke javnega razpisa (Predmet javnega razpisa), je določeno 

le, da mora biti certifikacijski organ akreditiran s strani nacionalnega akreditacijskega organa, ki je podpisnik multilateralnega 

sporazuma pri evropski akreditaciji http://www.european-accreditation.org/the-mla. Enakovredno bomo torej upoštevali vse 

certifikacijske organe, ki so akreditirani pri eni izmed članic evropske akreditacije.  

Odgovor na vprašanje št. 3: DA 

Odgovor na vprašanje št. 4: NE 

 

Vprašanje št. 49: 23.3.2017 11:28 

Ali so v okviru tega razpisa upravičeni stroški pridobitve oznake CE v okviru certifikacijskega organa X, in sicer za 

elektromagnetno združljivost? 

http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/the-mla
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Odgovor 31.3.2017:  

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so 

pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 

2017. 

Poglejte tudi  odgovor na vprašanje št. 4. 

 

Vprašanje št. 50: 22.3.2017 12:47 

V veljavi imamo certifikat ISO 9001:2008. V letošnjem letu uvajamo novega in sicer ISO 9001:2015. Ali so stroški pridobitve 

tega certifikata predmet sofinanciranja po tem razpisu? 

Odgovor 31.3.2017:  

DA. Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 4. in št. 21. 

 

Vprašanje št. 51: 23.3.2017 15:42 

Zanima me ali razpis vključuje tudi certifikacijo izdelkov za pridobivanje okoljskih znakov Ecolabel ali okoljska marjetica. 

Odgovor 31.3.2017:  

Sofinanciranje stroškov  zajema pridobitve certifikatov zajema certifikate za sisteme vodenja in skladnost  proizvodov 

pridobljene po mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

Obseg akreditacije certifikacijskega organa lahko preverite v okviru priloge k akreditacijski listini akreditiranega organa. 

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 4. 

 

Vprašanje št. 52: 23.3.2017 22:14 

Omenjate, da gre za povrnitev stroškov certificiranja v primeru, če je gre za akreditacijo s strani nacionalnega akreditacijskega 

organa, kateri je podpisnik multilateralnega sporazuma kar pomeni, da sofinanciranje ni mogoče v primeru, ko MSP izberejo 

drugega zastopnika pri izdaji certifikata oz. zastopnika pri izdelavi dokumentacije za pridobitev certifikata ter njegove uporabe? 

Sami smo se namreč odločili za posrednika pri sestavi dokumentacije, kateri je izdal fakturo v namene pomoči pri izdelavi 

dokumentacije za ISO standard, ki ni podpisnik tega sporazuma, ali to pomeni, da nismo upravičeni pri sofinanciranju tovrstnih 

stroškov?  

Odgovor 31.3.2017:  

V skladu s 10. točko javnega razpisa (Upravičeni stroški), so upravičeni stroški certificiranja proizvodov in / ali certificiranja 

sistemov vodenja, ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ.  

Strošek priprave dokumentacije, spada v okvir stroška svetovanj, ki ni upravičen strošek. 

 

Vprašanje št. 53: 24.3.2017 11:46 

Sem direktor podjetja A. Smo v sklepni fazi razvoja končnega produkta in v kratkem bomo začeli tudi s postopki certificiranja 

izdelka. 

Vprašanje imam glede izpolnjevanja pogojev razpisa. Na dan 31.12.2016 imamo v podjetju A enega zaposlenega (direktorja) 

za 75% delovni čas, medtem ko sem na ta dan za 25% delovni čas zaposlen pri podjetju B, ki je tudi eden izmed 

soustanoviteljev podjetja A. (oziroma je podjetje A neke vrste spin-off podjetja B. Zanima me, ali to pomeni, da ne ustrezamo 
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pogojem razpisa in se nanj ne moremo prijaviti. Sicer sem od 1.4.2017 v podjetju A zaposlen za polni delovni čas (80%), od 

16.3.2017 pa je v podjetju za 80% delovni čas zaposlena še ena oseba. 

Odgovor 31.3.2017:  

V skladu s točko  6.2.a.  javnega razpisa (Posebni pogoji za kandidiranje in ugotavljanje upravičenosti)  na javnem razpisu 

lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednji posebni pogoj za kandidiranje: 

prijavitelj je na dan 31.12.2016 zaposloval vsaj eno (1) osebo za polni delovni čas, pri čemer podjetje k vlogi priloži potrdilo 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na dan 31.12.2016. 

V kolikor na dan 31.12.2016 podjetje A ni zaposlovalo ene osebe za polni delovni čas, do sredstev v okviru tega javnega 

razpisa ni upravičeno. 

 

Vprašanje št. 54, prejeto: 27. 03. 2017 10:56 

Ali so kontrolne presoje(obnovitvene presoje) za ISO predlog sofinanciranja: 

Odgovor 31.3.2017:  

Ne. Obnovitvene presoje niso predmet sofinanciranja. 

 

Vprašanje št. 55, prejeto: 27. 03. 2017 11:03 

Ali se sofinancira na tem razpisu tudi certificiranje standardov IFS ? 

Odgovor 31.3.2017:  

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov zajema certifikate za sisteme vodenja in skladnost  proizvodov pridobljene po 

mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

Poglejte tudi odgovora na vprašanji št. 4 in 29. 

 

Vprašanje št. 56, prejeto: 27.3.2017 11:39   

ali pridobitev certifikata OHSAS 18001 šteje med veljavne sofinancirane pridobljene certifikate ali ne?  

Povprašujem zato, saj je zasnova takšna, da je združljiv z drugimi standardi, kot so ISO 9001 in ISO 14001, medtem ko 

slednja zagotovo spadata v okvir sofinanciranih certifikatov.  

Odgovor 31.3.2017:  

OHSAS 18001 je britanski standard za varnost in zdravje pri delu in sistem za upravljanje varnosti. Sofinanciranje stroškov 

pridobitve certifikatov po tem javnem razpisu zajema certifikate za sisteme vodenja in skladnost  proizvodov pridobljene po 

mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

Poglejte tudi odgovora na vprašanji št. 4 in 29. 

 

Vprašanje št. 57, prejeto: 27.3.2017 11:56 

Kaj vse mora vključevati dokumentacija izbora zunanjih izvajalcev, poleg podrobnejše obrazložitve izbora?  

Dodatno nas še zanima obličnost izvedbe izbora zunanjih izvajalcev, smo zasebna družba, ali moramo izvesti javno 

naročilo/javni razpis ali lahko v skladu s politiko v podjetju se gre za pridobitev treh ponudb?  
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Odgovor 31.3.2017:  

Četrti odstavek druge točke javnega razpisa (Predmet javnega razpisa)  določa, da  mora podjetje pri izbiri certifikacijskega 

organa upoštevati temeljna načela javnega naročanja. 

Glede zahtevane dokumentacije poglejte odgovor na vprašanje št. 40. 

 

Vprašanje št. 58, prejeto: 28.3 2017 08:05 

Zanima me, kateri certifikati so predmet javnega razpisa za sofinanciranje pridobitve le –teh. 

Odgovor 31.3.2017:  

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov zajema certifikate za sisteme vodenja in skladnost  proizvodov pridobljene po 

mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

Poglejte tudi odgovora na vprašanji št. 4 in 29. 

 

Vprašanje št. 59, prejeto: 28.3 2017 09:56 

Na vaši spletni strani sem zasledila razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov…. Za sisteme vodenja in 

skladnost proizvodov. 

Zanima me, ali se lahko na razpis prijavijo podjetja, ki bodo pridobivala certifikat za ekološka živila (gre za področje 

certificiranja proizvodov)? Iz nevedne dokumentacije in pregleda dosedanjih vprašanj namreč nisem dobila odgovora.  

Odgovor 31.3.2017:  

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov zajema certifikate za sisteme vodenja in skladnost  proizvodov pridobljene po 

mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

Poglejte tudi odgovora na vprašanji št. 4 in 29. 

 

Vprašanje št. 60, prejeto 28.3.2017 10:30 

Zanima me, kaj v primeru, da je samo en ponudnik certificiranja v Sloveniji. Ali je potrebno pridobiti tudi ponudbe iz tujine? 
Stroški certificiraja bi se zaradi drage dostave opreme do organa v tujini zelo povečale. 
Drugo vprašanje: kaj v primeru, da je za izdelek potrebnih več testov, da dobiš certifikat. V našem primeru je potreben 
komplet dveh certifikatov, da je napravo moč prodajati. Ali je možno na razpis prijaviti komplet certifikatov? 
 

Odgovor 31.3.2017:  

Glede upoštevanja načel javnega naročanja poglejte odgovor na vprašanje št. 40. 

V skladu z drugim odstavkom 2. točke javnega razpisa (Predmet javnega razpisa) lahko prijavitelj zaprosi za sofinanciranje 

največ dveh certifikatov za sisteme vodenja in enega certifikata za skladnost proizvodov. V skladu z razpisno dokumentacijo 

se kot dokazno gradivo o dejanski pridobitvi šteje fotokopija pridobljenega certifikata. 

 

Vprašanje št. 61, prejeto 28.3.2017 10:46 

Ali lahko prijavimo pridobivanje certifikatov za izdelek x pri  organu Z in  vsebnost xy pri organu W?  Proizvodnja in trženje 

teh izdelkov absolutno zahteva certficiranje takšnih izdelkov pri točno določenih navedenih Institucijah v tujini. Certifikate 

zahtevajo vsi naši domači in tuji kupci. 
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 Odgovor 31.3.2017:  

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov zajema certifikate za sisteme vodenja in skladnost  proizvodov pridobljene po 

mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

Poglejte tudi odgovora na vprašanji št. 4 in 29. 

 

Vprašanje št. 62, prejeto 30.3.2017 11:23 

Zanima me če je možno za ta razpis tudi sofinanciranje pri pridobitvi mednarodnih jezikovnih certifikatov na primer 

Cambridge CPE ali Goethe Zertificat.  

 Odgovor 31.3.2017:  

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov zajema certifikate za sisteme vodenja in skladnost  proizvodov pridobljene po 

mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

Poglejte tudi odgovora na vprašanji št. 4 in 29. 

 

Vprašanje št. 63, prejeto 30.3.2017 15:41 

 V zvezi s točko 6.2. Posebni pogoji za kandidiranje in ugotavljanje upravičenosti, točka f.: 

Na razpis se želi prijaviti podjetje A, ki je d.o.o. in je glede na velikost mikro podjetje. Lastnika podjetja sta družba B, ki je d.d. 

in je 24% lastnik podjetja A, ter družba C, ki je d.o.o. in je 76% lastnik podjetja A. Prav tako je direktor podjetja A, ki se želi 

prijaviti na razpis, redno zaposlen v podjetju B. 

 Zanima me, če podjetje A izpolnjuje pogoje za prijavo v smislu 3. člena Priloge 1 Uredbe Komisije št. 651/2014. 

 Odgovor 31.3.2017:  

Za obravnavo posameznih vlog je pristojna komisija. Ta bo vloge presojala glede na pogoje javnega razpisa in skladnostjo s 
predmetom in namenom javnega razpisa. 
 
V skladu s 6.1. podpoglavja javnega razpisa (Splošnii pogoji za kandidiranje)  se na razpis lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko 

dejavnostjo v Republiki Sloveniji. 

Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17.6.2014. Drugi 

odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, določa, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali 

povezana podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov 

podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če 

ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.  

V vprašanju ne navajate, katero izmed podjetij (B ali C) je morebiti certifikacijski organ. Določilo iz točke f.6.2. javnega razpisa 
namreč določa, da se podjetje in certifikacijski organ ne smeta biti medsebojno povezani družbi v smislu 3. člena Priloge 1 
Uredbe Komisije št. 651/2014. Poleg tega podjetje ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju, ki izvaja certifikacijski postopek 
hkrati pa tudi certifikacijski organ ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju. 
 
Za pomoč pri opredelitvi velikosti podjetja je Evropska Komisija izdala Smernice za opredelitev MSP, ki so na voljo na sledeči 

povezavi: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582
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Vprašanje št. 64, prejeto: 3. 4. 2017 11:02 

Naše podjetje je v postopkih za pridobitev certifikatov, ki jih nujno potrebujemo za nastopanje na trgu, vendar pa je bilo 

podjetje ustanovljeno v letu 2017, zaradi česar ne ustreza pogojem razpisa (čeprav imamo v tem trenutku že 4 redno 

zaposlene). Podjetje je hčerinsko podjetje podjetja A, ki pa pogojem razpisa ustreza. Ali je sprejemljivo, da je prijavitelj na 

razpis podjetje A, ki je naš 100% lastnik in bi tudi poravnalo račune, vendar pa bi se certifikati nanašali na nas kot hčerinsko 

podjetje?  

Odgovor 18.4.2017 

Ne, to ni sprejemljivo. 

 

Vprašanje št. 65 prejeto 3. 4. 2017 12:19   

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki 

so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v 

letu 2017. 

X EPD je program vključen v mednarodno združenje Eco platform, kjer poteka verifikacija programov in tudi posamičnih 

EPD. EPD je dokument za poročanje LCA rezultatov (okoljski odtisi izračunani po metodi analiza življenjskega cikla – 

metoda je standardizirana z ISO 14040 in ISO 14044, deklaracije tipa III. pa z ISO 14025, osnovna pravila za EPD pa z EN 

15804). 

Zanima nas, ali lahko naročnik, ki pri nas izdela EPD, pokrije stroške pridobitve EPDja prijavi na zgoraj omenjeni razpis? 

Ker gre za mehanizem spodbujanja nastopanja slovenskih proizvodov na notranjem trgu menimo, da je v primeru gradbenih 

proizvodov za relevanco izdanih dokumentov ključen status priglašenosti organa, ki je dokument izdal, in ne akreditacija tega 

organa. Tako namreč določa Uredba o gradbenih proizvodih (305/2011), ki ureja dajanje gradbenih proizvodov na trg in 

njihovo označevanje z oznako CE. Dokumente inštitucij za gradbene proizvode se namreč za namene CE oznake lahko 

uporabi le, če jih je izdal priglašeni organ oziroma v primeru nestandardnih gradbenih proizvodov (imenovani) organ za 

tehnične ocene.  

Odgovor 18.4.2017 

V skladu s tretjim odstavkom druge točke javnega razpisa (predmet javnega razpisa) je pridobivanje certifikatov za sisteme 
vodenja in skladnosti proizvodov po mednarodnih standardih certifikacijski postopek, ki se izvaja s pomočjo akreditiranih 
certifikacijskih organov. Certifikacijski organ mora biti akreditiran s strani nacionalnega akreditacijskega organa, ki je 
podpisnik multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji http://www.european-accreditation.org/the-mla. 
 

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št.  37. 

 

Vprašanje št. 66: 4. 4. 2017 12:53 

Zanima me, kateri certifikati so predmet javnega razpisa za sofinanciranje pridobitve le –teh. 

Odgovor 18.4.2017 

V skladu s prvim odstavkom druge točke javnega razpisa  je predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov 

pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih 

standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017. 

Poglejte odgovor na vprašanje št. 29. 

 

 

http://www.european-accreditation.org/the-mla
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Vprašanje št. 67, prejeto: 5. 4. 2017 9:40 in 11.4.2017 ob 10:21 

Prosim vas za pojasnilo glede upravičenih stroškov po razpisu. Kaj od naštetega sodi med upravičene stroške: 

-zunanji certificirani presojevalec; 

-podjetje, ki pomaga pri vzpostavitvi sistema, kot del ekipe notranjega organa; 

-seminarji na temo ISO 9001-2015 pod okriljem GZS oz drugega javnega organa; 

-plače zaposlenih/zaposlenega (del plače), ki se ukvarjajo z vpeljavo certifikata; 

-morda še kaki drugi stroški? 

Odgovor 18.4.2017 

V skladu z 10. točko javnega razpisa so upravičeni stroški certificiranja proizvodov in / ali certificiranja sistemov vodenja, 

ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ.  

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 3. 

 

Vprašanje št. 68, prejeto: 5. 4. 2017 15:00 

Smo v začetni fazi postopka pridobitve Evropske tehnične ocene (ETA) za naš proizvod. Postopek bo opravil certifikacijski 

organ X. Na osnovi pridobitve ETA, ki vključuje tudi testiranja, se v drugi fazi skupnega postopka izvede certificiranje in 

podelitev certifikata o nespremenljivosti lastnosti. V bistvu gre za postopek, ki poteka v dveh fazah.  

Zanima me ali je pridobljen certifikat o nespremenljivosti lastnosti upravičen do sofinanciranja?  

Obenem me zanima, ali so upravičeni tudi stroški pridobitve ETA, ki je nujna za pridobitev tega certifikata. Celotno storitev bo 

opravil certifikacijski organ in za to izdal račun. 

Odgovor 18.4.2017 

Poglejte odgovor na vprašanje št. 37. 

Za obravnavo posameznih vlog je pristojna komisija. Ta bo vloge presojala glede na pogoje javnega razpisa in skladnostjo s 

predmetom in namenom javnega razpisa. 

 

Vprašanje št. 69, prejeto: 5. 4. 2017 15:06 

Vprašala bi vas, ali se podjetje lahko prijavi na Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov, če je stanje 

sledeče: ker je podjetje zavezanec za konsolidacijo spada po definiciji AJPES-a med velika podjetja, ne presega pa 

nobenega od kriterijev v 1. točki 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014? 

Odgovor 18.4.2017 

Lahko.  V skladu s točko b 6.1. javnega razpisa (Splošni pogoji za kandidiranje):  mora prijavitelj ustrezati definiciji mikro, 

malih in srednje velikih podjetij (MSP) v skladu z določili iz Priloge I Uredbe 651/2014/EU, 

V to kategorijo sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali 

letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.  

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 63 
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Vprašanje št. 70, prejeto: 6. 4. 2017 11:30 

Glede vrednotenja oblik zaščite IL (znamke ali patenta) ni povsem jasno vrednotenje v primeru, da je postopek zaščite že v 

teku (prijava vložena), zaščita pa zaradi večmesečnega trajanja postopka še ni podeljena. Konkretno vprašanje je; 

Koliko je točkovana vloga Slovenske zaščite? 

Koliko če je vložena mednarodna (EPO, ki vključuje tudi zaščito v SLO -  opcija EU 28); se točkuje isto ali z dodatno točko? 

TOREJ - Se v obeh primerih skupaj dobi 1 točko, ali pa 2 (1+1) oziroma 2 (če mednarodna zaščita vsebuje tudi Slovenijo? 

tekst iz razpisne dokumentacije 

Točkovanje zaščite industrijske lastnine se izvaja na podlagi fotokopije dokazila o prijavi katere izmed oblik industrijske 

lastnine (patent, znamka, model). Za mednarodno prijavo oziroma mednarodno veljavno pravico veljajo prijave in podeljene 

pravice preko EPO, WIPO, OHIM in tujimi nacionalnimi uradi za intelektualno lastnino ter slovenske nacionalne pravice z 

ugotovitveno odločbo. V okviru ocenjevanja oblik industrijske lastnine je možno doseči maksimalno 3 točke. 

3 

Zagotavljanje kakovosti (največ 4 točke) 

Zaščita 
industrijske 

lastnine 

Nacionalna prijava v RS 1 

Mednarodna prijava 1 

Podeljena pravica v RS 2 

Podeljena pravica z mednarodnim dejavnikom 3 

Ni pravic industrijske lastnine 0 

Certifikati  Veljaven najmanj en certifikat po mednarodnih standardih 1 

 

Odgovor 18.4.2017 

V primeru mednarodna prijave (ki vključuje tudi slovensko zaščito) dobi podjetje eno točko. 

 

Vprašanje št. 71, prejeto: 6. 4. 2017 15:12 

V Razpisni dokumentaciji pod točko III./1. Upravičeni stroški so: (str. 4/40) je nekoliko dvoumna tabela, iz katere se lahko 

sklepa, da gre za dve kategoriji upravičenih stroškov: 

1. za Stroške storitev zunanjih izvajalcev 
2. za Stroške certificiranja proizvodov/sistemov vodenja 

 

Na podlagi pogovora s certifikacijskim organom smo ugotovili, da bosta v procesu pridobitve certifikata nastali dve vrsti 

stroškov: stroški vzpostavitve sistema vodenja in stroški certificiranja oz. presoje, t.j. pridobitve certifikata. 

Zanima nas: 

1. Ali so v okviru javnega razpisa kot stroški zunanjih izvajalcev mišljeni le stroški certificiranja proizvodov/sistemov 
vodenja? 
 

2. Ali lahko med stroške storitev zunanjih izvajalcev štejemo stroške vzpostavitve sistema vodenja po določenem 
standardu, t.j. pomoč zunanjega strokovnjaka za vzpostavitev sistema vodenja, ki bo predmet certificiranja? 

 

Odgovor 18.4.2017 

V skladu z 10. točko javnega razpisa so upravičeni stroški certificiranja proizvodov in / ali certificiranja sistemov 

vodenja, ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ.  

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 3. 
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Vprašanje št. 72, prejeto: 11. 4. 2017 7:45 

Certifikat standard kakovosti ISO 9001/2015 smo že pridobili v letu 2016. 

Ali se lahko prijavimo na Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v 

letu 2017. 

Odgovor 18.4.2017 

V skladu z drugim  odstavkom 11. točke javnega razpisa  ( Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 

sredstva) se mora pridobitev posameznega certifikata za sisteme vodenja oziroma certifikata za skladnost proizvodov, 

zaključiti po datumu oddaje vloge. Kot datum zaključka se šteje datum plačila zadnjega računa certifikacijskemu organu za 

posamezen certifikat. Prav tako mora biti certifikat izdan po datumu oddaje vloge. 

 

Vprašanje št. 73, prejeto: 12. 4. 2017 10:16 

Ali mora biti zunanji certifikacijski organ slovensko podjetje ali je lahko npr. tudi iz Avstrije? 

Odgovor 18.4.2017 

V skladu s tretjim odstavkom druge točke javnega razpisa (Predmet javnega razpisa) je pridobivanje certifikatov za sisteme 

vodenja in skladnosti proizvodov po mednarodnih standardih certifikacijski postopek, ki se izvaja s pomočjo akreditiranih 

certifikacijskih organov. Certifikacijski organ mora biti akreditiran s strani nacionalnega akreditacijskega organa, ki je podpisnik 

multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji http://www.european-accreditation.org/the-mla.  

V kolikor je certifikacijski organ v Avstriji akreditiran pri nacionalnem akreditacijskem organu, ki je podpisnik multilateralnega 

sporazuma pri evropski akreditaciji, ustreza pogojem razpisa. 

 
Vprašanje št. 74, prejeto: 14. 4. 2017 11:14 

Vezano na Javni razpis za sofinanciranje stroškov certifikatov prosimo za pojasnilo, ali je možno, da se za izračun deleža čistih 

prihodkov od prodaje na tujih trgih (glede na celotne prihodke iz prodaje) predloži izkaz poslovnega izida za leto 2016. Naše 

podjetje je namreč v letu 2015 sicer pričelo s prodajnimi aktivnostmi na tujih trgih, sklenjene pogodbe pa so se realizirale v letu 

2016. Po našem mnenju bi s poslovnim izidom za preteklo leto in aktualnimi podatki o prodaji na tujih trgih, prav tako lahko 

dokazovali, da ima naše podjetje dober tržni potencial, opredeljen v merilu št.4. 

Odgovor 18.4.2017 

To ni možno. V okviru IV točke razpisne dokumentacije (Podrobnejša predstavitev meril za ocenjevanje vlog) je določeno, 

da se za merilo št. 4 (Tržni potencial podjetja), upošteva delež evidentiranih čistih prihodkov od prodaje podjetja na tujih 

trgih v letu 2015 v čistih prihodkih od prodaje v letu 2015. Delež se izračuna iz evidentiranih čistih prihodkov od prodaje na 

tujih trgih (na trgu EU in trgih izven EU) v razmerju do celotnih čistih prihodkov iz prodaje. Osnova za podatke je izkaz 

poslovnega izida za leto 2015, iz katerega so razvidni podatki o prodaji na tujih trgih, ki morajo podpisani in žigosani s strani 

zakonitega zastopnika vlagatelja. Izkaz poslovnega izida za leto 2015 je obvezna priloga obrazca št. 1 »Prijava«. 

 

Vprašanje št. 75, prejeto: 19. 4. 2017 9:14 

Imam dve vprašanji glede javnega razpisa, ki se navezujeta ena na drugo. 

1. Podjetje je uspešno kandidiralo na JR "Procesni vavčer 2016/2017" in dobilo pozitiven sklep o odobrenih sredstvih. 
Vendar podjetje projekta ne bo izpeljalo. Vprašanje pa je ali moramo kljub temu v Obrazec 4  vpisati višino 
sredstev pridobljenih po načelu de minimis? 

2. In še drugo vprašanje, ki se nanaša na prej navedeno: Ali podjetje zaradi neizvedbe projekta krši splošne pogoje 
JR ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV PRIDOBITVE CERTIFIKATOV PO MEDNARODNIH STANDARDIH V 
LETU 2017 glede obveznosti do SPIRITA oz. do države? Ali bo vloga iz tega razloga zavžena, če jo podjetje 
pravočasno vloži in izpolnjuje vse druge pogoje razpisa? 

http://www.european-accreditation.org/the-mla
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Odgovor 26.4.2017 

1. Pri JR Procesni vavčer 2016/2017 se sredstva ne dodeljujejo po de minimis. V kolikor podjetje nima namena 
izpeljati procesnih izboljšav v okviru JR Procesni vavčer 2016/2017,  in je podpisalo pogodbo, bi bilo korektno do 
SPIRIT Slovenija, da odstopi od pogodbe (na SPIRIT Slovenija naj naslovi dopis o odstopu od pogodbe).  
V kolikor pa bi se pomoč dodeljevala po de minimisu , je v smernicah MF (http://www.eu-skladi.si/sl/evropsko-
teritorialno-sodelovanje/transnacionalno-sodelovanje-1/uploadana-gradiva/smernice-gber_de-minimis-
29_8_2016_koncna.pdf),  na strani 12 navedeno: »Datum dodelitve pomoči »de minimis«  in državne pomoči je 
datum pogodbe.« 
Če torej podjetje ne sklene pogodbe, pomoči ni prejelo. V kolikor je pogodba sklenjena in se od izvedbe odstopi po 
sklenitvi,  se šteje za pridobljeno pomoč. 

2. V okviru e. 6.1. točke javnega razpisa (Splošni pogoji za kandidiranje) je navedeno le, da podjetje ne sme imeti 

neporavnanih zapadlih obveznosti do države in zaposlenih, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države 

ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom. 

 
 

Vprašanje št. 76, prejeto: 20.4. 2017 10:33 in 25.4.2017 8:42 

Zanima me, ali je razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov.. namenjen tudi za obnovitev certifikata ISO 9001 

oziroma za prehod na 9001:2015 

Odgovor 26.4.2017 

Širitev certificiranja je predmet sofinanciranja. 

Poglejte tudi odgovora na vprašanji št. 21. in 44. 

 

Vprašanje št. 77, prejeto: 24. 4. 2017 10:33 

Ali pade v sofinanciranje pridobitev certifikata 13485:2016 ? 

Odgovor 26.4.2017 

Certifikat  ISO 13485:2016  https://www.iso.org/standard/59752.html je certifikat pridobljen na podlagi mednarodnih 

standardov ISO in je predmet sofinanciranja. 

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 4. 

 

Vprašanje št. 78, prejeto: 24. 4. 2017 18:15 

Glede razpisa me zanima ali je lahko podjetje, ki prehaja iz 9001:2008 na 9001:2015 upravičeno do subvencije? 

Odgovor 26.4.2017 

Lahko. Poglejte tudi odgovora na vprašanji št. 21 in 44.  

 

Vprašanje št. 79, prejeto: 24. 4. 2017 18:15 

Zanima nas, če se sofinancira tudi pridobitev certifikata OhSAS 18001. 

Odgovor 26.4.2017 

OhSAS 18001 je britanski standard. Poglejte odgovor na vprašanje 56. 

http://www.eu-skladi.si/sl/evropsko-teritorialno-sodelovanje/transnacionalno-sodelovanje-1/uploadana-gradiva/smernice-gber_de-minimis-29_8_2016_koncna.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/evropsko-teritorialno-sodelovanje/transnacionalno-sodelovanje-1/uploadana-gradiva/smernice-gber_de-minimis-29_8_2016_koncna.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/evropsko-teritorialno-sodelovanje/transnacionalno-sodelovanje-1/uploadana-gradiva/smernice-gber_de-minimis-29_8_2016_koncna.pdf
https://www.iso.org/standard/59752.html


   
 

24 
 

Vprašanje št. 80, prejeto: 4. 5. 2017 10:08 

Naše podjetje sodeluje na dveh EU projektih, sofinanciranih s strani Evropske komisije (EC). 

Zanima nas, kako je treba upoštevati sredstva pridobljena s strani EC, za kontrolo doseganja praga »de minimis«? 

Primer: projekt 100.000 EUR, sofinanciran v višini 50 % - znesek pomoči, ki spada pod shemo »de minimis«  je 50.000 

EUR? 

Poleg zneskovne kontrole, nas zanima tudi, kako je treba upoštevati časovno komponento.  

Ali govorimo o koledarskih/proračunskih letih 2014, 2015 in 2016 ali o 2015, 2016 in 2017? 

Odgovor 9.5.2017 

V vašem primeru se šteje znesek pomoči 50.000 EUR. 

V skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 skupni znesek pomoči de minimis, ki ga država dodeli enotnemu podjetju, ne 

sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih let. V kolikor je poslovno obdobje prijavitelja enako 3 

koledarskemu oziroma proračunskemu letu, podatki za leto 2014 niso relevantni in jih prijavitelju ni potrebno vpisovati v 

obrazec o že prejetih de minimis pomočeh. 

Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 75, točka 1. 

 

Vprašanje št. 81, prejeto: 4. 5. 2017 10:27 

Podjetje ima veljaven certifikat ÖNORM za svoje proizvode. Ali ta certifikat šteje pri točkovanju in zanj dobimo 1 točko? 

Odgovor 9.5.2017 

Kot je določeno v okviru merila št. 3 »Zagotavljanje kakovosti« se točkovanje certifikatov po mednarodnih standardih 

izvaja na podlagi fotokopije veljavnega mednarodnega certifikata za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so 

pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI). 

 

Vprašanje št. 82, prejeto: 4. 5. 2017 11:02 

Prosimo za naslednji odgovor : 

- ali je prehod iz ISO 9001:2008 na novi ISO 9001:2015 razumeti kot vzdrževanje obstoječega certifikata, ali 
pridobitev novega certifikata ISO 9001 ? 

- ali se podjetje s takšno situacijo lahko prijavi na razpis ali ne ? 
 

Odgovor 9.5.2017 

Da. Poglejte odgovor na vprašanje št. 46 

 

Vprašanje št. 83, prejeto: 4. 5. 2017 12:50 

V podjetju, kjer vodimo računovodstvo, se želimo prijaviti na zgoraj omenjeni razpis, pa nas zanima ali res ne ustrezamo 

pogojem, ker smo z aktivnostmi za pridobitev pričeli po 1.1.2016, vendar smo certifikat pridobili že v decembru 2016 

Odgovor 9.5.2017 

Poglejte odgovor na vprašanje št. 72. 



   
 

25 
 

 

Vprašanje št. 84, prejeto: 4. 5. 2017 11:02 in 5.5.2017 ob 10:02 

Začeli smo s postopkom prijave na zgoraj omenjeni razpis. Vprašanje pa imam kar se tiče ponudb od certifikacijskih organov: 

[1] Obrazložitev, iz katere je razvidno, da je prijavitelj pri izbiri posameznega certifikacijskega organa upošteval temeljna 

načela javnega naročanja (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, 

transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernost), kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. 

Prijavitelj mora priložiti celotno dokumentacijo izbora zunanjih izvajalcev, ki vključuje tudi podrobnejšo obrazložitev izbora. 

Iz izkušenj prejšnjih razpisov je bilo v tem postopku potrebno pridobiti vsaj tri ponudbe, a to tudi tukaj velja? Sicer je v 

Sloveniji samo en organ ki to certifikacijo lahko izvede in mogoče zaradi tega razloga ni te zahteve. 

Odgovor 9.5.2017 

Poglejte odgovor na vprašanje št. 40. 

 

Vprašanje št. 85, prejeto: 5.5.2017 ob 10:16 

postavljamo naslednje vprašanje: 

Skladno s četrtim odstavkom druge točke javnega razpisa moramo pri izbiri certifikacijskega organa upoštevati temeljna 

načela javnega naročanja.  

Ali to pomeni, da moramo nujno izbrati najcenejšega ponudnika? Smo namreč izrazito izvozno podjetje (tuji trg cca. 90 %) in 

zato želijo naši naročniki v večini primerov, da je certifikat izdan s strani tujega certifikacijskega organa, ki pa se je na osnovi 

zbranih treh ponudb izkazal za dražjega od nacionalnega slovenskega certifikacijskega organa. Takšen certifikat, pridobljen 

s strani nacionalnega slovenskega certifikacijskega organa bi nam koristil zelo malo, čeprav gre načeloma za povsem enak 

certifikat. Kaj narediti v takšnem primeru? 

Odgovor 9.5.2017 

Poglejte odgovor na vprašanje št. 40. 

 

Vprašanje št. 86, prejeto: 5.5.2017 ob 13:50 

v zvezi s predmetnim JR prosimo za informacijo, za katera leta se seštevajo sredstva de minimis (max 200.000  EUR v 

obdobju zadnjih treh proračunskih let).   

Ali  so kot zadnja tri proračunska leta mišljena leta 2015, 2016 in 2017? V obrazcu št. 4 je namreč potrebno navesti tudi de 

minimis sredstva za proračunsko leto 2014. Ali v ta seštevek torej spadajo tudi odobrena sredstva de minimis za leto 2014? 

Odgovor 9.5.2017 

Poglejte odgovor na vprašanje št. 80. 

 

Vprašanje št. 87, prejeto: 5.5.2017 ob 14:32 

V razpisu je navedeno, da so upravičeni stroški med drugimi stroški certificiranje proizvodov po mednarodnih standardih, ki 

se izvajajo s pomočjo akreditiranih certifikacijskih organov. 
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Naše proizvode testiramo v skladu z IEC standardi v akreditiranih laboratorijih. Testiranje poteka po točno določenih 

postopkih, ki so zapisani v standardu. Kot rezultat opravljenega testa dobimo poročilo testiranja (Test report), ki predstavlja 

osnovo za izdajo certifikata, ne pa certifikat. Zanima nas, ali so takšna poročila testiranj tudi predmet sofinanciranja? 

Odgovor 9.5.2017 

Poglejte odgovor na vprašanje št. 37. 

 

Vprašanje št. 88, prejeto: 7.5.2017 ob 22:39 

Ali je do sofinanciranja po tem JR upravičena pridobitev certifikata ISO/TS 16949:2009? 

Odgovor 9.5.2017 

Kot je razvidno na spletni strani: https://www.iso.org/standard/52844.html , gre za standard, ki je razveljavljen. Tovrstni 

standardi niso predmet sofinanciranja. 

Predmet sofinanciranja so zgolj standardi, ki so veljavni na dan oddaje vloge. 

Popravek odgovora:12.5.2017 

Kot je razvidno na spletni strain: http://www.iatfglobaloversight.org/wp/wp-content/uploads/2017/01/IATF-16949-

Transition-Strategy-and-Requirements_REV02-1.pdf , bo certifikat: ISO/TS 16949:2009 prenehal veljati 14.9.2018. 

Organizacije lahko certificirajo po ISO/IS 16949:2009 do 1.10.2017. 

Gre torej za veljaven certifikat in je predmet sofinanciranja. 

 

Vprašanje št. 89, prejeto: 8.5.2017 ob 14:48 

Zanima me, kateri certifikati so predmet javnega razpisa za sofinanciranje pridobitve le –teh. 

Odgovor 9.5.2017 

Poglejte odgovor na vprašanje št. 29. 

 

Vprašanje št. 90, prejeto: 8.5.2017 ob 15:26 

Obvezna priloga Obrazca št. 1 je tudi izkaz poslovnega izida za leto 2015, iz katerega je razviden podatek o izvozu. Ker ima 
naše podjetje poslovno leto različno od koledarskega - v navodilih pa izrecno ne piše za "koledarsko leto 2015"-, me zanima, 
ali vam priložimo izpis statistične bilance za koledarsko leto 2015 ali vam priložimo izkaz poslovnega izida za poslovno leto? 
 
Če vam priložimo slednje (izkaz poslovnega leta) vas prosim za potrditev, za katero obdobje vam priložimo izpis. Naše 
poslovno leto traja namreč od 1.4. do 31.3. prihodnje leto. Vam v tem primeru priložimo izpis za obdobje od 1.4.2015 do 
31.3.2016 ? 
 

Odgovor 9.5.2017 

V skladu z Razpisno dokumentacijo je obvezna priloga obrazca št. 1: Prijava tudi izkaz poslovnega izida za leto 2015, iz 

katerega je razviden podatek o izvozu. 

Zaradi primerljivosti podatkov, podjetje kljub dejstvu, da je poslovno leto različno od koledarskega, v okviru Obrazca 1: 

Prijava navede podatke, ki se nanašajo na koledarsko leto 2015. Obrazcu št. 1: Prijava priložite bilanco za poslovno leto - za 

obdobje od 1.4.2015 do 31.3.2016 in statistično bilanco za koledarsko leto 2015.  

https://www.iso.org/standard/52844.html
http://www.iatfglobaloversight.org/wp/wp-content/uploads/2017/01/IATF-16949-Transition-Strategy-and-Requirements_REV02-1.pdf
http://www.iatfglobaloversight.org/wp/wp-content/uploads/2017/01/IATF-16949-Transition-Strategy-and-Requirements_REV02-1.pdf

