
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

JAVNO POVABILO K SOFINANCIRANJU IZOBRAŽEVANJA IN 

USPOSABLJANJA ENOT MALEGA GOSPODARSTVA  

NA PODROČJU OOZ GROSUPLJE V LETU 2018 

 
 

1. Namen javnega povabila 
 

Namen javnega povabila je zagotavljanje boljše učinkovitosti in strokovnosti 
enot malega gospodarstva oziroma ukrepov, ki prispevajo k njihovemu 

dolgoročnemu razvoju in sposobnosti preživetja. 
 

 

2. Predmet javnega povabila 

 
Predmet javnega povabila je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja po 

programu, ki zagotavlja čimbolj celovito pridobitev teoretičnega in 
praktičnega znanja, uporabnega pri sedanjem oziroma bodočem delu 

podjetnikov, pri razvoju podjetniških idej in uresničevanju le-teh.  
 
Sredstva za izobraževanja in usposabljanja se dodeljujejo v skladu z 

sprejetim Programom spodbujanja razvoja malega gospodarstva pri 
OOZ Grosuplje za leto 2018, za naslednja področja: Informacijska 

tehnologija; Znanja tujih jezikov; Strokovna usposabljanja na različnih 
področjih, za katere se izkazuje širši podjetniški interes (specialna strokovna 

znanja); Izpolnjevanja in usklajevanja z novostmi zakonskih predpisov; 
Izobraževanja, namenjena širitvi znanja podjetnikov – začetnikov in 

podjetnikov, ki želijo nadgraditi svoje poslovanje; Podjetniške vsebine; Razno 
(v pristojnosti OOZ Grosuplje). 

 
 

3. Oblike izvajanja javnega povabila 
 

A. Organizirana izvedba skupinskih izobraževanj in usposabljanj v 
okviru OOZ Grosuplje 

 
OOZ Grosuplje je v skladu s področji iz tč. 2 ter glede na interes ter 

aktualnost vsebin pripravila nabor skupinskih izobraževanj in usposabljanj, ki 
jih namerava organizirati v letu 2018 – glej Prilogo. Izvedena bodo zgolj 
tista izobraževanja in usposabljanja, za katere bo izražen zadosten interes 



 

 

in sicer v pisni obliki preko izpolnjene PRIJAVE na skupinsko 
izobraževanje oz.  VLOGE za povračilo stroškov individualnega 
izobraževanja na OOZ Grosuplje v letu 2018 (v nadaljevanju Prijava oz. 

Vloga). OOZ Grosuplje si pridržuje pravico do zaračunavanja kotizacije za 
udeležbo na izobraževanju v višini 20 EUR (DDV je vključen) na prijavljenega 

udeleženca. Plačilo se izvede na transakcijski račun OOZ Grosuplje, SI56 
6000 0000 0052 160, odprt pri Hranilnici Lon. Odločitev o izvedbi 

posameznega izobraževanja oz. usposabljanja je v pristojnosti OOZ 
Grosuplje, pri čemer je pogoj za izvedbo izobraževanja, da je prijavljenih vsaj 

6 udeležencev (in ne več kot 10, razen če  dogovorjeno drugače). V primeru 
potrjene izvedbe bo vsak prijavljeni udeleženec upravičen do 

subvencioniranja celotnih stroškov udeležbe na posameznem 
skupinskem izobraževanju oz. usposabljanju, upoštevaje pogoje, navedene 

pod tč. 4. Strošek kotizacije ni predmet povračila. 
 

B. Individualna  oblika izobraževanj in usposabljanj 
 

Izobraževanj in usposabljanj, navedenih pod točko 2, za katere OOZ 
Grosuplje ne bo organizirala skupinskih oblik, se lahko upravičenci tega 
javnega povabila ali njihovi zaposleni udeležijo individualno, po lastnem 

izboru, nato pa zahtevajo sofinanciranje stroškov izobraževanja. Pri 
individualni obliki izobraževanj in usposabljanj bo vsak individualni 

upravičenec prejel povračilo zgolj sorazmernega dela stroškov 
izobraževanja glede na seštevek upravičenih stroškov vseh prejetih 

Prijav oz. Vlog upravičencev, ki bodo prispele na naslov OOZ Grosuplje v 
času trajanja Javnega povabila, to je do 31.10.2018. Obvezne priloge 

Prijave oz. Vloge so navedene pod tč. 5, upravičenec pa lahko uveljavlja le 
stroške izobraževanj in usposabljanj izvedenih v letu 2018. Kotizacijo oz. 

nadomestilo za izvedbo Javnega povabila v višini 20,00 EUR (DDV je 
vključen) na udeleženca z odobreno vlogo si bo OOZ Grosuplje (nismo davčni 

zavezanci) obračunala le v primeru odobritve Prijave oz. Vloge ob samem 
nakazilu povračila zneska sofinanciranja. 

 
 

4. Finančno ovrednotenje javnega povabila 
 
Občina Grosuplje za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja enot 

malega gospodarstva na področju občine Grosuplje namenja do 28.365 
EUR, od tega za individualno obliko do 6.000 EUR, za skupinsko obliko 

pa do 22.365 EUR. 
  

Občina Dobrepolje za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja enot 
malega gospodarstva na področju občine Dobrepolje namenja do 3.500 

EUR, od tega za individualno obliko do 1.500 EUR, za skupinsko obliko 
pa do 2.000 EUR. 

 
OOZ Grosuplje članom iz občine Ivančna Gorica  s poravnano članarino za 

sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja enot malega gospodarstva 



 

 

namenja do 2.500 EUR, od tega za individualno obliko do 1.000 EUR, za 
skupinsko obliko pa do 1.500 EUR. 
 

Pogoji: 
Upravičenci do sredstev so samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni 

lasti s sedežem na območju občine Grosuplje z do 50 zaposlenimi, vsi 
samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti s sedežem na 

območju občine Dobrepolje ter člani OOZ Grosuplje s poravnano 
članarino iz občine Ivančna Gorica. Upravičenci lahko povračilo sredstev 

za izobraževanje in usposabljanje uveljavljajo tudi za svoje redno zaposlene. 
Sredstva bodo razdeljena v celoti, pri čemer se upoštevajo naslednje 

omejitve:   
 Izobraževanja in usposabljanja se sofinancirajo največ do 500 EUR na 

udeleženca oz. 1.500,00 EUR na upravičenca, pri čemer se obe obliki 
izvedbe izobraževanj med sabo izključujeta.  

 Potencialni izvajalci izobraževanj morajo biti ustrezno registrirani, na 
zahtevo OOZ Grosuplje pa morajo dostaviti tudi ustrezne reference, ki 

dokazujejo usposobljenost in izkušnje na področjih izobraževalnih vsebin. 
 Izvajalci izobraževanj ter udeleženci izobraževanj (upravičenci) ne smejo 

biti povezane osebe. 
 Izobraževanja oz. usposabljanja se izvajajo na sedežu OOZ Grosuplje, pri 

čemer OOZ Grosuplje oddajo svojih prostorov zaračuna po veljavnem 
ceniku. 

 Da upravičenec za isto izobraževanje in usposabljanje ni prejel finančne 
pomoči po drugih predpisih (npr. od Zavoda za izobraževanje delavcev) in 

da skupaj s to pomočjo in vrednostjo doslej prejetih pomoči v obdobju 
zadnjih treh (3) let ne presega zneska 200.000,00€ oziroma 100.000,00€ 

v cestnoprometnem sektorju, skladno s pravilom »de minimis«. 
 OOZ Grosuplje se zavezuje, da bo na ustrezen način o Javnem povabilu  

obveščala zainteresirano javnost. 

 
 

5. Načini predložitve in rok za oddajo Prijav oz. Vlog  
 

Upravičenci lahko Prijavo oz. Vlogo v primeru organizirane izvedbe skupinskih 
izobraževanj in usposabljanj na OOZ Grosuplje oddajo vse do porabe 

sredstev namenjenih za skupinsko obliko izobraževanj, medtem ko lahko 
Prijavo oz. Vlogo za individualno obliko sofinanciranja izobraževanj in 

usposabljanj oddajo najkasneje do 31.10.2018, ko je tudi rok, ko poteče 
Javno povabilo.  

 
Upravičenci lahko Prijavo oz. Vlogo oddajo osebno ali po pošti na naslov 

OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje, lahko pa jo 
posredujejo tudi na ooz.grosuplje@ozs.si. Upoštevane bodo samo pravočasno 

prispele in pravilno izpolnjene vloge, z vsemi obveznimi prilogami.  
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Obvezne priloge v primeru skupinske oblike izobraževanj: ko OOZ 
Grosuplje za razpisano skupinsko izobraževanje zbere zadostno število Prijav 
oz. Vlog (vsaj 6), se glede na razpoložljiva sredstva odloči o izvedbi 

konkretnega skupinskega izobraževanja. Po uspešnem zaključku 
izobraževanja izvajalec izobraževanja na OOZ Grosuplje posreduje račune za 

izvedeno izobraževanje ločene glede na  občino poslovnega naslova 
upravičenca. Izvajalec izobraževanja dostavi tudi listo prisotnosti 

udeležencev, pri čemer mora biti posamezen udeleženec prisoten vsaj 80%, 
da mu OOZ Grosuplje financira stroške izobraževanja. V primeru nezadostne 

prisotnosti lahko izvajalec izobraževanja zaračuna stroške izobraževanja 
neposredno upravičencu, ki je prijavil udeleženca na izobraževanje. 

 
Obvezne priloge v primeru individualne oblike izobraževanj: 

upravičenec pravilno izpolnjeni Prijavi oz. Vlogi priloži kopijo računa 
izobraževanja, ki se ga je on ali njegovi zaposleni udeležil v letu 2018, 

priložiti mora tudi dokazilo o plačilu računa (npr. izpisek TRR, če iz računa ni 
razvidno, da je račun tudi plačan) ter potrdilo o uspešno zaključenem 

izobraževanju ali usposabljanju. O odobritvi oz. zavrnitvi Prijave oz. Vloge ter 
o nakazilu sredstev samostojno odloča OOZ Grosuplje, o čemer so 
upravičenci obveščeni z dopisom. 

 
Dokumentacija Javnega povabila, vključno s Prijavo oz. Vlogo, je na 

voljo v pisarni OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje 
ter na spletnih straneh zbornice www.ooz-grosuplje.si. Dodatne 

informacije so na voljo v času uradnih ur osebno na OOZ Grosuplje, 
po telefonu 01-786-51-30 ali preko ooz.grosuplje@ozs.si. 

 
 

6. Vir financiranja 
Javno povabilo financirata občini Grosuplje in Dobrepolje iz proračunskih 

sredstev ter OOZ Grosuplje (za člane zbornice iz občine Ivančna Gorica), z 
namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva.  

 
 

 
Grosuplje, 30.3.2018 

OOZ Grosuplje 

 Predsednik Milan Sašek 
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