
 
     
 

 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. v sodelovanju z dolenjskimi občinami vabi mikro in majhne podjetnike 

ter podjetja k prijavi na 
 

SOFINANCIRANJE RAČUNALNIŠKIH IN STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ 
MIKRO IN MALIH PODJETIJ/PODJETNIKOV 

 
NAVODILA IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SOFINANCIRANJA 

 I. OSNOVNI POGOJI  
Sofinanciranje stroškov izobraževanja mikro in majhnih podjetij oz. podjetnikov je pomemben program spodbujanja 
podjetništva, v katerega se vključujejo lokalne skupnosti na Dolenjskem. Sofinanciranje strokovnih in računalniških 
izobraževanj, ki ga omogočajo dolenjske občine, je namenjeno mikro in majhnim podjetnikom ter mikro in majhnim 
podjetjem (opredelitev skladno z Zakonom o gospodarskih družbah) s sedežem v občinah: 
 

 Mirna Peč  
 Šentjernej 
 Šentrupert 

 Škocjan 
 Šmarješke Toplice  
 Žužemberk

 
Sofinanciranje obsega povračilo stroškov: 
 
1. Računalniških izobraževanj (individualni ali skupinski), ki jih izvajajo pristojne institucije, registrirane za 
izvajanje tovrstnih izobraževanj, kar je razvidno iz javno dostopnih evidenc.  
 
2. Strokovnih1 izobraževanj (individualni ali skupinski) v panogi, v kateri deluje mikro ali majhno podjetje oz. 
podjetnik, ki jih izvajajo pristojne institucije, registrirane za izvajanje tovrstnih izobraževanj, kar je razvidno iz 
javno dostopnih evidenc. Namen dodatnega strokovnega izobraževanja2 je izboljšati raven strokovnega znanja 
mikro in malih podjetij oz. podjetnikov in zaposlenih, sproti posredovati aktualna spoznanja stroke in tako 
izboljšati kakovost storitev.  
 
Sofinanciranje se nanaša na pokrivanje cene udeležbe na izobraževanju3. Davek na dodano vrednost, stroški 
gradiva, prevoza, nastanitve, prehrane in drugi morebitni stroški, povezani z udeležbo na izobraževanjih, so iz 
sofinanciranja izključeni. Iz ponudbe/predračuna ali računa morajo biti jasno razvidni posamezni stroški 
izobraževanja.  
 
Cena posameznega izobraževanja ne sme bistveno odstopati od cene, ki jo ponujajo konkurenčni izvajalci 
enakih ali podobnih izobraževanj. V nasprotnem primeru bo Razvojni center Novo mesto d.o.o. prijavitelja 
pozval k pojasnilom in pridobil konkurenčno ponudbo ter nato v strokovni komisiji, ki jo bo imenoval direktor 
Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., obravnaval prijavo in njeno utemeljenost. V kolikor bo strokovna 
komisija odločila, da prijava neutemeljeno odstopa od cen konkurenčnih izvajalcev, jo bo zavrnila. Odločitev 
strokovne komisije je dokončna. Enako velja za morebitne ugotovljene sume ponarejanja dokumentov, katere 
bomo predali v reševanje pristojnim institucijam. Upravičeni stroški morajo biti dokazljivi in verodostojni. Na 
poziv Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. je prijavitelj dolžan posredovati morebitna dodatna pojasnila 
in/ali dokazila. Sofinanciranje se zagotavlja za izobraževanje izvedeno v obdobju od 1.1.2017 dalje in 
zaključkom najkasneje do 1.3.2018.4 
 
 II. VIŠINA SOFINANCIRANJA  
Posamezno mikro ali majhno podjetje ali podjetnik/podjetnica, ki ima sedež v eni izmed dolenjskih občin iz 
točke I., lahko na sofinanciranje izobraževanj prijavi skupno največ štiri udeležence izobraževanja, pri čemer 

                                                 
1 V kolikor niste prepričani ali izobraževanje spada pod strokovno v vaši panogi, se obrnite na Razvojni center Novo mesto. 
2 Redno/izredno izobraževanje, vpis na visokošolske programe, univerzitetne programe itd. so izvzeti iz razpisa.  
3 Izobraževanja v organizaciji in soorganizaciji RC Novo mesto so izključena iz sofinanciranja. 
4 V kolikor je posameznik v podjetju za isto vrsto izobraževanja že pridobil sredstva na preteklih razpisih, je upravičen do sredstev za drugo vrsto 
izobraževanj. 



lahko sofinanciranje izobraževanja za posameznega udeleženca prijavi le enkrat. V kolikor bo isti 
udeleženec/oseba z različnimi izobraževanji na prijavi naveden večkrat, bo prijava iste osebe upoštevana le 
enkrat, in sicer po načelu vrstnega reda (druge prijave iste osebe bodo kot neupravičene zavrnjene). 
Na podlagi razpisnih pogojev, upravičenosti do sofinanciranja izobraževanj, razpoložljivih sredstev občin za ta 
namen in predloženih verodostojnih dokazil v prijavi, Razvojni center Novo mesto d.o.o., preko dolenjskih 
občin, posameznemu podjetniku/podjetnici ali podjetju lahko sofinancira: 
 

 za prvega in drugega udeleženca DO 50% CENE posameznega tečaja, vendar največ 250 EUR na 
posameznega udeleženca (brez DDV)5 , 

 za tretjega in četrtega udeleženca DO 25% CENE6 posameznega tečaja, vendar največ 125 EUR na 
posameznega udeleženca (brez DDV)2. 

 
Namenska sredstva občin za sofinanciranje so omejena, v kolikor ne bodo zadoščala, si Razvojni center Novo 
mesto d.o.o. pridržuje pravico do zmanjšanja odstotkov sofinanciranja. Glede na upravičenost do 
sofinanciranja, razpoložljivih sredstev občin za ta namen in predloženih dokazil v prijavi, lahko posamezni 
podjetnik/podjetnica ali podjetje prejme skupno največ 750,00 EUR za vse udeležence izobraževanj. 
 
 III. POGOJ ZA OHRANITEV SOFINANCIRANEGA ZNESKA 
Po zaključenem izobraževanju (oz. najkasneje en mesec po zaključku) je potrebno za vse udeležence, ki jim bo 
skladno z objavljenimi pogoji zagotovljeno sofinanciranje udeležbe, dostaviti FOTOKOPIJO DOKAZILA O 
USPEŠNO ZAKLJUČENEM RAČUNALNIŠKEM ALI STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU. V nasprotnem primeru bo 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. zahteval vračilo izplačanih sredstev. 
 

IV. ROK ZA PRIJAVO 
Prijave za sofinanciranje je potrebno poslati/dostaviti do vključno petka, 27. oktobra 2017, do 12. ure, na 
naslov: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.  
Upoštevali bomo popolne prijave7,  ki bodo prispele v roku,  v zaprti kuverti, in sicer: 

- priporočeno po pošti ali  
- osebno v tajništvo Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. (pri osebni dostavi bo prijavitelj prejel 

potrdilo o oddaji prijave).   
Kuverta mora biti označena z napisom: 
PRIJAVA – SOFINANCIRANJE 2017/1 
 
Prijavitelji bodo o rešitvi vloge in nadaljnjih postopkih obveščeni po elektronski pošti na e-naslov, ki bo naveden 
na obrazcu A.  
 

V. KONTAKTNE INFORMACIJE 
Razvojni center Novo mesto d.o.o., e-naslov: aleksandra.pavlic@rc-nm.si, zadeva: SOFINANCIRANJE 
IZOBRAŽEVANJ ali tel. št.: + 386 (7) 337 29 82. 
 
Novo mesto, avgust 2017 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
Priloga: 
 - Obrazec A: Prijava – Sofinanciranje računalniških in strokovnih izobraževanj 2017/1 

                                                 
5 DDV bomo upoštevali le v primeru, v kolikor bo dovolj razpoložljivih sredstev, glede na število prijav po posamezni občini. 
6 V kolikor bo razpoložljivih sredstev dovolj, je tudi tretji udeleženec upravičen do 50% sofinanciranja, pod enakimi pogoji kot prvi in drugi udeleženec. 
7 POPOLNA PRIJAVA: V celoti izpolnjen Obrazec A z vsemi zahtevanimi prilogami v zahtevanem roku. 
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