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Republika Siovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Siovenije, Generalni
carinski urad (v nadaljevanju: GCU) izdaja na podlagi 2. odstavka 6. elena Zakona 0 izvajanju
carinskih predpisov Evropskih skupnosti (Uradni list RS, st. 25/2004. 28/2006 in 111/2007 - v
nadaljevanju: ZICPES) v zadevi podelitve javnega pooblastila za izvedbo usposabljanj in
strokovnih izpitov za opravljanje poslov zastopanja v carinskihzadevah naslednjo

ODLOCBO

1. Javno pooblastilo za izvedbo usposabljanj in strokovnih izpitov za opravljanje poslov
zastopanja v carinskih zadevah se podeli SUAS Ljubljana - Srednji upravno administrativni soli
Ljubljana, Zdravstvena pot 10, Ljubljana (v nadaljevanju: SUAS Ljubljana).

2. SUAS Ljubljana se podeli javno pooblastilo za obdobje 2 (dveh) let, steto od dneva
dokoncnosti te odlocbe. GCU lahko podalisa veljavnost javnega pooblastila trikrat za vsako
nadaljnje leto, in sicer z izdajo odlocbe 0 podaljsanju veljavnosti podeljenega javnega
pooblastila st. 1100-77/2012-19 z dne 8. marec 2013.

3. Javno pooblastilo lahko preneha pred potekom roka veljavnosti le-tega v naslednjih primerih:
ce se SUAS Ljubljana izbrise iz Poslovnega registra oziroma sodisce zoper SUAS
Ljubljana izda sklep 0 zacetku steeajnega postopka oziroma v kolikor se zoper SUAS
Ljubljana zacne kateri koli postopek, katerega posledica je izbris SUAS Ljubljana iz
Poslovnega registra Siovenije,
ce se GCU odloc! v lastni izvedbi izvajati naloge, ki so predmet javnega pooblastila,
ce se SUAS Ljubljana izbrlse iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov na
podrocju vzgoje in izobrazevanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobrazevan]e,
znanost, kulturo in sport,
ce GCU SUAS Ljubljana odvzame javno pooblastilo, ker SUAS Ljubljana ne izvaja
vestno in strokovno nalog, ki so predmet javnega pooblastila, kot je to doloceno z
Uredbo 0 pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah (Uradni list RS,
st. 33/2004, 109/2004 in 96/2005) in Programom usposabljanja za opravljanje poslov
zastopanja v carinskih zadevah, stevilka: 1100-47/2012-13, z dne 23. november 2012,
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ce SUAS Ljubljana ne vodi evidence usposabljanj, predavateljev, kandidatov in
opravljenih ur, ne izvaja strokovnih izpitov in ne vodi zapisnikov za vodenje strokovnega
izpita, ne izdela evalvacijskega porocila 0 uspesnosti usposabljanja, ne izdaja potrdil 0

usposabljanju in 0 opravljenem strokovnem izpitu in v primeru vecjeqa nezadovoljstva
udelezencev usposabljanj za strokovni izpit s podrocja opravljanja poslov v carinskih
zadevah, tj. v kolikor sedemdeset odstotkov vseh udelezencev z oceno negativno oceni
izvedbo dveh zaporednih usposabljanj za strokovni izpit s podrocja opravljanja poslov v
carinskih zadevah. GCU v tem primeru odvzame javno pooblastilo po preteku roka, ki
ga GCU doloci SUAS Ljubljana v pisnem opozorilu.

4. SUAS Ljubljana izvaja obveznosti, ki izhajajo iz podeljenega javnega pooblastila, v skladu z
dokumentacijo za podelitev pooblastila za izvedbo usposabljanja in izvedbo strokovnega izpita
za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah 51. 1100-77/2012-4 z dne 21. december
2012, Uredbo 0 pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah (Uradni list RS,
131.33/2004, 109/2004 in 96/2005 - v nadaljevanju: uredba) in Program om usposabljanja za
opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah, stevllka: 1100-47/2012-13, z dne 23.
november 2012 (v nadaljevanju: program). GCU izvaja nadzor nad SUAS Ljubljana, ki se tice
izpolnjevanja obveznosti na podlagi podeljenega javnega pooblastila.

5. SUAS Ljubljana sme udelezencern za udelezbo na usposabljanju, opravljanje strokovnega
izpita oziroma popravnega izpita ali za gradivo zaracunati naslednje cene:
C1: Cena oziroma vrednost kotizacije na udelezenca za usposabljanje in gradivo: 460,00 EUR

brez davka na dodano vrednost, .
C2: Cena oziroma vrednost kotizacije na udelezenca za opravljanje strokovneqa izpita: 220,00

EUR brez davka na dodano vrednost,
C3: Cena oziroma vrednost kotizacije na udelezenca za opravljanje popravnega izpita: 100,00

EUR brez davka na dodano vrednost,
C4: Cena oziroma vrednost kotizacije na udelezenca za gradivo: 60,00 EUR brez davka na

dodano vrednost.

Cene za obdobje enega leta so kcncne in nespremenljive. V kolikor indeks cen zivljenjskih
potrebscin kumulativno preseze 4 % vrednosti, steto od preteka enega leta od dokoncnosti te
odlocbe, se cene uskladijo z 80 % povisanjern indeksa cen zivljenjskih potrebscin.

6. Stroski postopka podelitve javnega pooblastila do izdaje te odlocbe v celoti bremenijo

proracun GCU.

o bra z I 0 zit e v:

GCU je 12. decem bra 2012 izdal sklep 0 zacetku postopka in 0 imenovanju strokovne komisije
za vodenje postopka za podelitev javnega pooblastila za izvedbo usposabljanja in strokovnega
izpita za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah. V skladu z 2. odstavkom 6. elena
ZICPES je bilo v Uradnem listu Republike Siovenije 131.101/2012 objavljeno obvestilo 0 podelitvi
javnega pooblastila za izvedbo usposabljanja in strokovnega izpita za opravljanje poslov

zastopanja v carinskih zadevah.

GCU je do roka za oddajo ponudb, tj. do 17. januarja 2013 do 09:00 ure, prejel tri pravocasno
predlozene ponudbe v naslednjem vrstnem redu:
1. ponudnik Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploscad 27a, Ljubljana, ,..
2. ponudnik SUAS Ljubljana, Zdravstvena pot 10, Ljubljana,



3. ponudnik MUCH, izobrazevanje, d.o.o., Koprska 94, Ljubljana.

Strokovna komisija je po pregledu ponudbe vseh ponudnikov ugotovila, da izpolnjujejo pogoje,
ki so bili doloceni v dokumentaciji za podelitev pooblastila za izvedbo usposabljanja in izvedbo
strokovnega izpita za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah st. 1100-77/2012-4 z
dne 21. december 2012 (v nadaljevanju: dokumentaciJa). Strokovna komisija je za vsakega
ponudnika posebej izracunala rezultat, uposteva]e ponudbene cene, ki so jih doloclli ponudniki v
svojih ponudbah, in merilo za izbiro najuqodnejse ponudbe »najnizja cena«, ki je bilo doloceno
v dokumentaciji. Strokovna komisija je ugotovila, da je ponudba ponudnika SUAS Ljubljana
najupodnejsa (236,00 EUR brez davka na dodano vrednost), sledili pa sta ji ponudbi ponudnika
Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploscad 27a, Ljubljana (248,00 EUR brez davka
na dodano vrednost) in ponudnika MUCH, izobrazevanje, d.o.o., Koprska 94, Ljubljana (259,20
EUR brez davka na dodano vrednost).

Strokovna komisija je izdala zapisnik 0 pregledu in ocenitvi ponudb v postopku podelitve
javnega pooblastila za izvedbo usposabljanja in strokovnega izpita za opravljanje poslov
zastopanja v carinskih zadevah st. 1100-77/2012-16 z dne 30. januar 2013, ki je bil vrocen
vsem ponudnikom 5. februarja 2013 (v nadaljevanju: zapisnik).

Ponudnik MUCH, izobrazevan]e, d.o.o., Koprska 94, Ljubljana je podal pripombe na zapisnik,
da iz zapisnika ni razvidna ugotovitev strokovne komisije, ali so ponudniki tudi dejansko
sposobni izpolniti obveznosti iz dokumentacije. Strokovna komisija je zavrnila pripombe
ponudnika, saj so razlike v ponudbenih cenah med ponudniki minimalne. Strokovna komisija
zato ocenjuje, da zaradi minimalriih razlik v cenah in ostalih okoliscin, ki so bile pojasnjene
vsem ponudnikom v odqovoru na pripornbe na zapisnlk st. 1100-77/2012-18 z dne 5. marec
2013, pripombe niso utemeljene.

GCU je zato ob zgoraj navedenih ugotovitvah odlocil, da se podeli javno pooblastilo za izvedbo
usposabljanja in strokovnega izpita za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah
ponudniku SUAS Ljubljana za obdobje 2 (dveh) let, steto od dneva dokoncnosti te odlocbe.
GCU lahko poda'jsa veljavnost javnega pooblastila trikrat za vsako nadaljnje leto, in sicer z
izdajo odlocbe 0 podaljsanju veljavnosti podeljenega javnega pooblastila st. 1100-77/2012-19 z
dne 8. marec 2013. Javno pooblastilo se podeljuje skladno z 2. odstavkom 6. elena ZICPES.

GCU je v odlocbi izpostavil razloge predcasneqa prenehanja veljavnosti javnega pooblastila
SUAS Ljubljana z namenom ucinkoviteqa izpolnjevanja obveznosti, ki jih SUAS Ljubljana
pridobi z dokoncnostjo te odlocbe, pri cerner so te obveznosti natancneje opredeljene v
dokumentaciji, uredbi in programu. GCU izvaja nadzor nad SUAS Ljubljana, ki se tice
izpolnjevanja obveznosti na podlagi podeljenega javnega pooblastila.

SUAS sme udelezencern za udelezbo na usposabljanju, opravljanje strokovnega izpita oziroma
popravnega izpita ali za gradivo zaracunati cene, ki jih je doloctl v svoji ponudbi z dne 15. januar
2013. Visina cen in nacin valorizacije sta doloceni v 5. tocki izreka te odlocbe.

Stem so utemeljene 1., 2., 3.,4. in 5. tocka izreka te odlocbe,

ZUP v 1. odstavku 118. elena doloca, da organ v odlocbi odloci 0 stroskih postopka in kdo jih
trpi. Ker je GCU sam zacel postopek podelitve javnega pooblastila v skladu z 2. odstavkom 6.
elena ZICPES, bremenijo vsi stroski, ki so nastali do izdaje te odlocbe, GCU, skladno s 1.
odstavkom 113. elena ZUP. Stem je utemeljena 6. tocka izreka te odlocbe.
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Ta odlocba je izdana takse prosto skladno s 1. tocko 23. elena Zakona 0 upravnih taksah
(Uradni list RS, st. 106/2010 - v nadaljevanju: ZUT).

Pouk 0 pravnem sredstvu:
Zoper to odlocbo je dovoljena pritozba na Ministrstvo za finance Republike Siovenije. Pritozba
se vlozi v roku 15 (petnajst) dni od dneva vrocitve odlocbe in se izroci neposredno na naslovu
Carinska uprava Republike Siovenije, Generalni carinski urad, Smartinska cesta 55, 1523
Ljubljana, oziroma poslje po posti na navedeni naslov. Na navedenem naslovu se lahko poda
pritozba tudi ustno na zapisnik. Za vlozeno pritozbo je treba placati takso po tar. st. 2 ZUT v
znesku 18,12 EUR, in sicer na »placilni podracun upravne takse (tar. st. 1 - 10 in tar. st. 80 in
82 iz ZUT) - drzavne« st. 01100-1000315637, sklicna stevilka 16136-7111002-11007712.

Pripravila: strokovna komisija

Vrociti:
1. Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploscad 27a; 1000 Ljubljana - priporoceno z

vrocilnico (ZUP)
2. Srednja upravno administrativna sola Ljubljana, Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana -

priporoceno z vrocilnico (ZUP)
3. MUCH, izobrazevan]e, d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana - priporoceno z vrocilnico (ZUP)
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