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II. JAVNI RAZPIS 
 
 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 
Maribor 
 
objavlja 
 

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na 
manj razvitih območjih 

 
Na podlagi določb: 
- Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 

46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), 
- Zakona o podpornem okolju za podjetništvo - ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12,  

82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv),  
- Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 

4/19),  
- Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za 

leto 2022 (sklep Vlade RS št. 47602-27/2021/3, z dne: 23. 12. 2021),   
- Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08,  8/10 – ZSKZ-B, 61/20 - ZDLGPE in 

206/21 – ZDUPŠOP),  
- Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018, 
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20- odl. US),   
- Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20),  
- Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21), 
- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, 

št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), 
- Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22),  
- Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih 

programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),  
- Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 

35/17 in 101/20),  
- Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 

208/21) 
- Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne 

spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list 
RS, št. 93/14, 77/16, 14/18, 168/20, 121/21 in 27/22),  
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- Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L  št. 352 z dne 24. 12. 
2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o 
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi 
prilagoditvami (UL L št. 215 z dne  7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljevanju: Uredba 
1407/2013/EU), 

- Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o 
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 
1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 
1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 
541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 
7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegiranim sklepom Komisije (EU, Euratom) 
2021/135 z dne 12. novembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta s podrobnimi pogoji za izračun dejanske stopnje rezervacij 
skupnega sklada za rezervacije (UL L št. 42 z dne 5. 2. 2021, str. 9), 

- Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega Parlamenta In Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi 
okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 
198 z dne 22. 6. 2020, str. 13), 

- Obvestila Komisije Tehnične smernice za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ v 
skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. C 58 z dne 
18.2.2021), 

- Uredbe Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta 

Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L št. 433I 

z dne 22. 12. 2020, str. 23; v nadaljevanju: Uredba 2020/2094/EU), 

- Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o 

vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021), zadnjič 

popravljena s Popravkom (UL L št. 410 z dne 18. 11. 2021, str. 197), (v nadaljevanju: 

Uredba 2021/241/EU), 

- Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe 

(EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in 

odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov 

okrevanja in odpornosti (UL L št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 83), 

- Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, ki ga je sprejela Vlada RS dne 28. 

4. 2021 in je bil potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene načrta za 

okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021 (https://www.eu-skladi.si/sl/po-

2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti) 

- Smernic MF za določitev načina financiranja iz sredstev mehanizma za okrevanje in 
odpornost, št. 546-2/2021/14 z dne 17. 1. 2022 (v nadaljnjem besedilu: Finančne 
smernice), 

- Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, 
št. 167/21), 

- Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 

razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 

4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 

2), (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR), 

- Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 177/20), 

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZIntPK), 
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- Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. 
priglasitve: M001-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 10. 11. 2020; trajanje sheme: 
do 31. 12. 2023), (v nadaljevanju: shema državnih pomoči de minimis) in 

- pogodbe št.: C2130-22-9003 o prenosu dela nalog in o izvajanja in financiranju Javnega 
razpisa za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih iz 
Načrta za okrevanje in odpornost kot enega izmed javnih razpisov v okviru investicije iz 
NOO C3K9IC (sklenjene med Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in 
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 03.03.2022).  

 
 
1. Naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva 
 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v 
nadaljevanju: Sklad) nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa v vlogi izvajalca ukrepa in 
izvajalca javnega razpisa.  
 
Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz Sklada za okrevanje 
in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna, s katerim upravlja organ v 
sestavi Ministrstva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v 
nadaljevanju: URSOO) in na katerem se zbirajo sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost 
za financiranje ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, ki ga je 
sprejela Vlada RS dne 28. 4. 2021 in je bil potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi 
ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021, ter je objavljen na: 
https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti (v 
nadaljevanju: NOO).  
 
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter upravičeno območje  
 
Javni razpis financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje 
»NextGenerationEU«. Javni razpis je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti, 
prijazno poslovno okolje za investitorje  - Podpora investicijam za večjo produktivnost, 
konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje 
delovnih mest. 
 
2.1. Namen in cilj javnega razpisa 
 
Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij s 
skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000,00 EUR, ki izkazujejo snovno in 
energetsko učinkovitost proizvodnje, vlagateljev ki izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje ter 
ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest.  
  
Cilj javnega razpisa je sofinanciranje investicij na podlagi ZSRR-2, ki zasledujejo cilje 
digitalizacije in prehoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo in na ta 
način prispevajo  k prehodu v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo v 
skladu s ključnimi cilji Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike 
Slovenije do leta 2030, ki so:   

- zmanjšati emisije TGP v sektorjih, ki niso vključeni v shemo trgovanja,  
- doseči vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov v končni rabi energije, 
- izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti v vseh sektorjih in izboljšati energetsko 

učinkovitost za vsaj 35 % glede na osnovni scenarij iz leta 2007 (učinkovita raba 
energije). 
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Dodatni cilji so: 

- dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti podjetij, ob hkratni trajnosti oz. 
dekarbonizaciji in digitalizaciji poslovanja, 

- višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje 
slovenskih podjetij v globalnih verigah vrednosti, 

- ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, s posebnim poudarkom na 
regionalni uravnoteženosti. 

 
Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 200 okoljsko odgovornih 
projektov, ki prispevajo k povečanju dodane vrednosti na zaposlenega.  
 
2.2. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij (upravičenih stroškov) v opredmetena in 

neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe, 

z bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe z vzpostavitvijo 

nove poslovne enote / podružnice ali v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe in 

prispevajo k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja. Beseda »proizvodnja« 

v besedilu javnega razpisa pomeni tudi izvajanje storitev.  

 
2.3 Upravičeno območje 
 
Upravičeno območje za izvajanje projektov so obmejna problemska območja in s tem občine: 
Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, 
Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, 
Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, 
Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, 
Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, 
Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, 
Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, 
Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, 
Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, 
Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, 
Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica (v 
nadaljevanju: upravičeno območje). 
 
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev, če bodo izvajali investicijski projekt in imeli na dan 
oddaje vloge na ta javni razpis sedež / poslovno enoto / podružnico na upravičenem območju. 
Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni 
register. 
 
Vlagatelji s sedežem v katerikoli drugi državi članici, ki ob oddaji vloge nimajo poslovne enote 
/ podružnice v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev, če bodo izvajali investicijski 
projekt in v Republiki Sloveniji ustanovili poslovno enoto / podružnico na upravičenem območju 
najkasneje do dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju. Sedež / poslovna enota / podružnica 
morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register. 
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3. Ciljne skupine / upravičenci 
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) z 
najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas1 na dan 28. 2. 2022, ki se kot pravna ali fizična 
oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, 
samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, ter so na dan oddaje vloge na ta javni razpis 
vsaj 18 mesecev registrirana oziroma vpisana po Zakonu o gospodarskih družbah - ZGD-12 
oziroma Zakonu o zadrugah - ZZad3, oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih 
državah, in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.  
 
Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge 1 
Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek 
lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe 651/2014/EU. 
 
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu  
 
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora 
izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.  
 
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno 
in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za 
kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).  

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v 
razpisni dokumentaciji v točki IV. 

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali 
dokazila. 

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru projekta, se 
pogodba o sofinanciranju ne bo sklenila, sklep o izboru projekta pa se odpravi oz. razveljavi.  
 
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko 
Sklad odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov 
transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.  
 
4.1 Splošni pogoji za vlagatelje 
 
1. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca, ki so določeni v točki 3 javnega razpisa 

(glede velikosti, datuma registracije podjetja, števila zaposlenih in pravne oblike).  
2. Vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje v zvezi z upravičenim območjem, sedežem ali 

podružnico in lokacijo izvajanja projekta, navedene v točki 2.3 javnega razpisa. 
3. Vlagatelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 

eurov ali več do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma njegovih 

izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije 

za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in 

                                                           
1 143. čl. ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni čas 40 ur na 

teden. V skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz 
socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem 
javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas. 

2 Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 
22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21). 
3 Uradni list RS, št. 97/09  – uradno prečiščeno besedilo in 121/21. 
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Slovenskega regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz 

naslova pogodb o sofinanciranju oz. o dodelitvi javnih sredstev in so bile kot neporavnane 

in zapadle pred tem spoznane z izvršilnim naslovom. 

4. V obdobju zadnjega leta, šteto za nazaj od dne oddaje vloge, vlagatelj nima neporavnanih 

zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 

obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 

50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne 

izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov 

davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne 

oddaje vloge. 

5. Vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali 
prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil 
poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z 
določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 
196/21 – odl. US) in ni v postopku likvidacije po ZGD-1. 

6. Vlagatelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 
18. točko 2. člena Uredbe  651/2014/EU. 

7. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja 
iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
uradno prečiščeno besedilo in 158/20).  

8. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne 
dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče 
izključene sektorje: 

 ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 
1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000; 

 primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov; 
 predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih: 

o kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih 
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo 
zadevno podjetje; 
o kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na 

primarne proizvajalce. 

 pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in 
sicer pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in 
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo in 

 pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje 
prednost pred uvoženimi. 

9. Vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe 
Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s 
skupnim trgom Skupnosti. Šteje pa se, da vlagatelj pogoj izpolnjuje, če odločba Evropske 
komisije še ni dokončna, vlagatelj pa je sredstva v ustrezni višini položil na posebni 
skrbniški račun pri banki in z njimi ne razpolaga. 

10. Vlagatelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja 

v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, 

državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja). 
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11. Vlagatelj mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči - skupna višina državne 

pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati največje 

intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot jih določajo sheme državnih pomoči, 

po katerih se izvaja predmetni javni razpis. 

12. Vloga vlagatelja mora biti digitalno podpisana s stani osebe pooblaščene za zastopanje 
(direktor oz. prokurist izhajajoč iz Poslovnega registra Slovenije) oziroma s strani osebe, 
za katero je izkazano posebno pooblastilo zgolj za podpis in oddajo vloge (obrazec 
objavljen na spletni strani Sklada pod javnim razpisom).  

 
4.2  Posebni pogoji za vlagatelje 

 
1. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga.   
2. Vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih 

stroškov, skladno s točko 15 tega javnega razpisa, ki se nanašajo na projekt pod številko, ki 
jo bo vlagatelj navedel v obrazcu 1 Prijavni list z izjavami vlagatelja. 

 
4.3  Pogoji za projekt 
 
1. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa. 
2. Iz vloge mora biti razvidno, da je projekt ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki 

izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene in 
opisane cilje ter ukrepe, na podlagi katerih je mogoče presojati ali projekt izpolnjuje 
vnaprej določena merila in pogoje. 

3. Projekt mora izkazovati povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v roku enega leta po 
zaključku projekta, glede na vrednost po poslovnih izkazih na dan 31. 12. 2020. Primerjajo 
se bilančni podatki po stanju na dan 31. 12. 2023 (za projekte zaključene v letu 2022) ali 
po stanju 31. 12. 2024 (za projekte zaključene v letu 2023).  

4. Projekt mora prispevati k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja:  
- v kolikor gre za investicijo v širitev zmogljivosti gospodarske družbe ali v bistveno 

spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe, se mora poraba 
energije pri proizvodnji obstoječega proizvoda zmanjšati vsaj za 10 %, hkrati pa se 
mora poraba materialov/surovin pri proizvodnji obstoječega proizvoda zmanjšati  
vsaj za 10%, pri čemer se šteje, da je slednji pogoj izpolnjen tudi, če se vsaj 10 % 
končnega proizvoda lahko reciklira in ponovno uporabi, 

- v kolikor gre za investicijo v vzpostavitev nove poslovne enote / podružnice ali v 
diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe na proizvode in storitve, ki jih na 
zadevnem območju prej ni proizvajala, mora biti iz investicijske dokumentacije 
razviden nakup novih strojev in opreme, ki izpolnjujejo najvišje energetske 
standarde oziroma se nanašati na najboljšo razpoložljivo tehnologijo. 

5. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme 
presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči v zadnjih treh poslovnih 
letih (leto odobritve pomoči se upošteva v to obdobje), kot določa shema državnih pomoči 
de minimis.  

6. Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V okviru prijavljenega projekta 
so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih 
sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega 
razpisa.  

7. Financiranje oz. zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni 
dovoljeno. 

8. Iz vloge mora izhajati, da bo vlagatelj izvedel projekt najkasneje do 30. 9. 2023. 
9. Projekt se ne sme začeti pred datumom oddaje vloge na javni razpis. Vsi dogodki, povezani 

z izvedbo projekta, kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, 
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are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se lahko izvršijo šele od datuma oddaje vloge 
naprej. 

10. Projekt se mora začeti najkasneje v roku šest mesecev po podpisu pogodbe o dodelitvi 
sredstev, oziroma najkasneje do 1. 12. 2022. 

11. Minimalna višina upravičenih stroškov je 100.000,00 EUR brez DDV. Načrtovan delež 
sofinanciranja upravičenih stroškov projekta (subvencija) znaša do 100 % upravičenih 
stroškov projekta skladno s shemo državnih pomoči de minimis.  

12. Iz vloge mora biti razvidna najmanj ohranitev števila zaposlenih v obdobju do 31. 12. 2024. 
Izhodiščno stanje števila zaposlenih je število zaposlenih na dan 31. 12. 2021. 

13. Do prijave niso upravičene investicije podjetij, ki jih je zavoljo spoštovanja načela DNSH 
(»da se ne škoduje bistveno«) potrebno izločiti iz kakršnekoli podpore iz naslova 
Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: izključene dejavnosti): 
- Naložbe, ki škodujejo ciljem blažitve podnebnih sprememb: 

a. naložbe v zvezi s fosilnimi gorivi (vključno z nadaljnjo uporabo), razen za toploto / 

moč na osnovi zemeljskega plina, ki je skladna s pogoji iz Priloge III smernic DNSH 

b. dejavnosti, ki so vključene v sistem trgovanja s pravicami do emisije CO2 ali 

njegovih ekvivalentov, razen v kolikor so predvidene emisije bistveno nižje od 

relevantnih primerljivih vrednosti, določenih za brezplačno dodelitev. 

- Naložbe, ki škodujejo prehodu v krožno gospodarstvo: 

a. naložbe v objekte za odstranjevanje odpadkov na odlagališčih, v obrate za 

mehansko biološko obdelavo (MBT) in sežigalnice za obdelavo odpadkov, pri čemer 

ta izključitev ne velja za naložbe: 

b. obrate, namenjene izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati 

c. obstoječe obrate, kjer je naložba namenjena povečanju energetske učinkovitosti, 

zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi materialov iz 

sežigalnega pepela, pod pogojem da take naložbe ne povzročijo povečanja 

zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obrata 

d. dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov dolgoročno 

škoduje okolju (npr. jedrski odpadki).  

14. Projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v 
skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. 

 
5.  Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora projektov 
 

Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v 
nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktorica Sklada s sklepom.  
 
Za vse pravočasne in popolne vloge za posamezno odpiranje komisija ugotovi, ali vloga 
izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega 
razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge 
pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:  
 

Št. 
Naziv merila 

Najvišje 
število točk 

 Namen in cilji investicije do 35 

1. Uvajanje sodobne tehnologije v tehnološki proces 25 

2. Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega 10 

 Ocena vlagatelja do 20 

3. 
Bonitetna ocena vlagatelja po modelu  S.BON AJPES-2020 (bonitetna 
ocena S.BON-1) 

10 



9 
 

4. Okoljski certifikati vlagatelja 5 

5. Lokacija investicije  5 

 Vpliv na okolje in trajnostna naravnanost investicije do 45 

6. 
Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode in tal, 
zmanjšanje uporabe ali izpustov škodljivih snovi 

10 

7. 
Krožno gospodarstvo, recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih 
surovin 

10 

8. Manjša poraba surovin/materialov 10 

9. Manjša poraba energije 10 

10. Trajnostna raba ter varstvo vodnih virov 5 

 Skupaj: 100 

 
Največje število točk je 100 točk. Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje 
vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju III Merila za ocenjevanje 
vlog. 
 
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem 
primeru vloga vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pridobiti sofinanciranja. 
 
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno 
popolne in vsebinsko ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev 60 ali več točk in je 
zahtevan skupni znesek za sofinanciranje projektov večji, kot je na razpolago sredstev za 
posamezno odpiranje, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega 
števila točk imajo prednost vlagatelji, ki so pridobili več točk pri merilu št. 1, nato št. 2, nato 
št. 3, nato št. 4, nato št. 5 nato št. 6, nato št. 7, nato št. 8, nato št. 9, in nato št. 10.  
 
V kolikor tudi po tem dodatnem merilu več vlagateljev pridobi enako število točk bodo imele 
prednost vloge vlagateljev, ki so bile oddane prej. Upošteva se sistemski datum zabeležen ob 
elektronski oddaji vloge. 
 
6. Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa 

 
Okvirna skupna višina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega 
razpisa je 20.000.000,00  EUR. 
 
Pravice porabe so na razpolago na evidenčnem projektu 1611-21-0015 - Izvajanje načrta za 
okrevanje in odpornost in bodo zagotovljene na proračunski postavki naziv PP 221479 - C3K9IC 
Investicije po ZSRR-2-SPS-NOO-MGRT.  
 

 Proračunska postavka Leto 2022 Leto 2023 

PP221479  
C3K9IC - investicije po ZSRR-2 - SPS-NOO - MGRT 

 
5.000.000,00 EUR 

 
15.000.000,00 EUR 

 
 
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2022 in 
2023.  
 
Sklad bo v primeru presežnega interesa s strani vlagateljev, kakovosti prejetih vlog ali iz drugih 
razlogov, vendar zgolj v primeru, ko bodo zagotovljena dodatna razpoložljiva sredstva za 
predmetni javni razpis iz naslova Mehanizma za okrevanje in odpornost, integralna sredstva 
ali sredstva iz drugih virov financiranja, po potrebi lahko pred izdajo sklepov o izboru s 
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spremembo javnega razpisa, ki bo objavljena v Uradnem listu in na spletni strani Sklada, objavil 
zvišanje razpisanih sredstev. Zvišanje razpisanih sredstev bo pri tem prvenstveno najmanj 
tolikšno, kolikor znaša razlika med obstoječo razpisano vrednostjo in sredstvi, ki so potrebna 
za podporo ene oz. zadnje izmed vlog, ki je po višini prejetih točk zadnja v vrsti za izdajo 
sklepa o izboru, in sicer do višine zaprošenega sofinanciranja, kot le-ta izhaja iz vloge. V 
primeru zagotovitve več dodatnih razpoložljivih sredstev (s katerimi je možno podpreti več kot 
zgolj eno oz. zadnjo izmed vlog, ki so v vrsti za sofinanciranje), se projekti izbirajo na enak 
način kot navedeno v poglavju 5.  
 
Navedena možnost zvišanja razpisane vrednosti je zgolj možnost in ne zaveza, saj v trenutku 
objave javnega razpisa Sklad oz. nosilni organ Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
nimata zagotovljenih dodatnih razpoložljivih sredstev, nad višino trenutno razpisane vrednosti. 
Ob objavi spremembe javnega razpisa iz navedenega razloga bo Sklad navedel novo, višjo 
razpisano vrednost ter tudi vir za to povišanje sredstev.  
 
Postopek iz prejšnjega odstavka ima prednost pred postopkom zmanjševanja obsega 
sofinanciranja, kot je naveden v nadaljevanju tega poglavja. To pomeni, da v kolikor Sklad ne 
bo imel na voljo dodatnih razpoložljivih sredstev za zvišanje razpisane vrednosti, se lahko 
posluži možnosti podpore z zmanjšanim obsegom sofinanciranja. 
 
V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih sredstev tega javnega razpisa, se to objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila vlog, ki bi 
dosegle minimalno število točk, potrebnih za sofinanciranje, ali v primeru, ko v okviru 
posameznega odpiranja javnega razpisa ni na voljo dovolj razpoložljivih sredstev za podporo 
zadnje izmed vlog, ki je po izvedenem postopku ocenjevanja v vrsti za sofinanciranje, v višini 
zaprošenega sofinanciranja kot izhaja iz vloge ali pa v skrajnem primeru, ko vlagatelji ne 
sprejmejo zmanjšanega obsega sofinanciranja, kot je to pojasnjeno v nadaljevanju tega 
poglavja.  Nerazdeljena/neporabljena sredstva iz prvega roka za oddajo vlog bodo vlagateljem 
lahko zagotovljena v okviru drugega odpiranja. Višino morebitnih nerazdeljenih/neporabljenih 
sredstev, ki bo na razpolago za drugo odpiranje, bo ministrstvo objavilo na spletni strani, kjer 
je objavljena tudi razpisna dokumentacija. 

Vloge se za sofinanciranje potrjujejo v poglavju 5 navedenem vrstnem redu višine prejetih točk 
v postopku ocenjevanja vlog, skladno z merili. Vendar v primeru, ko v okviru javnega razpisa 
ni na voljo dovolj razpoložljivih sredstev za podporo zadnje izmed vlog, ki je po izvedenem 
postopku ocenjevanja v vrsti za sofinanciranje, do celotnega, to je v višini zaprošenega 
sofinanciranja kot izhaja iz vloge, lahko Sklad vlagatelja pozove k izjavi oz. opredelitvi do 
možnosti izvedbe projekta z zmanjšanim obsegom sofinanciranja. V kolikor vlagatelj potrdi, da 
sprejema zmanjšan obseg sofinanciranja za izvedbo projekta in da lahko zagotovi dodatna 
lastna sredstva ter Skladu posreduje izjavo o zaprtju finančne konstrukcije in o izvedbi projekta 
kljub zmanjšanemu obsegu sofinanciranja, Sklad izda sklep o izboru vloge z zmanjšanim 
obsegom sofinanciranja. 

V kolikor se vlagatelj ne strinja z izvedbo projekta z manjšim obsegom financiranja, se 
sofinanciranje z nižjim obsegom sofinanciranja lahko ponudi naslednjemu vlagatelju v vrsti 
glede na višino prejetih točk v postopku ocenjevanja. V primeru, ko po tem postopku 
zmanjšanega sofinanciranja ne sprejme noben vlagatelj, ki je po višini prejetih točk dosegel 
minimalni prag za sofinanciranje,  pa lahko sredstva v skrajnem primeru ostanejo 
nerazporejena. 
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Dinamika sofinanciranja posameznega projekta bo določena s pogodbo o sofinanciranju med 
Skladom in izbranim vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja 
projekta in od razpoložljivih pravic porabe oziroma proračunskih sredstev, ki so na voljo za 
sofinanciranje projektov iz naslova javnega razpisa. 

Pogodbe na osnovi objavljenega JR ne bodo podpisane, dokler ne bodo zagotovljena sredstva 
na proračunski postavki naziv PP 221479 - C3K9IC Investicije po ZSRR-2-SPS-NOO-MGRT in 
projekti ne bodo uvrščeni v načrt razvojnih programov.  
 
Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti pravic porabe in proračunskih sredstev za ta 
namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe, lahko Sklad razveljavi razpis in izdane 
sklepe o izboru, ali spremeni pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani vlagatelj 
ne strinja s predlogom spremembe, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o 
sofinanciranju.  
 
Sklad si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče 
ali spremeni, kar stori z objavo v Uradnem listu RS.   
 
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva 
 
Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge do 30. 9. 2023. 
 
Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravljena oziroma, ko je blago dobavljeno, skladno 
s predmetom in drugimi določili pogodbe in je podprt z ustrezno listino.  
  
Upravičeni stroški upravičenca morajo biti plačani v celoti, najkasneje do oddaje zahtevka za 
izplačilo. Obdobja upravičenosti izdatkov projekta za posamezno izplačilo so od datuma 
oddaje vloge do:  

 najkasneje 18. 10. 2022 v letu 2022,  

 najkasneje 18. 10. 2023 v letu 2023.  
 
Upravičeni izdatek upravičenca nastane z dnem plačila upravičenega stroška in ko je podprt z 
listino, ki njegov nastanek ustrezno dokazuje. Roki za oddajo zahtevkov za izplačilo so 
natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji v točki IV (poglavje 3. Roki in dokazila za 
predložitev zahtevka za izplačilo) in bodo na ravni projekta določeni s pogodbo o 
sofinanciranju. 
 
Obdobje upravičenih javnih izdatkov je od 4. 3. 2022 do 31. 12. 2023 oziroma traja do porabe 
sredstev.  
 
8. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči 
 
Sofinanciranje bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja 
finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II, datum 
potrditve sheme: 10. 11. 2020; trajanje sheme: 31. 12. 2023) (v nadaljevanju: shema državnih 
pomoči de minimis). 
 
Upošteva se pravilo kumulacije državnih pomoči, kar pomeni, da skupna višina državne pomoči 
enotnemu podjetju za projekt za isti namen ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali 
zneska državne pomoči v zadnjih treh poslovnih letih (leto odobritve pomoči se upošteva v to 
obdobje), kot to določa shema državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT 
- de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II).  
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Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na 
izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče 
izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.  
 
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da 
upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe 
domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, 
ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij 
v drugih državah članicah.  
 
9. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način financiranja 
 
9.1. Upravičeni stroški 
 
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprtim projektom in skladni z 
namenom, cilji in predmetom javnega razpisa. Upravičeni stroški morajo biti neposredno 
povezani s podprtim projektom. Upravičeni stroški so: 
- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in 

novih naprav ter s tem povezane računalniške opreme), 
- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske 

opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta, do največ 10 % celotnih 
upravičenih stroškov projekta),  

- stroški transporta, montaže in zagona opreme. V primeru nakupa opreme so 
upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v 
kolikor transport, montažo ali zagon oziroma implementacijo izvede prodajalec, pri katerem 
so bili stroji/oprema kupljeni in se stroški ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, 
da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva. 

 
Davek na dodano vrednost ter drugi davki ali dajatve niso upravičen strošek. Prav tako med 
upravičene stroške ne spadajo stroški priprave dokumentacije, cestna transportna sredstva, 
vozila, razna namenska orodja, nakup strojev in opreme, ki so namenjene proizvodnji ali 
distribuciji energije ter energetske infrastrukture (sončne elektrarne, toplotne črpalke, …), 
gradbena-obrtniška-inštalacijska dela (GOI), izobraževanja, šolanja ali usposabljanja osebja, 
nabave materiala ali surovin za proizvodnjo, stroški tekočega poslovanja. 
 
V vlogi je potrebno jasno opredeliti načrtovane stroške projekta in priložiti predračune / 
ponudbe, izdane največ 60 dni pred datumom oddaje vloge. Iz predračunov / ponudb mora 
biti razviden predmet nakupa (natančna oznaka) in vsi ostali stroški, ki so zajeti v ceno nakupa, 
vrednost z DDV in brez DDV. 
 
Upravičen je nakup novih strojev in naprav, izdelanih v letu 2021 ali 2022 za sofinanciranje v 
letu 2022, oziroma izdelanih v letu 2022 ali 2023 za sofinanciranje v letu 2023. 
 
9.2 Način financiranja in dokazovanje upravičenih stroškov 
 
Upravičeni stroški se bodo uveljavljali na osnovi dejansko plačanih stroškov. Dokazila za 
nastanek upravičenih stroškov so opredeljena v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 3. 
Roki in dokazila za predložitev zahtevka za izplačilo). 
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Za stroške osnovnih sredstev se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o 
dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, ki bodo nastali v obdobju upravičenosti 
stroškov in bodo plačani v obdobju upravičenosti izdatkov. 
 
Upravičenci morajo izvesti projekt v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in 
sicer (i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, (ii) načelo zagotavljanja konkurence 
med ponudniki, (iii) načelo transparentnosti javnega naročanja, (iv) načelo enakopravne 
obravnave ponudnikov in (v) načelo sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o 
sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na način, da se celoten postopek 
dokumentira in obrazloži. V primeru, da je prijavitelj gospodarska družba v javni lasti, mora 
izvesti postopke v skladu z Zakonom o javnem naročanju. 
Ob upoštevanju načela sorazmernosti mora upravičenec zagotoviti najmanj tri konkurenčne 
oz. relevantne ponudbe. V kolikor gre za specifično storitev ali opremo sestavljeno po meri 
upravičenca ali pa na trgu ne obstaja več ponudnikov, mora upravičenec predložiti 
dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca, ki bo dokazovala gospodarno ravnanje ter tržno 
ceno, v skladu s prejšnjim odstavkom.   
 
Nabavo nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške je dovoljeno izvesti le od 
tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana z 
vlagateljem s 25 % in več. Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež pravne ali 
fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma poslovodnega organa. 
 
9.3. Intenzivnost pomoči 
 
Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči 
de minimis. 
 
Višina upravičenih stroškov projekta mora znašati najmanj 100.000,00 EUR. V kolikor se ob 
oddaji zahtevka za izplačilo ugotovi, da višina upravičenih stroškov projekta ne dosega 
100.000,00 EUR, se zahtevek zavrne, Sklad odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti 
že izplačana sredstva sofinanciranja skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračunski sklad NOO oziroma 
v proračun Republike Slovenije.  
 
10. Rok in način prijave na javni razpis 

 
Roka za predložitev vlog sta 29. 3. 2022  in 12. 4. 2022 do 14:00. 

 
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega 
razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.  
 
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/. 
Digitalno podpisana, s strani osebe pooblaščene za zastopanje (izhajajoč iz Poslovnega registra 
RS), je vloga uradno poslana v obravnavo, vlagatelj pa pridobi evidenčno številko vloge ter 
elektronsko obvestilo o oddani vlogi. 
 
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. 
Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 
14:00 na posamezen prijavni rok. Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno več 
oddati. 
 
 

https://eportal.podjetniskisklad.si/
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11. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora 
 
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v 
prostorih Sklada v roku treh (3) delovnih dni od navedenih rokov za predložitev vlog. Datumi 
in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh Sklada: 
www.podjetniskisklad.si  
 
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost in popolnost prispelih vlog.  
 
Nepravočasno prispele vloge, ki bodo oddane po prijavnem roku, se ne bodo obravnavale in 
bodo s sklepom zavržene. 
 
Komisija bo v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog pisno (po elektronski pošti) pozvala k 
dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih vloge niso popolne. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati 
višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta 
vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove 
vloge glede na preostale vloge, ki jih je Sklad prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za 
dopolnitev vlog ne sme biti daljši od petih (5) dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.  
 
Komisija bo skladno z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno 
popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz javnega razpisa, se bo kot 
neustrezna zavrnila. 
 
12.  Vsebina vloge 
 
Vlagatelji morajo v vlogi predložiti naslednje dokumente: 
1. Prijavni list z izjavami vlagatelja (Obrazec 1). Spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu 

https://eportal.podjetniskisklad.si/, izpolnite in potrdite skladno z navodili spletnega portala. 
2. Neobvezujoči predračuni in ponudbe, izdane največ 60 dni pred datumom oddaje 

vloge. V seznamu stroškov projekta morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi 
predračuni in ponudbe. Končno izbrani izvajalci so lahko pri končni izvedbi projekta 
razlikujejo od prvotno predvidenih. 

3. Akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja, ki se pripravi za obdobje najkasneje 
do 30. 9. 2023 in ga najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada 
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi, kjer je objavljen razpis.  

4. Predstavitveni načrt podjetja s finančnim načrtom, ki ga najdete na spletni strani 
Slovenskega podjetniškega sklada https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi, kjer je objavljen 
razpis. Predstavitvenemu načrtu priložite bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za 
leto 2020, oddana na Ajpes, potrjena s strani odgovornih oseb vlagatelja. 

5. Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za 
gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge, na podlagi letnega poročila za leto 
2020. 

6. Okoljski certifikat vlagatelja, oziroma izjava vlagatelja, da z okoljskim certifikatom 
ne razpolaga. 

7. Dokazila/izjave glede zaprtja finančne konstrukcije projekta. V primeru zapiranja 
finančne konstrukcije z drugimi viri, mora vlagatelj priložiti dokazila, iz katerih bo 
zagotovljeno zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) 
oz. izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo 
pridobljeni. 

 

http://www.podjetniskisklad.si/
https://eportal.podjetniskisklad.si/
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi
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Vsebina vloge mora biti posredovana v skenirani obliki na spletnem portalu 
https://eportal.podjetniskisklad.si/.  
 
Kot sestavni del vloge na spletnem portalu priložite tudi ostala neobvezna dokazila povezana 
z oceno vloge (tehnična in tehnološka dokumentacija, prospekti opreme, izjave ponudnikov 
opreme). 
 
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila. 
 
13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa 

 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih (60) dni od 
roka za predložitev vlog. V primeru, da je oddanih vlog na prijavni rok več kot 250, se rok 
obravnave sorazmerno podaljša. 
 
Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Vročanje dokumentov 
(sklepov in pogodb) ter podpisovanje navedenih dokumentov, bo potekalo v digitalni obliki, in 
sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. Če se upravičenec v 
roku osmih (8) delovnih dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da 
je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 
 
Zoper sklep o (ne)izboru ali zavrženju vloge, se lahko v tridesetih (30) dneh od prejema sklepa 
sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe 
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb 
o sofinanciranju. 
 
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada 
in na spletni strani www.eu-skladi.si. 
 
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti 
upravičenci  
 
Za potrebe tega razpisa je upravičenec najkasneje ob oddaji zahtevka za izplačilo dolžan 
objaviti na svoji spletni strani, v primeru, da nima spletne strani pa na drug ustrezen in 
primerljiv način, da je bil projekt (naslov sofinanciranega projekta) sofinanciran v višini (znesek 
sofinanciranja) iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, 
prijazno poslovno okolje za investitorje  - Podpora investicijam za večjo produktivnost, 
konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje 
delovnih mest, datum pričetka projekta in zaključka projekta.  

Kratka predstavitev projekta naj vsebuje vsebino projekta in cilje, ki bodo s projektom 
doseženi. Ob zaključku projekta se objavijo doseženi rezultati. 

Na vidnem mestu mora biti prikazan emblem Unije in ustrezna izjava o financiranju z napisom 
„Financira Evropska unija – NextGenerationEU“.  

Ta pravila se smiselno uporabi tudi v komunikaciji z mediji in javnostjo, ter tako navede izvor 
in se zagotovi  prepoznavnost sredstev Unije pri vseh načinih komuniciranja z javnostjo.   

Podrobnejše pravice in obveznosti glede komuniciranja in obveščanja z javnostjo se uredijo v 
pogodbi o sofinanciranju. 

 
 
 

https://eportal.podjetniskisklad.si/
http://www.eu-skladi.si/
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15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja 
 
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne dokumentacije, vezane na 
projekt, ter zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno 
dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo 
Republike Slovenije, še 10 (deset) let po njenem zaključku.  
 
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati projekt na računovodsko ločenem stroškovnem 
mestu ali po ustrezni računovodski kodi. Upravičenec, ki ne vodi knjig za projekt na ločenem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih knjig ne more ločeno izpisati 
evidenc samo za posamezen projekt. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig 
za projekt voditi druge pomožne knjige. 
 
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije organom, ki izvajajo nadzor 
 
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem 
projekta. Nadzor se izvaja s strani Sklada, koordinacijskega organa (Urad MF za okrevanje in 
odpornost – URSOO), nacionalnega koordinatorja za revizijo (Urad za nadzor nad proračunom 
– UNP), nacionalnega koordinatorja za stroške (Ministrstvo za finance) in/ali drugih domačih 
ali evropskih nadzornih institucij (v nadaljevanju: nadzorni organi). 
 
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, 
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja 
na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate projekta. Upravičenec bo o izvedbi 
preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, Sklad in ostali nadzorni organi pa 
lahko opravijo pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati 
skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati Sklad o izvedenih 
ukrepih. 
 
17. Načelo »ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852 
 

Vlagatelj mora pri pripravi projekta upoštevati »načelo, da se ne škoduje bistveno«, kar 
pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo gospodarske dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremu 
koli od okoljskih ciljev  v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852. Pri tem se upoštevata tako 
okoljski vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv proizvodov in storitev, ki jih ta dejavnost 
zagotavlja, v njihovem celotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti upošteva proizvodnja, 
uporaba in konec življenjske dobe teh proizvodov in storitev. 
 
Pri pripravi projekta naj bodo vlagatelji pozorni na vprašanje vplivov njihovega projekta na 
okolje. Šteje se, da dejavnost bistveno škoduje: 
(a) blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost privede do znatnih emisij toplogrednih 
plinov; 
(b) prilagajanju podnebnim spremembam, kadar dejavnost privede do povečanega škodljivega 
vpliva na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, 
naravo ali sredstva; 
(c) trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar dejavnost škoduje: 

(i) dobremu stanju ali dobremu ekološkem potencialu vodnih teles, vključno s 
površinskimi in podzemnimi vodami, ali 
(ii) dobremu okoljskemu stanju morskih voda; 

(d) krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, kadar: 
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(i) dejavnost privede do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne 
ali posredne rabe naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in 
zemlja, v eni ali več fazah življenjskega cikla proizvodov, vključno z vidika trajanja, 
popravljivosti, nadgradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov; 
(ii) dejavnost privede do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja 
odpadkov, razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali 
(iii) lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju; 

(e) preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar dejavnost privede do znatnega 
povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem pred začetkom 
izvajanja te dejavnosti; 
(f) varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je dejavnost: 

(i) znatno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali 
(ii) škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu 
Unije. 

 
18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. 
členom Uredbe 1303/2013/EU 

 
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti 
vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma 
bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki 
pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.  
 
Upravičenec bo moral rezultate projekta uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, 
ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.  
  
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti 

 
Varovanje osebnih podatkov, ki jih Skladu posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci bo 
zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s 
Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s 
tem Sklad napotuje na splošne informacije oz. na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, 
objavljeno na spletni strani Sklada na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/o-
nas/zakonodaja-in-predpisi/varstvo-osebnih-podatkov . 
 
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah Sklada je navedeno v Obrazcu 3 kot delu razpisne 
dokumentacije.  
 
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, 
ki jih vlagatelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. 
člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 117/06-ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: 
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna 
skrivnost mora biti določena v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19) 
in se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno 
vlogo. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot 
informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad 
lahko domneval, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.  
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Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih Skladu posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci, 
je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za Sklad in 
nadzorne organe in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. 
Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje 
in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, 
preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za 
namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih 
je dolžan uporabljati Sklad. 
 
Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega 
značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo 
upravičenca, naziv projekta, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov 
financiranja projekta. Objave podatkov o projektu in upravičencih do sredstev bodo izvedene 
v skladu z ZDIJZ. 
 
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov 
projekta 
 
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, 
so natančneje opredeljena v poglavju IV razpisne dokumentacije (točka 2. Zahteve glede 
doseganja napovedanih ciljev). 
 
Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje projekta. Podatki iz vloge za prijavo 
(prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni 
tudi del pogodbe o sofinanciranju. 
 
V primeru, da med izvajanjem projekta pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, 
da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih projektov, Sklad lahko odstopi od pogodbe o 
dodelitvi sredstev ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila 
sredstev v proračunski sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.  
 
V primeru, da upravičenec ob zaključku projekta ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev 
v celoti, lahko Sklad zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev 
za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO 
oziroma v proračun Republike Slovenije. 
 
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvajanja 
projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti 

 
V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvajanja projektov prišlo do 
resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Sklada ni seznanil z vsemi 
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval 
neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu 
s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Sklada o dodelitvi 
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene 
listine ali kaznivega dejanja, bo Sklad odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti 
neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO oziroma proračun 
Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. 
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22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile skladne s pravom 
Unije in pravom Republike Slovenije 
 
V kolikor se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom 
Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti 
neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO 
oziroma v proračun Republike Slovenije. 
 
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali, da je 
višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo  
 
V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili 
povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ali da je višina sofinanciranja projekta presegla 
maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči, 
Sklad odstopi od pogodbe in zahteva vračilo neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja v 
skladu s pravili državnih pomoči oziroma pomoči »de minimis« na področju vračanja državnih 
pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski 
račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračunski sklad NOO oziroma v proračun 
Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.  
 
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije 
 
Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za 
dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa 
dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada 
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi. 
 
25. Dodatne informacije 
 
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 53, (02) 234 12 72 in (02) 
234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 
 
Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dni pred 
iztekom roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore na vprašanja najkasneje 
en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje 
posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo 
pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan 
roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne 
dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu 
http://www.podjetniskisklad.si/sl/. 
 
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj 
pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih 
podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. 
 
Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani 
http://www.podjetniskisklad.si/sl/. 
 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi
mailto:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
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http://www.podjetniskisklad.si/sl/


20 
 

 


