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Javni razpisi

Št. 303-2-0/2022/6 Ob-2819/22
Javna agencija Republike Slovenije za spodbuja-

nje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana objavlja

javni razpis
Podpora zagonskim, mikro, malim  

in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni  
in krožni transformaciji poslovanja  

v letih 2022–2025 (kratica javnega razpisa:  
JR STKTP NOO 2022–2025) (investicija B: »Celoviti 

strateški projekt razogljičenja Slovenije preko 
prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)«  

komponenta 5: »Krožno gospodarstvo –  
učinkovita raba virov« (C1 K5), 1. razvojno 

področje: »Zeleni prehod«)
Na podlagi določb:
– Uredbe Sveta (EU) 2020/2094 z dne 14. decem-

bra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za 
okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 
(UL L 433I z dne 22. 12. 2020, str. 23),

– Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehaniz-
ma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 
2021, str. 17), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo 
Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o 
dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamen-
ta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in 
odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih 
elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odporno-
sti (UL L št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 8),

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 
z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzposta-
vitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo 
skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice 
kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429/83 z 
dne 1. 12. 2021, str. 83), zadnjič popravljena s Poprav-
kom (UL L št. 96 z dne 24. 3. 2022, str. 47),

– Delegirane uredbe Evropske komisije (EU) 
2021/2105 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Ured-
be (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z 
opredelitvijo metodologije za poročanje o socialnih od-
hodkih z vsemi spremembami (UL L št. 429 z dne 1. 12. 
2021, str. 79) z vsemi spremembami,

– 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. 198/13 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) (v nadaljevanju: Teh-
nične smernice za uporabo »načela da se ne škoduje 
bistveno«),

– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi 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 raz-
veljavitvi 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 rezer-
vacij skupnega sklada za rezervacije (UL L št. 42, z dne 
5. 2. 2021, str. 9),

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
158/20 in 3/22 – ZDeb),

– 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 popravljena s Popravkom (UL L 
št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2; v nadaljevanju: Splošna 
uredba GDPR),

– 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 
(DP2022) (Uradni list RS, št. 174/20 in 187/21),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 
(DP 2023) (Uradni list RS, št. 187/21),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije 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),

– Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slo-
venije, potrjen na Vladi RS dne 28. 4. 2021 in potrjen z 
izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene načrta 
za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021 
(v nadaljevanju: NOO),
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– Izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene načr-
ta za okrevanje in odpornost (s strani Evropskega sveta 
potrjen dne 28. 7. 2021),

– Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu 
za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21); v 
nadaljevanju: Uredba NOO,

– Operativnih ureditev za izvajanje Mehanizma za 
okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slove-
nijo v skladu z Uredbo (EU) 2021/241 z dne 31. 3. 2022,

– Uporabniškega priročnika za spremljanje Načrta 
za okrevanje in odpornost v MFERAC marec 20221,

– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in 
prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),

– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republi-
ke Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacio-
nalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, 
št. 93/15 in 36/19),

– Programa dela in Finančnega načrta Javne agen-
cije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, in-
ternacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2022 
in 2023 – prečiščeno besedilo št. 1, ki ga je sprejel Svet 
agencije na svoji 43. redni seji, dne 25. 5. 2022 in h kate-
remu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
podalo soglasje dne 30. 5. 2022, št. 302-39/2021/20,

– Krovnega sporazuma o prenosu dela nalog in o 
izvajanju ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost, 
št. 303-14-0/2022/1 z dne 16. 2. 2022 z vsemi dodatki,

– Pogodbe o dodelitvi sredstev za izvedbo ukrepov 
C1.K5.IB »Krepitev ekosistema za krožno gospodar-
stvo« in C3.K8.RA »Delovanje in upravljanje RRI siste-
ma«, na podlagi katere so zagotovljena tudi sredstva 
za izvajanje Faze A v okviru javnega razpisa »Podpora 
zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri stra-
teški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 
2022–2025« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost 
(JR STKTP NOO 2022 – 2025), sklenjene med Ministr-
stvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT 
Slovenija, javna agencija, št. C2130-22-096504 z dne 
10. 5. 2022 z vsemi dodatki,

– Pogodbe o izvajanju javnega razpisa in financi-
ranju faze B javnega razpisa »Podpora zagonskim, mi-
kro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni 
in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025« 
v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (JR STKTP 
NOO 2022–2025) (Investicija: C1.K5.IB), sklenjene med 
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in 
SPIRIT Slovenija, javna agencija, št. C2130-22-096505 
z dne 12. 7. 2022.

1. Ime oziroma naziv in sedež organa, ki dodeljuje 
sredstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
ministrstvo) nastopa na področju izvajanja Načrta za 
okrevanje in odpornost pri javnem razpisu »Podpora 
zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri stra-
teški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 
2022–2025« (JR STKTP NOO 2022–2025) (v nadalje-
vanju: javni razpis) v vlogi nosilnega organa in zagota-
vlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.

Izvajalec javnega razpisa je Javna agencija Re-
publike Slovenije za spodbujanje podjetništva, interna-
cionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 
ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa za-
gotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje 
in odpornost oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz 
podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministr-
stva za finance, Urad Republike Slovenije za okrevanje 
in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) in na kateremu 
se zbirajo sredstva mehanizma za okrevanje in odpor-
nost za financiranje ukrepov iz Načrta za okrevanje in 
odpornost Republike Slovenije, ki je bil potrjen na Vladi 
RS dne 28. 4. 2021 in potrjen z izvedbenim sklepom 
Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in od-
pornost za Slovenijo z dne 20. 7. 20213 (v nadaljevanju: 
NOO).

3 Dosegljivo na: https://www.eu-skladi.si/sl/po-
2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti

1 Dosegljivo na: https://www.gov.si/drzavni-organi/or-
gani-v-sestavi/urad-za-okrevanje-inodpornost/zakonodaja/

– Smernic za določitev načina financiranja iz sred-
stev Mehanizma z okrevanje in odpornost, št. 546-
2/2021/14, ki jih je Ministrstvo za finance izdalo dne 
17. 1. 2022,

– Smernic za določitev načina izvajanja Mehanizma 
za okrevanje in odpornost z dne 15. 4. 2022,

– Priročnika o načinu izvajanja Mehanizma za okre-
vanje in odpornost z dne 15. 4. 2022,

– Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Me-
hanizma za okrevanje in odpornost z dne 21. 3. 2022,

– Strategije koordinacijskega organa Mehanizma 
za okrevanje in odpornost za boj proti goljufijam2,

2 Dosegljivo na: https://www.gov.si/assets/organi-v-se-
stavi/URSOO/Strategija-koordinacijskega-organaMehaniz-
ma-za-okrevanje-in-odpornost-za-boj-proti-goljufijam.pdf

– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20; v 
nadaljevanju ZVOP-1),

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z 
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, z vsemi spremembami; 
v nadaljevanju: Uredba GBER),

– Sheme de minimis pomoči »Program izvajanja 
finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: 
M001-2399245-2015, 14. 5. 2015, čistopis 9. 5. 2016 (I), 
sprememba 10. 11. 2020 (II); trajanje sheme: do 31. 12. 
2023),

– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 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 spremenjena 
z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podalj-
šanjem 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),

– Sheme državne pomoči »Program izvaja-
nja finančnih spodbud MGRT – RRI« št. priglasitve: 
BE01- 2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5. 
2016 (redakcijski popravek: 4. 11. 2016, podaljšanje 
sheme: 19. 1. 2021; trajanje sheme: do 31. 12. 2023),

– Sheme državne pomoči »Program izvaja-
nja finančnih spodbud MGRT – MSP (št. priglasitve: 
BE03-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 7. 7. 
2016; podaljšanje sheme: 20. 1. 2021, trajanje sheme: 
do 31. 12. 2023),

– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo 
(Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 
13/18 – ZSInv, v nadaljevanju: ZPOP-1),

– Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – 
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE 
in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP),

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Strategija-koordinacijskega-organaMehanizma-za-okrevanje-in-odpornost-za-boj-proti-goljufijam.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Strategija-koordinacijskega-organaMehanizma-za-okrevanje-in-odpornost-za-boj-proti-goljufijam.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Strategija-koordinacijskega-organaMehanizma-za-okrevanje-in-odpornost-za-boj-proti-goljufijam.pdf
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2. Namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis se izvaja v skladu z NOO, ki je podlaga 

za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okre-
vanje in odpornost. Javni razpis se v NOO umešča na 
1. razvojno področje: »Zeleni prehod«, v komponento 5: 
»Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov« (C1 K5), 
v okvir investicije B: »Celoviti strateški projekt razoglji-
čenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo 
(CSP KG)«.

2.1. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je strokovna in finančna 

podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje veli-
kim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in 
krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na 
zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, 
krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih ozi-
roma povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in 
okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično 
povečanju produktivnosti in konkurenčnosti sloven-
skih podjetij.

Javni razpis s podporo podjetjem pri trajnostni in 
krožni transformaciji poslovanja prispeva k cilju siste-
matičnega delovanja v smeri izboljševanja snovne in 
energetske učinkovitosti, učinkovite rabe virov in zmanj-
šanja emisij toplogrednih plinov v gospodarstvu prispeva 
k zelenemu prehodu, zelenim znanjem in spretnostim, 
zelenim delovnim mestom in izboljševanju konkurenč-
nosti, posledično pa tudi k povečevanju možnosti/ver-
jetnosti za stabilno in dolgoročno poslovanje podjetij 
oziroma verig vrednosti na ključnih področjih, na katerih 
ima Slovenija primerjalno prednost.

2.2. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 projektov 

zagonskih4, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni 
in krožni transformaciji poslovanja, ki zajema vključitev 
v proces strateške trajnostne in krožne transformacije v 
posameznem podjetju (v nadaljevanju: Akademija TKT) 
(Faza A) in/ali pripravo in izvedbo ključnih izvedbenih 
projektov, ki bodo bistveno prispevali k implementaci-
ji procesov krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva 
(Faza B).5

– Sklop I, namenjen MSP7, ki imajo najmanj 20 za-
poslenih8. V Sklopu I je predvidena podpora za 120 pro-
jektov podjetij.

4 Definicija zagonskega podjetja je navedena v točki 
7.2. javnega razpisa. 

5 Vsaka faza predstavlja ločen projekt podjetja.

Z javnim razpisom bomo opolnomočili podjetja, da 
bodo skozi procese poslovanja sprejemala take poslov-
ne odločitve, ki bodo bistveno prispevale k zniževanju 
negativnih vplivov na podnebje in okolje, tako na strate-
škem kot na operativnem nivoju procesov pri kreiranju 
vrednosti produktov in storitev ter tako prispevala k:

– razogljičenju Slovenije skozi prehod v nizkoogljič-
no krožno gospodarstvo,

– zelenemu prehodu skladno s Tehničnimi smerni-
cami za uporabo »načela da se ne škoduje bistveno«.

Cilj javnega razpisa bo dosežen preko prilagojene 
strokovne in finančne podpore ciljnim skupinam podjetij, 
ki bodo razdeljena na dva sklopa – Sklop I in Sklop II.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zagotovitev strokovne 

pomoči podjetjem v Akademiji TKT (Faza A) ter sofinan-
ciranje izvedbenih projektov z vključeno procesno in/ali 
organizacijsko inovacijo6 (Faza B) na področju prehoda 
iz linearnih v krožne procese kreiranja vrednosti produk-
tov in storitev.

6 Definiciji procesne in organizacijske inovacije sta na-
vedeni v točki II.5.2. Pojasnil k javnemu razpisu.

Predmet javnega razpisa se glede na ciljne skupine 
izvaja prilagojeno v dveh sklopih:

7 MSP so mikro, mala in srednje velika podjetja, kot jih 
definira Priloga I Uredbe GBER.

8 Skladno s pogojem št. 1, navedenim v točki 6.2. jav-
nega razpisa.

– Sklop II, namenjen zagonskim, mikro in malim 
podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih9. V 
Sklopu II je predvidena podpora za 80 projektov podjetij.

9 Skladno s pogojem št. 2, navedenim v točki 6.2. jav-
nega razpisa.

3.1. Sklop I
V okviru Sklopa I je predmet javnega razpisa pod-

pora podjetjem v dveh fazah, kot je navedeno v nada-
ljevanju:

– Faza A
Faza A zajema do 5-mesečni proces strateške traj-

nostne in krožne transformacije v posameznem podjetju 
– Akademija TKT, kjer je podjetje deležno storitev eks-
pertnega svetovanja.

V sklopu Akademije TKT bo vsako posamezno pod-
jetje pod vodstvom dodeljenega zunanjega strokovnja-
ka/eksperta pripravilo:

– dolgoročno trajnostno in krožno poslovno strate-
gijo podjetja,

– trajnostno, krožno in nizkoogljično naravnane po-
slovne modele ter

– predlog izvedbenega projekta, ki bo bistveno pri-
speval k uresničevanju trajnostnih, krožnih in nizkoo-
gljičnih poslovnih strategij, prioritetno na področju vzpo-
stavljanja krožnih načel poslovanja in ki ga bo podjetje 
v nadaljevanju lahko prijavilo v Fazo B.

Oceno uspešnosti zaključene Faze A bo podala 
agencija na podlagi evalvacijskega obrazca, opredelje-
nega v točki II.1.2.3. Pojasnil k javnemu razpisu.

Izvedbo programa Akademije TKT za posamezno 
podjetje v celoti organizira in stroškovno krije agencija. 
Več o pomenu, načinu izvedbe, pričakovanih rezultatih 
in obveznostih podjetij v Akademiji TKT je opredeljeno v 
točki II.1.2. Pojasnil k javnemu razpisu.

– Faza B
Po uspešno zaključeni Fazi A podjetje prijavi prio-

ritetni izvedbeni projekt v Fazo B v skladu z navodili in 
usmeritvami, opredeljenimi v točki II.7. Pojasnil k javne-
mu razpisu in lahko prejme finančno podporo oziroma 
sofinanciranje izvedbe projektnih aktivnosti v višini od 
najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR v skladu z 
opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

3.2. Sklop II
V okviru Sklopa II je predmet javnega razpisa pod-

pora podjetjem v dveh fazah, kot je navedeno v nada-
ljevanju:

– Faza A
Faza A zajema do 4-mesečni proces strateške traj-

nostne in krožne transformacije v posameznem podjetju 
– Akademija TKT, kjer je podjetje deležno storitev eks-
pertnega svetovanja.

V sklopu Akademije TKT bo vsako posamezno pod-
jetje pod vodstvom dodeljenega zunanjega strokovnja-
ka/eksperta pripravilo:

– dolgoročno trajnostno in krožno poslovno strate-
gijo podjetja ali

– trajnostno, krožno in nizkoogljično naravnane po-
slovne modele ter

– predlog izvedbenega projekta, ki bo bistveno pri-
speval k uresničevanju trajnostnih, krožnih in nizkoo-
gljičnih poslovnih strategij, prioritetno na področju vzpo-
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stavljanja krožnih načel poslovanja in ki ga bo podjetje 
v nadaljevanju lahko prijavilo v Fazo B.

Oceno uspešnosti zaključene Faze A bo podala 
agencija na podlagi evalvacijskega obrazca, opredelje-
nega v točki II.1.2.3. Pojasnil k javnemu razpisu.

Izvedbo programa Akademije TKT za posamezno 
podjetje v celoti organizira in stroškovno krije agencija. 
Več o pomenu, načinu izvedbe, pričakovanih rezultatih 
in obveznostih podjetij v Akademiji TKT je opredeljeno v 
točki II.1.2. Pojasnil k javnemu razpisu.

– Faza B
Po uspešno zaključeni Fazi A podjetje prijavi prio-

ritetni izvedbeni projekt v Fazo B v skladu z navodili in 
usmeritvami, opredeljenimi v točki II.7. Pojasnil k javne-
mu razpisu in lahko prejme finančno podporo oziroma 
sofinanciranje izvedbe projektnih aktivnosti v višini od 
najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR v skladu z 
opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

4. Območje izvajanja
Predmet javnega razpisa oziroma celoten proces, ki 

zajema Fazo A in Fazo B, se mora izvajati na območju 
Republike Slovenije.

V kolikor bi se ugotovilo, da katerikoli del procesa 
v Fazi A ni bil izveden na območju Republike Slovenije, 
agencija odstopi od pogodbe o vključitvi v Akademijo 
TKT (v nadaljevanju: pogodba za Fazo A). V kolikor bi 
se ugotovilo, da katerikoli del procesa v Fazi B ni bil 
izveden na območju Republike Slovenije, agencija od-
stopi od pogodbe o dodelitvi sredstev (v nadaljevanju: 
pogodba za Fazo B) in zahteva vrnitev že prejetih sred-
stev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo 
od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika do 
dneva vračila v Sklad NOO oziroma v proračun Repub-
like Slovenije.

V kolikor je prijavitelj podjetje s sedežem v katerikoli 
drugi državi članici Evropske unije in na dan oddaje vloge 
na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice v Re-
publiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve pogodbe 
ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar bo doka-
zoval z izpiskom iz Sodnega registra skladno z Zakonom 
o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD- 1H, 17/15, 
54/17 in 16/19 – ZNP-1), ob oddaji vloge pa s podpisom 
izjave. Tak prijavitelj se mora z izjavo ob oddaji vloge 
obvezati, da bo do podpisa pogodbe izvedel zahtevan 
vpis v Sodni register. V primeru, da prijavitelj do podpisa 
pogodbe vpisa ne izvede, bo agencija odstopila od pod-
pisa pogodbe, sklep o izboru pa se odpravi.

5. Ciljne skupine (končni prejemniki)
Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega raz-

pisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom 
o podpornem okolju za podjetništvo10 (ZPOP-1, Uradni 
list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – 
ZSInv), s sedežem v Republiki Sloveniji, in sodijo med 
mikro, mala in srednja podjetja (vključno z zagonskimi 
podjetji), kar se ugotavlja v skladu z določili iz priloge I 
Uredbe GBER.

Pogoji veljajo za vse roke za oddajo vlog, predvide-
ne v tem javnem razpisu.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidi-
ranje prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko 
in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje 
in sprejemanje pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu. Ne glede na podpisano izjavo bo agencija pre-
verila izpolnjevanje posameznih pogojev v uradnih in 
drugih relevantnih evidencah.

Navodila v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja 
pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v 
točki II.3. Pojasnil k javnemu razpisu. V primeru dvoma 
glede izpolnjevanja pogojev lahko agencija od prijavi-
telja zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. V kolikor 
dokazila niso predložena v roku, ki ga določi agencija, 
se lahko šteje, da pogoj ni izpolnjen.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru, se pogodba ne bo podpisala, 
sklep o izboru pa se bo odpravil, kar velja tako za Fazo A 
kot za Fazo B.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe za Fazo A ali za Fazo B, bo agen-
cija odstopila od pogodbe, pri čemer je končni prejemnik 
dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila na 
transakcijski račun prejemnika do dneva vračila v Sklad 
NOO oziroma v proračun Republike Slovenije, skladno 
s pozivom agencije.

Za izvedbo postopka obravnave vlog bo imenova-
na komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo s sklepom 
imenuje predstojnik agencije (v nadaljevanju: komisija). 
Za vse pravočasne, pravilno označene in formalno po-
polne vloge komisija najprej preveri, ali vloga izpolnjuje 
vse pogoje za kandidiranje.

Za vključitev v Fazo A se preverja izpolnjevanje 
splošnih pogojev za prijavitelje (točka 6.1. javnega raz-
pisa) in posebnih pogojev za Fazo A (točka 6.2. javnega 
razpisa). Za vključitev v Fazo B se preverja izpolnjeva-
nje splošnih pogojev za prijavitelje (točka 6.1. javnega 
razpisa) in posebnih pogojev za Fazo B (točka 6.3. 
javnega razpisa).

Če komisija ugotovi, da vloga ne izpolnjuje enega 
ali več pogojev za kandidiranje, se ocenjevanje vloge 
po merilih ne izvede, vloga pa se zaradi neizpolnjevanja 
pogojev zavrne.

6.1. Splošni pogoji za prijavitelje
Prijavitelj mora izpolnjevati spodaj navedene po-

goje:
1. Prijavitelj je podjetje, kot je opredeljeno v točki 5 

tega javnega razpisa.
2. Če gre za prijavitelja, ki se prijavlja na Sklop I 

tega javnega razpisa, potem le-ta sodi med MSP v skla-
du z definicijo iz Priloge I Uredbe GBER11.

10 »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se 
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno prav-
no organizacijsko obliko.

Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu 
z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).

6. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz 
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh 
pogojev, se s sklepom zavrne.

11 Pri prijavi podjetja na Fazo A se upošteva velikost 
podjetja na dan izdaje sklepa o izboru za Fazo A. Pri prijavi 
podjetja na Fazo B se upošteva velikost podjetja na dan 
izdaje sklepa o izboru za Fazo B.  

3. Če gre za prijavitelja, ki se prijavlja na Sklop II 
tega javnega razpisa, potem le-ta sodi med mikro ali 
mala podjetja v skladu z definicijo iz Priloge I Uredbe 
GBER12.

12 Pri prijavi podjetja na Fazo A se upošteva velikost 
podjetja na dan izdaje sklepa o izboru za Fazo A. Pri prijavi 
podjetja na Fazo B se upošteva velikost podjetja na dan 
izdaje sklepa o izboru za Fazo B.  

4. Prijavitelj ne sme imeti registrirane glavne dejav-
nosti na sledečih sektorjih:

a) ribištvo in akvakultura, kakor jih zajema Uredba 
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
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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 (ES) št. 104/2000,

b) primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov,
c) sektor premogovništva za lažje zaprtje nekon-

kurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L št. 336 z 
dne 21. 12. 2010, str. 24).

5. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge v Po-
slovnem registru Slovenije vpisan sedež ali poslovno 
enoto ali podružnico, razen v primeru prijaviteljev s se-
dežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije.

6. V kolikor je prijavitelj podjetje s sedežem v ka-
terikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan 
oddaje vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene 
podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do 
sklenitve pogodbe ustanoviti podružnico v Republiki 
Sloveniji, kar bo dokazoval z izpiskom iz Sodnega 
registra skladno z Zakonom o sodnem registru (Urad-
ni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15, 54/17 in 16/19 
– ZNP-1), ob oddaji vloge pa s podpisom izjave.

7. Prijavitelj na dan oddaje vloge nima neporavna-
nih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali 
več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: 
Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Re-
publike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaci-
onalizacije, tujih investicij in tehnologije in Slovenskega 
regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane 
obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o sofinanciranju 
iz javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle 
pred tem spoznane z pravnomočnim izvršilnim naslo-
vom.

8. Na dan oddaje vloge prijavitelj nima neporavna-
nih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih 
dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skla-
du z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira 
davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje 
vloge); šteje se, da prijavitelj, 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.

9. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem 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, postop-
kih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Urad-
ni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 
178/21 – popr. in 196/21 – odl. US) in ni v postopku 
likvidacije po Zakonu o gospodarskih družbah (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; v 
nadaljevanju: ZGD-1).

10. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe GBER.

11. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslo-
vanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 
35. in 36. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

12. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za neza-
konito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. Šteje 
se, da prijavitelj naveden pogoj izpolnjuje, če odločba 
EK še ni dokončna, prijavitelj pa je domnevno neza-
konito pridobljena sredstva v ustrezni višini položil na 
posebni skrbniški račun pri banki in z njimi ne razpolaga.

13. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stro-
ške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem 
javnem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih 
javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokal-
nega proračuna – prepoved dvojnega sofinanciranja).

14. Prijavitelj ne sme imeti neporavnanega vračila 
preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali držav-
ne pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, 
pristojnega za finance.

15. Prijavitelj mora upoštevati pravilo kumulacije 
državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za 
projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme pre-
segati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne 
pomoči, kot jih določajo sheme državnih pomoči, po 
katerih se izvaja predmetni javni razpis.

16. Pomoč, prejeta po pravilu de minimis, se ne 
sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravi-
čenimi stroški, če bi se s takšno kumulacijo presegla naj-
večja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za 
posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi Komisije 
651/2014/EU ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki 
ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je nave-
denim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira 
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe 
Komisije 651/2014/EU ali sklepa Komisije.

17. Posamezni prijavitelj je lahko v Fazo A in Fazo B 
vključen le enkrat v času izvajanja tega javnega razpisa.

6.2. Posebni pogoji za Fazo A
Za vključitev v Fazo A morajo biti izpolnjeni spodaj 

navedeni pogoji:
1. Če gre za prijavitelja, ki se prijavlja na Sklop I 

tega javnega razpisa, potem mora le-ta na zadnji dan 
preteklega meseca pred datumom oddaje vloge na ta 
javni razpis zaposlovati najmanj 20 oseb, pri čemer se 
upoštevajo podatki o številu zaposlenih v podjetju na 
navedeni dan (osebe, ki so zaposlene za polni delovni 
čas in osebe, ki so zaposlene za krajši delovni čas), ki jih 
bo agencija pridobila iz evidenc Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, ali za podjetje, ki za navedeno 
obdobje še ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji, dru-
go ustrezno potrdilo.

2. Če gre za prijavitelja, ki se prijavlja na Sklop II 
tega javnega razpisa, potem mora le-ta na zadnji dan 
preteklega meseca pred datumom oddaje vloge na 
ta javni razpis zaposlovati najmanj 1 osebo in največ 
19 oseb, pri čemer se upoštevajo podatki o številu za-
poslenih v podjetju na navedeni dan (osebe, ki so zapo-
slene za polni delovni čas in osebe, ki so zaposlene za 
krajši delovni čas), ki jih bo agencija pridobila iz evidenc 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ali za 
podjetje, ki za navedeno obdobje še ni bilo registrirano 
v Republiki Sloveniji, drugo ustrezno potrdilo.

3. Pri podprtih aktivnostih se mora upoštevati okolj-
sko načelo »ne škoduj bistveno« (t. i. DNSH oziroma Do 
No Significant Harm) iz točke 12 tega javnega razpisa in 
zagotoviti skladnost s Tehničnimi smernicami za upora-
bo »načela da se ne škoduje bistveno«.

4. Podprte aktivnosti se ne smejo nanašati na de-
javnosti in naprave v okviru sistema za trgovanje z emi-
sijami (ETS) s predvidenimi emisijami ekvivalenta CO2, 
ki niso bistveno nižje od ustreznih meril, določenih za 
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brezplačno dodelitev, kot je določeno v Izvedbeni uredbi 
Komisije (EU) 2021/4472.

5. Upoštevana so vsa določila iz točke 10.3. jav-
nega razpisa v zvezi s shemo de minimis, vključno z 
omejitvijo višine pomoči13.

– dejavnosti in naprave v okviru sistema za trgo-
vanje z emisijami (ETS) s predvidenimi emisijami ekvi-
valenta CO2, ki niso bistveno nižje od ustreznih meril, 
določenih za brezplačno dodelitev, kot je določeno v 
Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447217;

13 200.000,00 EUR na enotno podjetje v kateremkoli 
obdobju in za katerekoli de minimis pomoči iz zadnjih treh 
poslovnih let, vključno s pričakovano de minimis pomočjo 
iz vloge na predmetni javni razpis.

6.3. Posebni pogoji za Fazo B
Za vključitev v Fazo B morajo biti izpolnjeni spodaj 

navedeni pogoji:
1. Prijavitelj je uspešno zaključil in izpolnil vse ob-

veznosti v Fazi A ter prejel od agencije evalvacijski list, s 
katerim se potrjuje uspešen zaključek Faze A.14

14 Podroben opis obveznosti Faze A je opredeljen v 
točki II.1.2.Pojasnil k javnemu razpisu.

2. Predlagan izvedbeni projekt prijavitelja mora biti 
skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega 
razpisa ter s cilji NOO15.

15 Točka 1.5.2 Načrta za okrevanje in odpornost, ki je 
objavljen tu: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-se-
stavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/zakonodaja/. 

3. Predlagan izvedbeni projekt prijavitelja se ni za-
čel izvajati pred oddajo vloge, s čimer projekt izkazu-
je spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 
6. členom Uredbe GBER.

4. Predvideni čas trajanja izvedbe izvedbenega pro-
jekta ne sme biti daljši od 7 mesecev.

5. Če gre za prijavitelja, ki se prijavlja na Sklop I 
tega javnega razpisa, potem mora načrtovana višina 
sofinanciranja upravičenih stroškov izvedbenega pro-
jekta znašati med vključno 40.000,00 EUR in vključno 
90.000,00 EUR.

6. Če gre za prijavitelja, ki se prijavlja na Sklop II 
tega javnega razpisa, potem mora načrtovana višina 
sofinanciranja upravičenih stroškov izvedbenega pro-
jekta znašati med vključno 10.000,00 EUR in vključno 
40.000,00 EUR.

7. Iz predložene finančne konstrukcije predlagane-
ga izvedbenega projekta je razvidno, da so v celoti za-
gotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri 
tem morajo biti v sklopu lastnih sredstev izkazana tudi 
morebitna premostitvena sredstva za del pričakovanih 
sredstev iz naslova tega javnega razpisa.

8. Izvedbeni projekt mora upoštevati okoljsko na-
čelo »ne škoduj bistveno« (t. i. DNSH oziroma Do No 
Significant Harm) iz točke 18 tega javnega razpisa in 
mora biti skladen s Tehničnimi smernicami za uporabo 
»načela da se ne škoduje bistveno«.

9. V projektih, ki bodo predvidevali koriščenje sred-
stev iz sheme de minimis, so upoštevana vsa določila iz 
točke 10.3. javnega razpisa, vključno z omejitvijo višine 
pomoči16. V projektih, ki bodo predvidevali koriščenje 
sredstev iz sheme državne pomoči RRI in iz sheme dr-
žavne pomoči MSP, so upoštevana vsa določila iz točke 
10.4. javnega razpisa.

16 200.000,00 EUR na enotno podjetje v kateremkoli 
obdobju in za katerekoli de minimis pomoči iz zadnjih treh 
poslovnih let, vključno s pričakovano de minimis pomočjo 
iz vloge na predmetni javni razpis.

10. Vsebina izvedbenega projekta se ne sme na-
našati na:

– naložbe, ki so povezane s fosilnimi gorivi (vključ-
no z nadaljnjo uporabo), razen za toploto/energijo na 
osnovi zemeljskega plina, ki je skladna s pogoji iz Pri-
loge III Tehničnih smernic za uporabo »načela da se ne 
škoduje bistveno«;

17 Glej tudi informacije na spletni strani: https://www.
gov.si/teme/trgovanje-s-pravicami-do-emisije/

– naložbe v naprave za odstranjevanje odpadkov 
na odlagališčih, v obrate za mehansko biološko obdela-
vo (MBT) in sežigalnice za obdelavo odpadkov;

– dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranje-
vanje odpadkov dolgoročno škoduje okolju (npr. jedrski 
odpadki).

7. Ocenjevanje, merila in postopek izbora prijavi-
teljev

Postopek obravnave vlog bo vodila komisija. Za iz-
vedbo postopka ocenjevanja bo s sklepom predstojnika 
agencije imenovana ena ali več posebnih ocenjevalnih 
podkomisij, v katero/katere bodo lahko vključeni tudi 
zunanji strokovnjaki.

Vse pravočasne, pravilno označene in formalno 
popolne vloge, ki izpolnjujejo vse splošne pogoje za 
prijavitelje in posebne pogoje, ki veljajo za posamezno 
fazo javnega razpisa, bo komisija vključila v postopek 
ocenjevanja za vključitev v Fazo A ali Fazo B.

Postopek odpiranja, preverjanja formalne popolno-
sti vlog in izpolnjevanja pogojev je opredeljen v točki 6 
in točki 13 javnega razpisa.

Postopek ocenjevanja, merila in postopek izbora za 
vloge, umeščene v Sklop I javnega razpisa, so oprede-
ljeni v točki 7.1. tega javnega razpisa.

Postopek ocenjevanja, merila in postopek izbora za 
vloge, umeščene v Sklop II javnega razpisa, so oprede-
ljeni v točki 7.2. tega javnega razpisa.

Način ocenjevanja, način uporabe in pomen posa-
meznih meril za ocenjevanje so natančneje opredeljeni 
v točki II.4. Pojasnil k javnemu razpisu.

7.1. Ocenjevanje, merila in postopek izbora prijavi-
teljev za Sklop I

7.1.1. Ocenjevanje, merila in postopek izbora prija-
viteljev za vključitev v Fazo A

Prijavitelje bo ocenjevalna podkomisija ocenila v 
dveh korakih:

– Korak 1: ocenjevanje po merilih na podlagi na-
vedb v vlogi in podatkov v javno dostopnih evidencah,

– Korak 2: ocenjevanje po merilih na podlagi 
predstavitvenega intervjuja.

– Korak 1
Ocenjevalna podkomisija bo prijavitelje ocenila na 

podlagi navedb v vlogi in podatkov v javno dostopnih 
evidencah po naslednjih merilih:

Merilo Maksimalno 
število točk

1. Poslovna/finančna vzdržnost podjetja 3
2. Tržni potencial podjetja in stopnja 
mednarodne aktivnosti (delež izvoza) 1
3. Dejavnost podjetja in razvoj lastnega 
produkta/storitve 3
4. Regenerativni in drugi vplivi 
dejavnosti podjetja 3
Skupaj 10

Maksimalno število točk je 10.
Ocenjevalna podkomisija prijavitelje razvrsti po vrst-

nem redu števila prejetih točk od najboljše do najslabše 
ocenjenega. Komisija v Korak 2 predlaga do 30 najbolje 
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ocenjenih prijaviteljev iz Koraka 1. Število predlaganih 
prijaviteljev v posameznem roku bo odvisno od višine 
razpoložljivih sredstev za ta rok javnega razpisa.

V primeru, da bo več vlog prejelo enako število točk, 
pa število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 presega 
število 30, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prija-
vitelji, ki so pri 4. merilu prejeli več točk. Če število pri-
javiteljev za vključitev v Korak 2 še vedno presega šte-
vilo 30, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, 
ki so pri 3. merilu prejeli več točk. Če število prijaviteljev 
za vključitev v Korak 2 še vedno presega število 30, se 
za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 
2. merilu prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vklju-
čitev v Korak 2 še vedno presega število 30, se za vklju-
čitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 1. merilu 
prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v 
Korak 2 še vedno presega število 30, se za vključitev v 
Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, bodo prejeli več točk po 
dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti za leto 
2019 (publikacija izdana s strani UMAR, marec 2020), 
glede na lokacijo sedeža prijavitelja ali glede na lokacijo 
podružnice v primeru prijave tujega podjetja.

Dodatno merilo: Indeks 
razvojne ogroženosti Št. točk

1 Pomurska 12
2 Primorsko-notranjska 11
3 Podravska 10
4 Zasavska 9
5 Koroška 8
6 Posavska 7
7 Goriška 6
8 Savinjska 5
9 Obalno-kraška 4

10 Jugovzhodna Slovenija 3
11 Gorenjska 2
12 Osrednjeslovenska 1

Če bo tudi v tem primeru več vlog prejelo enako šte-
vilo točk, se za vključitev v Korak 2 izberejo vloge po da-
tumu in uri oddaje vloge (izberejo se vloge, ki so bile prej 
oddane na pošto oziroma vložene na sedežu agencije).

Preostale vloge, ki jih komisija ne bo predlagala za 
vključitev v Korak 2, bodo s sklepom zavrnjene.

– Korak 2:
Ocenjevalna podkomisija bo prijavitelje ocenila na 

podlagi predstavitvenega intervjuja po naslednjih me-
rilih:

Merilo Maksimalno 
število točk

1. Zrelost/razumevanje/ambicije 
vodstva/lastnikov podjetja – prijavitelja 
za trajnostno in krožno strateško 
transformacijo poslovanja 5
2. Ocena izvajanja dosedanjih 
trajnostnih in krožnih praks prijavitelja 
ter doseženi rezultati 3
Skupaj 8

Intervju bo predvidoma trajal 30 min in se bo izvajal 
na sedežu agencije ali preko oddaljene povezave. Ter-
mine intervjujev s posameznimi prijavitelji bo določila 
ocenjevalna podkomisija v okviru postopka ocenjevanja.

Prijavitelj na podlagi izjave Obrazec št 5.1. na in-
tervjuju zagotovi udeležbo zakonitega zastopnika pod-

jetja. V primeru podružnice tujega prijavitelja v Sloveniji 
pa se na podlagi izjave zagotovi udeležbo zakonitega 
zastopnika podružnice, v primeru, da podružnica še ni 
ustanovljena, pa udeležbo zakonitega zastopnika ma-
tičnega podjetja.

Maksimalno število točk v okviru Koraka 2 je 8 točk. 
Prag števila točk za vključitev prijavitelja v Fazo A v Ko-
raku 2 je 4 točke. V Fazo A bodo vključeni vsi prijavitelji, 
ki bodo v Koraku 2 dosegli vsaj 4 točke.

Vloga prijaviteljev, ki v Koraku 2 ne bodo dosegli 
praga točk, bo s sklepom zavrnjena.

V primeru, da v Koraku 2 kateri od prijaviteljev izpa-
de zaradi nedoseganja praga 4 točk, lahko ocenjevalna 
podkomisija v Korak 2 povabi naslednjega najbolje oce-
njenega prijavitelja iz Koraka 1 v istem razpisnem roku. 
Če je več naslednjih najbolje ocenjenih prijaviteljev z isto 
oceno, se za vključitev v Korak 2 izbere tisti prijavitelj, 
ki prejme več točk po dodatnem merilu: Indeks razvoj-
ne ogroženosti za leto 2019 (publikacija izdana s strani 
UMAR, marec 2020), glede na lokacijo sedeža prijavi-
telja ali glede na lokacijo podružnice v primeru prijave 
tujega podjetja.

Ocenjevalna podkomisija komisijo obvesti o rezul-
tatih ocenjevanja. Komisija oblikuje seznam izbranih 
prijaviteljev. Izbrani prijavitelji bodo s sklepom o izboru 
pozvani k podpisu pogodbe za Fazo A.

V primeru, da kateri od prijaviteljev odstopi od 
podpisa pogodbe za Fazo A, se v ocenjevanje v Ko-
raku 2 lahko vključi naslednjega najboljše ocenjenega 
prijavitelja iz Koraka 1, ki predhodno ni bil uvrščen v 
ocenjevanje v Koraku 2, v skladu z zgoraj opisanim 
postopkom.

7.1.2. Ocenjevanje, merila in postopek izbora prija-
viteljev za vključitev v Fazo B

Prijavitelje bo ocenjevalna podkomisija ocenila v 
Koraku 3 po merilih na podlagi navedb v vlogi.

– Korak 3
Ocenjevalna podkomisija bo prijavitelje ocenila na 

podlagi navedb v vlogi po naslednjih merilih:

Merilo Maksimalno 
število točk

1. Relevantnost izvedbenega 
projekta za uresničevanje 
trajnostne in krožne poslovne 
strategije oziroma vpliv projekta 
na vse vidike trajnostne in krožne 
poslovne strategije (okoljski, 
družbeni, ekonomski) ter na 
finančni uspeh podjetja 3
2. Jasen prikaz in ocena 
ozkih grl ter integracije načel 
nizkoogljičnega krožnega 
gospodarstva pri prenovi procesov 
za proizvodnjo obstoječih 
produktov/storitev oziroma razvoju 
novih produktov/storitev 3
3. Postavljeni kazalniki 
uspešnosti/učinkov izvedbenega 
projekta 5
4. Skladnost/kakovost 
pripravljenega izvedbenega 
projekta 2
Skupaj 13

Maksimalno število točk je 13. Prag števila točk 
je 7 točk. Vloge prijaviteljev, ki bodo dosegle manj kot 
7 točk, bodo s sklepom zavrnjene.
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V primeru, da prijavitelj pri katerem koli od meril v 
Koraku 3 prejme 0 točk, se vloga zavrne, ne glede na 
to, ali preseže prag skupnega števila točk.

Ocenjevalna podkomisija komisijo obvesti o rezul-
tatih ocenjevanja. Komisija oblikuje seznam izbranih 
prijaviteljev. Izbrani prijavitelji bodo s sklepom o izboru 
pozvani k podpisu pogodbe za Fazo B.

Dinamika sofinanciranja predlaganih izvedbenih pro-
jektov bo določena s pogodbo za Fazo B, v odvisnosti od 
načrta izvajanja izvedbenega projekta, predstavljenega v 
vlogi, in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.

7.2. Ocenjevanje, merila in postopek izbora prijavi-
teljev za Sklop II

Komisija bo prijavitelja na podlagi navedb v vlogi na 
javni razpis in na podlagi preveritve v javno dostopnih 
bazah podatkov umestila v eno izmed spodnjih skupin:

Skupina zagonskih podjetij – skupina ZP – V to sku-
pino spadajo zagonska podjetja, ki so za potrebe tega 
javnega razpisa opredeljena kot mikro in mala podjetja 
v skladu z definicijami v Prilogi I Uredbe GBER, ki še 
nimajo razvitega nobenega produkta ali storitve in ki še 
ne beležijo prihodkov od prodaje na trgu.

Skupina mikro in malih podjetij – skupina MMP – 
V to skupino spadajo mikro in mala podjetja v skladu 
z definicijami v Prilogi I Uredbe GBER, ki imajo razvit 
že vsaj en produkt ali storitev in ki beležijo prihodke od 
prodaje na trgu.

7.2.1. Ocenjevanje, merila in postopek izbora prija-
viteljev za vključitev v Fazo A:

Prijavitelje bo ocenjevalna podkomisija ocenila v 
dveh korakih:

– Korak 1: ocenjevanje po merilih na podlagi na-
vedb v vlogi in podatkov v javno dostopnih evidencah,

– Korak 2: ocenjevanje po merilih na podlagi 
predstavitvenega intervjuja.

– Korak 1
Ocenjevalna podkomisija bo prijavitelje, ki spadajo 

v skupino ZP (zagonska podjetja), ocenila na podlagi 
navedb v vlogi in podatkov v javno dostopnih evidencah 
po naslednjih merilih:

Merilo (skupina ZP) Maksimalno
število točk

1. Razvojna faza produkta/storitve 2
2. Postavljen poslovni model 2
3. Dejavnost podjetja in razvoj lastnega 
produkta/storitve 3
4. Regenerativni in drugi vplivi 
dejavnosti podjetja 3
Skupaj 10

Ocenjevalna podkomisija bo prijavitelje, ki spada-
jo v skupino MMP (mikro in mala podjetja), ocenila na 
podlagi navedb v vlogi in podatkov v javno dostopnih 
evidencah po naslednjih merilih:

Merilo (skupina MMP) Maksimalno 
število točk

1. Poslovna/finančna vzdržnost podjetja 3
2. Tržni potencial podjetja in stopnja 
mednarodne aktivnosti
(delež izvoza) 1
3. Dejavnost podjetja in razvoj lastnega 
produkta/storitve 3
4. Regenerativni in drugi vplivi 
dejavnosti podjetja 3
Skupaj 10

Maksimalno število točk je 10.
Vloga prijaviteljev iz skupine ZP, ki bo prejela 0 točk 

pri merilu 1, bo s sklepom zavrnjena.
Ocenjevalna podkomisija prijavitelje v posamezni 

skupini (ZP in MMP) razvrsti po vrstnem redu števila 
prejetih točk od najboljše do najslabše ocenjenega.

Ocenjevalna podkomisija za vključitev v Korak 2 
najprej predlaga 10 najbolje ocenjenih vlog prijaviteljev 
iz skupine ZP.

V primeru, da bo več vlog iz skupine ZP prejelo 
enako število točk, pa število prijaviteljev iz skupine ZP 
za vključitev v Korak 2 presega število 10, se za vključi-
tev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 1. merilu 
prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v 
Korak 2 še vedno presega število 10, se za vključitev v 
Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 2. merilu prejeli 
več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 
še vedno presega število 10, se za vključitev v Korak 2 
izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 4. merilu prejeli več točk. 
Če število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 še vedno 
presega število 10, se za vključitev v Korak 2 izberejo 
tisti prijavitelji, ki so pri 3. merilu prejeli več točk. Če šte-
vilo prijaviteljev za vključitev v Korak 2 še vedno presega 
število 10, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prija-
vitelji, bodo prejeli več točk po dodatnem merilu: Indeks 
razvojne ogroženosti za leto 2019 (publikacija izdana s 
strani UMAR, marec 2020), glede na lokacijo sedeža 
prijavitelja ali glede na lokacijo podružnice v primeru 
prijave tujega podjetja (glej preglednico v točki 7.1.1. 
javnega razpisa).

Nadalje ocenjevalna podkomisija za vključitev v 
Korak 2 predlaga 10 najbolje ocenjenih vlog iz skupine 
MMP.

V primeru, da bo več vlog iz skupine MMP prejelo 
enako število točk, pa število prijaviteljev iz skupine 
MMP za vključitev v Korak 2 presega število 10, se 
za vključitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 
4. merilu prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vklju-
čitev v Korak 2 še vedno presega število 10, se za vklju-
čitev v Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 3. merilu 
prejeli več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v 
Korak 2 še vedno presega število 10, se za vključitev v 
Korak 2 izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 2. merilu prejeli 
več točk. Če število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 
še vedno presega število 10, se za vključitev v Korak 2 
izberejo tisti prijavitelji, ki so pri 1. merilu prejeli več točk. 
Če število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 še vedno 
presega število 10, se za vključitev v Korak 2 izberejo 
tisti prijavitelji, bodo prejeli več točk po dodatnem merilu: 
Indeks razvojne ogroženosti za leto 2019 (publikacija 
izdana s strani UMAR, marec 2020), glede na lokacijo 
sedeža prijavitelja ali glede na lokacijo podružnice v 
primeru prijave tujega podjetja. (glej preglednico v točki 
7.1.1. javnega razpisa).

Če število vlog za vključitev v Korak 2 na ta način 
ne doseže 20 vlog, se v Korak 2 vključijo še preostale 
najbolje ocenjene vloge iz katere koli skupine, dokler 
število vlog za vključitev v Korak 2 ne doseže števila 
20 vlog.

V primeru, da bo več vlog prejelo enako število 
točk, pa število prijaviteljev za vključitev v Korak 2 pre-
sega število 20, se za vključitev v Korak 2 izberejo tisti 
prijavitelji, ki bodo prejeli več točk po dodatnem merilu: 
Indeks razvojne ogroženosti za leto 2019 (publikacija 
izdana s strani UMAR, marec 2020), glede na lokacijo 
sedeža prijavitelja ali glede na lokacijo podružnice v 
primeru prijave tujega podjetja. (glej preglednico v točki 
7.1.1. javnega razpisa).
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Če bo tudi v tem primeru več vlog prejelo enako šte-
vilo točk, se za vključitev v Korak 2 izberejo vloge po da-
tumu in uri oddaje vloge (izberejo se vloge, ki so bile prej 
oddane na pošto oziroma vložene na sedežu agencije).

Preostale vloge, ki jih komisija ne bo predlagala za 
vključitev v Korak 2, bodo s sklepom zavrnjene.

– Korak 2
Ocenjevalna podkomisija bo prijavitelje iz podskupi-

ne ZP in prijavitelje iz podskupine MMP ocenila na pod-
lagi predstavitvenega intervjuja po naslednjih merilih:

Merilo (velja za skupino ZP 
in za skupino MMP)

Maksimalno 
število točk

1. Zrelost/razumevanje/ambicije 
vodstva/lastnikov podjetja –  prijavitelja 
za trajnostno in krožno strateško 
transformacijo poslovanja 5
2. Ocena izvajanja dosedanjih 
trajnostnih in krožnih praks prijavitelja 
ter doseženi rezultati 3
Skupaj 8

Intervju bo predvidoma trajal 30 min in se bo iz-
vajal na sedežu agencije ali preko oddaljene poveza-
ve. Termine intervjujev s posameznimi prijavitelji bo 
določila ocenjevalna podkomisija v okviru postopka 
ocenjevanja.

Prijavitelj na podlagi izjave Obrazec št. 5.1 na in-
tervjuju zagotovi udeležbo zakonitega zastopnika pod-
jetja. V primeru podružnice tujega prijavitelja v Sloveniji 
pa se na podlagi izjave zagotovi udeležbo zakonitega 
zastopnika podružnice, v primeru, da podružnica še ni 
ustanovljena, pa udeležbo zakonitega zastopnika ma-
tičnega podjetja.

Maksimalno število točk v okviru Koraka 2 je 8 točk. 
Prag števila točk za vključitev prijavitelja v Fazo A v Ko-
raku 2 je 4 točke. V Fazo A bodo vključeni vsi prijavitelji, 
ki bodo v Koraku 2 dosegli vsaj 4 točke.

Vloga prijaviteljev, ki v Koraku 2 ne bodo dosegli 
praga točk, bo s sklepom zavrnjena.

V primeru, da v Koraku 2 kateri od prijaviteljev izpa-
de zaradi nedoseganja praga 4 točk, lahko ocenjevalna 
podkomisija v Korak 2 povabi naslednjega najbolje oce-
njenega prijavitelja iz Koraka 1 iz iste skupine, v katero 
spada prijavitelj, če bodo na voljo razpoložljiva sredstva 
za izvedbo tega cikla. V primeru, da v tej skupini ni pri-
javitelja, ki še ni bil vključen v ocenjevanje v Koraku 2, 
se lahko v ocenjevanje v Koraku 2 vključi naslednjega 
najboljše ocenjenega prijavitelja iz Koraka 1 iz druge 
skupine. Če je več naslednjih najbolje ocenjenih prijavi-
teljev z isto oceno, se za vključitev v Korak 2 izbere tisti 
prijavitelj, ki prejme več točk po dodatnem merilu: Indeks 
razvojne ogroženosti za leto 2019 (publikacija izdana s 
strani UMAR, marec 2020), glede na lokacijo sedeža 
prijavitelja ali glede na lokacijo podružnice v primeru 
prijave tujega podjetja.

Ocenjevalna podkomisija komisijo obvesti o rezul-
tatih ocenjevanja. Komisija oblikuje seznam izbranih 
prijaviteljev. Izbrani prijavitelji bodo s sklepom o izboru 
pozvani k podpisu pogodbe za Fazo A. Izbrani prijavite-
lji bodo s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe 
za Fazo A.

V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogod-
be za Fazo A, se v ocenjevanje v Koraku 2 vključi na-
slednjega najboljše ocenjenega prijavitelja iz Koraka 1 
iz iste skupine, v katero spada prijavitelj, ki je odstopil, 
iz Koraka 1, ki predhodno ni bil uvrščen v ocenjevanje 
v Koraku 2, v skladu z zgoraj opisanim postopkom. V 
primeru, da v tej skupini ni prijavitelja, ki še ni bil vklju-

čen v ocenjevanje v Koraku 2, se lahko v ocenjevanje v 
Koraku 2 vključi naslednjega najboljše ocenjenega pri-
javitelja iz Koraka 1 iz druge skupine, v skladu z zgoraj 
opisanim postopkom.

7.2.2. Ocenjevanje, merila in postopek izbora prija-
viteljev za vključitev v Fazo B

Prijavitelje bo ocenjevalna podkomisija ocenila v 
Koraku 3 po merilih na podlagi navedb v vlogi.

– Korak 3
Ocenjevalna podkomisija bo prijavitelje, ki spadajo 

v skupino ZP (zagonska podjetja), ocenila na podlagi 
navedb v vlogi po naslednjih merilih:

Merilo (skupina ZP) Maksimalno 
število točk

1. Relevantnost izvedbenega 
projekta za uresničevanje 
vzpostavljenega trajnostnega 
in krožnega poslovnega modela 3
2. Jasen prikaz integracije 
načel nizkoogljičnega krožnega 
gospodarstva pri vzpostavitvi 
procesov kreiranja vrednosti 
in razvoju novih produktov in storitev 3
3. Postavljeni kazalniki 
uspešnosti/učinkov izvedbenega 
projekta 5
4. Skladnost/kakovost 
pripravljenega izvedbenega 
projekta 2
Skupaj 13

Ocenjevalna podkomisija bo prijavitelje, ki spadajo 
v skupino MMP (mikro in mala podjetja), ocenila na pod-
lagi navedb v vlogi po naslednjih merilih:

Merilo (skupina MMP) Maksimalno 
število točk

1. Relevantnost izvedbenega 
projekta za uresničevanje trajnostne 
in krožne poslovne strategije 
oziroma vpliv projekta na vse vidike 
trajnostne in krožne poslovne 
strategije (okoljski, družbeni, 
ekonomski) ter na finančni uspeh 
podjetja 3
2. Jasen prikaz in ocena ozkih grl 
ter integracije načel nizkoogljičnega 
krožnega gospodarstva pri prenovi 
procesov za proizvodnjo obstoječih 
produktov/storitev oziroma razvoju 
novih produktov/storitev 3
3. Postavljeni kazalniki 
uspešnosti/učinkov izvedbenega 
projekta 5
4. Skladnost/kakovost 
pripravljenega izvedbenega 
projekta 2
Skupaj 13

Maksimalno število točk je 13. Prag števila točk 
je 7 točk. Vloge prijaviteljev, ki bodo dosegle manj kot 
7 točk, bodo s sklepom zavrnjene.

V primeru, da prijavitelj v katerem koli od meril v 
Koraku 3 prejme 0 točk, se vloga zavrne, ne glede na 
to, ali preseže prag skupnega števila točk.

Ocenjevalna podkomisija komisijo obvesti o rezul-
tatih ocenjevanja. Komisija oblikuje seznam izbranih 
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prijaviteljev. Izbrani prijavitelji bodo s sklepom o izboru 
pozvani k podpisu pogodbe za Fazo B.

Dinamika sofinanciranja predlaganih izvedbenih 
projektov bo določena s pogodbo za Fazo B, v odvi-
snosti od načrta izvajanja izvedbenega projekta, pred-
stavljenega v vlogi, in od razpoložljivosti proračunskih 
sredstev.

8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za iz-
vedbo predmetnega javnega razpisa, je:

Za Sklop I: 14.972.400,00 EUR, od tega:
– 4.172.400,00 EUR za Fazo A18

18 Vključen tudi znesek de minimis za spremljanje pro-
jekta v Fazi B.

– 10.800.000,00 EUR za Fazo B.
Za Sklop II: 3.000.000,00 EUR od tega
– 1.000.000,00 za Fazo A19

19 Vključen tudi znesek de minimis za spremljanje pro-
jekta v Fazi B.

– 2.000.000,00 za Fazo B.
Pravice porabe so na razpolago na evidenčnem 

projektu 1611-21-0015 – Izvajanje načrta za okrevanje 
in odpornost ter na proračunskih postavkah 221474 – 
C1K5IB Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov – 
NOO-MGRT in 221058 – Plačilo DDV za NOO.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunska leta 2023, 2024, 2025 in 2026 ozi-
roma traja do porabe sredstev.

Predvidena razdelitev sredstev po letih je prikazana v spodnji preglednici:

Proračunska 
postavka Faza 2023

(v EUR)
2024

(v EUR)
2025

(v EUR)
2026

(v EUR)
SKUPAJ
(v EUR)

PP 221474 C1K5IB 
Krožno gospodarstvo 
– učinkovita raba
virov – NOO-MGRT

Faza A 847.936,00 1.695.872,00 1.695.872,00 0,00 4.239.680,00

PP 221058 – Plačilo 
DDV za NOO 

Faza A 186.544,00 373.088,00 373.088,00 0,00 932.720,00

PP 221474 C1K5IB 
Krožno gospodarstvo 
– učinkovita raba 
virov – NOO-MGRT 

Faza B 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 200.000,00 12.800.000,00

Skupaj 5.234.480,00 6.268.960,00 6.268.960,00 200.000,00 17.972.400,00

V okviru javnega razpisa so predvideni naslednji 
roki za oddajo vlog:

– V Sklopu I je predvidenih 5 rokov za oddajo vlog 
za vključitev v Fazo A in 5 rokov za oddajo vlog za vklju-
čitev v Fazo B.

– V okviru posameznega roka so za vključitev v 
Fazo A predvidena sredstva v višini 834.480,00 EUR.

– V okviru posameznega roka so za vključitev v 
Fazo B predvidena sredstva v višini 2.160.000,00 EUR.

Predvidena sredstva se lahko glede na število 
odobrenih projektov in glede na finančno konstrukcijo 
le-teh ob predhodni objavi na spletni strani agencije 
prenašajo med posameznimi roki.

– V Sklopu II je predvidenih 5 rokov za oddajo vlog 
za vključitev v Fazo A in 5 rokov za oddajo vlog za vklju-
čitev v Fazo B.

– V okviru posameznega odpiranja so za vključitev 
v Fazo A predvidena sredstva v višini 200.000,00 EUR.

– V okviru posameznega odpiranja so za vključitev 
v Fazo B predvidena sredstva v višini 400.000,00 EUR.

Predvidena sredstva se lahko glede na število 
odobrenih projektov in glede na finančno konstrukcijo 
le-teh ob predhodni objavi na spletni strani agencije 
prenašajo med posameznimi roki.

V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih 
sredstev tega javnega razpisa, se to objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o izboru za 
posamezen rok javnega razpisa.

Dinamika izvedbe sofinanciranja projekta v Fazi B 
bo določena s pogodbo za Fazo B med agencijo in iz-
branim prijaviteljem, v odvisnosti od načrta izvajanja pro-
jekta in od razpoložljivosti sredstev, ki so na voljo iz 
naslova javnega razpisa.

Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti pra-
vic porabe in proračunskih sredstev za ta namen. Če bi 
bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe, lahko agen-
cija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali 
pa spremeni pogodbeno vrednost oziroma dinamiko 
izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom 
spremembe, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od 
pogodbe za Fazo B.
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Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru razveljavi, kar 
bo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.

Agencija bo v primeru presežnega interesa s 
strani potencialnih prijaviteljev, kakovosti prejetih vlog 
ali iz drugih razlogov, vendar zgolj v primeru, ko bodo 
zagotovljena dodatna razpoložljiva sredstva za pred-
metni javni razpis iz naslova Mehanizma za okreva-
nje in odpornost, integralna sredstva ali sredstva iz 
drugih virov financiranja, po potrebi lahko pred izdajo 
sklepov o izboru, s spremembo javnega razpisa, ki 
bo objavljena v Uradnem listu RS in na spletni stra-
ni agencije, objavila zvišanje razpisanih sredstev. V 
primeru zagotovitve dodatnih razpoložljivih sredstev 
se projekti izbirajo na enak način, kot je navedeno v 
točki 7 javnega razpisa.

Navedena možnost povišanja razpisanih sredstev 
je zgolj možnost in ne zaveza, saj v trenutku objave 
javnega razpisa agencija nima zagotovljenih dodatnih 
razpoložljivih sredstev, nad višino trenutno razpisane 
vrednosti. Ob objavi spremembe javnega razpisa iz 
navedenega razloga bo agencija navedla novo, višjo 
razpisano vrednost ter tudi vir za to povišanje sred-
stev.

Razdelitev razpisanih sredstev, ki so na voljo za 
posamezni sklop za oddajo vlog, se lahko ob predhodni 
objavi na spletni strani agencije prenaša med sklopoma.

9. Obdobje, v katerem lahko nastanejo stroški, in 
obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 
sredstva

Spodnje opredelitve veljajo tako za Sklop I kot za 
Sklop II javnega razpisa.

Obdobje upravičenosti stroškov za Fazo A se prič-
ne najprej z izdajo sklepa o izboru za Fazo A in traja do 
zaključka izvajanja Faze A pri posameznem prejemniku. 
Obdobje upravičenosti stroškov za Fazo B se prične 
najprej z dnem oddaje vloge za Fazo B oziroma z dnem 
v vlogi opredeljenega začetka izvajanja projekta, če je 
to kasneje, in traja največ do 7 mesecev.

Obdobje upravičenosti izdatkov po tem javnem raz-
pisu je najprej od datuma izdaje sklepa o izboru za 
Fazo A do izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo za 
Fazo B, kar je najkasneje v mesecu dni od zaključka 
obdobja upravičenosti stroškov.

V primeru tujih podjetij velja, da se obdobje upravi-
čenosti stroškov in izdatkov prične najprej z izdajo skle-
pa o izboru s strani agencije oziroma če je to kasneje, z 
vpisom podružnice podjetja v sodni register.

Obdobje za upravičenost javnih izdatkov po tem 
javnem razpisu je najprej od datuma, ko je izdan prvi 
sklep o izboru, do 31. 8. 2026.

10. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
10.1. Sofinanciranje aktivnosti v okviru Faze A (za 

Sklop I in Sklop II)
Izvedba aktivnosti v okviru Faze A bo v celoti po-

tekala na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči 
»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de mini-
mis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015, 14. 5. 2015, 
čistopis 9. 5. 2016 (I), sprememba 10. 11. 2020 (II); tra-
janje sheme: do 31. 12. 2023) (v nadaljevanju: shema 
de minimis).

Izbrani prijavitelji, vključeni v Fazo A, bodo pomoč 
po shemi de minimis prejeli v obliki ovrednotene storitve 
strokovne pomoči zunanjega dodeljenega strokovnja-
ka/eksperta in ne v obliki nakazila subvencije.

10.2. Sofinanciranje aktivnosti v okviru Faze B (za 
Sklop I in Sklop II)

Sofinanciranje izvedbenih projektov v Fazi B bo 
potekalo na osnovi:

– sheme de minimis,
– sheme državnih pomoči »Program izvajanja fi-

nančnih spodbud MGRT – RRI« (št. priglasitve: 
BE01-2399245-2015, datum potrditve sheme: 20. 5. 
2015; redakcijski popravek 4. 11. 2016; sprememba 
št. BE01-2399245-2015/II z dne 9. 1. 2021; trajanje she-
me: do 31. 12. 2023; v nadaljevanju: shema državne po-
moči RRI),

– sheme državne pomoči »Program izvajanja fi-
nančnih spodbud MGRT – MSP (št. priglasitve: 
BE03-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 7. 7. 2016; 
podaljšanje sheme: 20. 1. 2021, trajanje sheme: do 31. 12. 
2023; v nadaljevanju: shema državne pomoči MSP). 

10.3. Določila v zvezi s shemo de minimis
V zvezi s pomočjo de minimis velja omejitev višine 

pomoči, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen 
enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne 
sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju 
zadnjih treh poslovnih let (leto odobritve zaprošene po-
moči po tem javnem razpisu se upošteva v to obdobje). 
Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR 
za enotna podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem 
tovornem prometu, ne sme pa se uporabljati za nabavo 
vozil za cestni prevoz tovora.

Skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU se upo-
števa definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je 
definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v 
enem od naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni druž-
beni pogodbi ali statutu daje pravico enemu podjetju, da 
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih 
alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.

V kolikor bi prijavitelj na Fazo A z zaprošenim zne-
skom sofinanciranja presegel dovoljeno višino sredstev 
po shemi de minimis iz prvega odstavka te točke, se 
vloga zaradi neizpolnjevanja pogoja št. 5 iz točke 6.2. 
javnega razpisa zavrne.

V kolikor bi prijavitelj na Fazo B z zaprošenim zne-
skom sofinanciranja presegel dovoljeno višino sredstev 
po shemi de minimis iz prvega odstavka te točke, se 
vloga ne zavrne, temveč se prijavitelja pozove k oprede-
litvi, ali lahko razliko v sredstvih zagotovi sam. V kolikor 
prijavitelj tako zagotovilo poda, se mu za sofinanciranje 
po shemi de minimis lahko dodelijo sredstva v znesku, 
ki ga glede na omejitev še lahko prejme. V kolikor pri-
javitelj takega zagotovila ne poda, se vloga zavrne. Če 
zaradi znižanja višine zaprošenih sredstev pride do ne-
izpolnjevanja katerega koli pogoja javnega razpisa, se 
vloga zavrne.

Pomoč se ne sme kumulirati s pomočjo v zvezi z 
istimi upravičenimi stroški ali pomočjo za isti ukrep za 
financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo pre-
segla največja dovoljena intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči.

Pomoč de minimis se ne uporablja za nabavo vozil 
za cestni prevoz tovora.

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z iz-
vozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvože-
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ne količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega 
omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno 
aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov sodelovanja na 
sejmih, študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uva-
janje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v 
drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč 
dejavnostim, povezanim z izvozom.

Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev 
pomoči pogojena z obveznostjo, da prejemnik pomoči 
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 prejemnikom pomoči omejevala mož-
nost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij 
v drugih državah članicah.

Pomoč ni dovoljena, če ima prijavitelj registrirano 
glavno dejavnost na sledečih izključenih sektorjih:

a) ribištvo in akvakultura, kakor jih 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 (ES) št. 104/2000,

b) primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov,
c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov, v pri-

merih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene 

oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno pod-
jetje ali

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v 
celoti prenese na primarne proizvajalce.

10.4. Določila v zvezi s shemo državne pomoči RRI 
in shemo državne pomoči MSP

Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev 
pomoči pogojena z obveznostjo, da končni prejemnik 
uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je 
odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvo-
ženih proizvodov.

Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se 
končnim prejemnikov omejevala možnost izkoriščanja 
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah 
članicah.

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z iz-
vozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvože-
ne količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega 
omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno 
aktivnostjo.

Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih sto-
ritev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega pro-
izvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji 

državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim 
z izvozom.

Nadalje pomoč po priglašeni shemi ni dovoljena za 
upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

Pomoč ni dovoljena za sektor predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov, 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, ali kadar je pomoč pogojena s tem, 
da se delno ali v celoti prenesena primarne proizvajalce.

Pomoč ni dovoljena za sektor premogovništva za 
lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo 
zajema Sklep Sveta 2010/787/EU z dne 10. decembra 
2010 (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24).

Pomoč po shemi državne pomoči MSP ni dovoljena 
za sektor ribištva in akvakulture v smislu Uredbe (EU) 
št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

Pomoč se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo, če se ti ukrepi nanašajo na različne opredeljive 
upravičene stroške.

Pomoč se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se delo-
ma ali v celoti prekrivajo, samo če se s tako kumulacijo 
ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči, ki se po Uredbi GBER uporablja za to pomoč.

Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno 
po pravilu »de minimis«, glede na iste upravičene stro-
ške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenziv-
nosti državnih pomoči.

Po shemi državne pomoči RRI se financirajo stroški 
za procesne in organizacijske inovacije.

Po shemi državne pomoči MSP se financirajo stro-
ški svetovanja v korist MSP v obliki svetovalnih storitev, 
ki jih zagotovijo zunanji svetovalci. Pri tem svetovalne 
storitve ne smejo biti trajne ali občasne dejavnosti, niti 
se ne smejo nanašati na običajne stroške poslovanja 
podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, 
redne pravne storitve ali oglaševanje.

11. Upravičeni stroški, način financiranja in inten-
zivnost pomoči

11.1. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posa-

mezne faze, so stroški izvedbe aktivnosti v Akademiji 
TKT (Faza A) in stroški za izvedbo posameznih izvedbe-
nih projektov (Faza B). Vrste upravičenih stroškov, she-
me pomoči, intenzivnosti pomoči in dodatna določila za 
posamezno fazo in sklop javnega razpisa so podrobno 
prikazana v spodnjih preglednicah.

– Faza A

Sklop Shema pomoči Vrsta upravičenih stroškov Intenzivnost 
pomoči

Maksimalen znesek pomoči na 
upravičenca (vključno z DDV) 20

Sklop I shema de minimis Stroški storitev zunanjih izvajalcev: 
svetovalne storitve
(v obliki storitve in ne v obliki 
nakazila subvencije)

100 % do 34.770,00 EUR

Sklop II shema de minimis Stroški storitev zunanjih izvajalcev: 
svetovalne storitve
(v obliki storitve in ne v obliki 
nakazila subvencije)

100 % do 18.300,00 EUR

20 DDV je v Fazi A vključen med upravičene stroške, saj prijavitelji pomoči ne prejmejo v obliki subvencije, pač pa kot 
storitev, ki jo plača agencija izvajalcu storitve, tako da ne more priti do možnosti, da bi prijavitelj uveljavljal povračljivi DDV 
kot upravičen strošek. 
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Izvajanje aktivnosti v okviru Faze A je v organizaciji 
agencije, ki krije vse stroške izvedbe in s tem povezanih 
storitev. Prejemniki sredstev prejeto pomoč upoštevajo 
kot pomoč po shemi de minimis, ki jo prejmejo v obliki 
storitve in ne v obliki nakazila subvencije.

Agencija ne krije stroškov dela in potnih stroškov 
zaposlenih pri prejemnikih sredstev, ki sodelujejo v 
Fazi A. Te stroške krijejo prejemniki sredstev sami.

Prejemniku se že v okviru navedenih zneskov v 
zgornji tabeli dodeli tudi de minimis pomoč, ki predstav-
lja spremljanje izvajanja projektov v Fazi B s strani do-
deljenih zunanjih ekspertov.

– Faza B

Sklop Shema pomoči Vrsta upravičenih stroškov Intenzivnost 
pomoči Dodatna določila

Sklop I 
in Sklop II

shema de minimis Stroški investicij v opredmetena 
in neopredmetena osnovna 
sredstva: nakup opreme

do 70 % Skupen znesek 
sofinanciranja stroškov 
investicij v opredmetena 
in neopredmetena sredstva 
ne sme presegati 50 % 
od celotnega zneska 
sofinanciranja stroškov 
izvedbenega projekta

Sklop I 
in Sklop II

shema državne 
pomoči RRI

Stroški osebja (raziskovalci, 
strokovni in tehnični sodelavci) 
v obsegu zaposlitve na aktivnostih, 
ki se izvajajo neposredno za 
potrebe izvedbe procesne in/ali 
organizacijske inovacije

do 50 %

Sklop I 
in Sklop II

shema državne 
pomoči RRI

Stroški instrumentov, opreme, 
objektov in zemljišč v obsegu ter 
za obdobje uporabe v projektu za 
potrebe izvedbe procesne in/ali 
organizacijske inovacije

do 50 %

Sklop I 
in Sklop II

shema državne 
pomoči RRI

Stroški pogodbenih raziskav, znanj 
in patentov, ki so bili kupljeni ali 
je bilo zanje pridobljeno licenčno 
dovoljenje od zunanjih virov na 
podlagi pogojev strogo poslovnega 
odnosa, za potrebe izvedbe 
procesne in/ali organizacijske 
inovacije

do 50 %

Sklop I 
in Sklop II

shema državne 
pomoči RRI

Posredni stroški v okviru dodatnih 
režijskih stroškov in drugih stroškov 
poslovanja, vključno 
s stroški materiala, zalog in 
podobnih izdelkov, ki so nastali kot 
neposredna posledica izvajanja 
projekta za potrebe izvedbe 
procesne in/ali organizacijske 
inovacije

do 50 % Uveljavljajo se v obliki 
pavšalnega financiranja 
s pavšalno stopnjo v 
višini 15 % upravičenih 
neposrednih stroškov 
osebja, ki dela na projektu.

Sklop I 
in Sklop II

shema državne 
pomoči MSP

Stroški svetovalnih storitev, ki jih 
zagotovijo zunanji svetovalci

do 50 % Skupen znesek 
sofinanciranja stroškov 
svetovalnih storitev ne 
sme presegati 20 % 
od celotnega zneska 
sofinanciranja stroškov 
izvedbenega projekta

Za upravičene stroške, navedene v zgornji pre-
glednici, prejemniki sredstev prejmejo sofinanciranje v 
obliki nepovratnih sredstev (subvencije) za izvedbo pre-
dlaganih izvedbenih projektov.

Davek na dodano vrednost (DDV) v Fazi B ni upra-
vičen strošek.
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Stroški in njihovo dokazovanje so podrobno opre-
deljeni v točki II.5. Pojasnil k javnemu razpisu.

11.2. Način uveljavljanja upravičenih stroškov v 
Fazi B

Za uveljavljanje upravičenih stroškov v Fazi B se 
uporabljajo poenostavljene in klasične oblike obračuna-
vanja upravičenih stroškov.

Med poenostavljene oblike sodijo:
– standardna lestvica stroška na enoto in
– pavšalno financiranje.
Med klasične oblike sodi dejansko dokazovanje 

upravičenih stroškov.
Podrobnejša določila glede upravičenih stroškov in 

načina dokazovanja so v točki II.5. Pojasnil k javnemu 
razpisu.

11.2.1. Poenostavljena oblika uveljavljanja stroškov 
– standardna lestvica stroška na enoto

Za stroške plač in povračil v zvezi z delom za 
osebje, ki dela na izvedbenem projektu v Fazi B, se za 
uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna 
lestvica stroška na enoto.

Standardna lestvica stroška na enoto za stroške 
plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na 
izvedbenem projektu, predstavlja strošek dela na rav-
ni ure. Strošek dela je določen na podlagi Uredbe o 
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22) in 
veljavnih cen ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2022, 
izračunanih s strani Javne agencije za raziskovalno de-
javnost Republike Slovenije (ARRS).

Metodologija izračuna standardne lestvice stroška 
na enoto za stroške dela za osebje na projektu je pred-
stavljena v Prilogi 3 Pojasnil k javnemu razpisu.

Skladno z metodologijo izračuna standardne lestvi-
ce stroška na enoto za stroške dela za osebje, ki dela na 
izvedbenem projektu, je vrednost enote:

Enota
Standardna 

lestvica stroška
na enoto v EUR

Strošek dela raziskovalcev na uro 
opravljenega dela na projektu

27,63 EUR

Strošek dela strokovnih in tehničnih 
sodelavcev na uro opravljenega 
dela na projektu

18,42 EUR

Navedeni vrednosti veljata za celotno obdobje traja-
nja izvedbenih projektov v okviru vseh odpiranj.

11.2.2. Poenostavljena oblika uveljavljanja stroškov 
– pavšalno financiranje za posredne stroške

Posredni stroški, ki so nastali kot posledica izvaja-
nja izvedbenega projekta pri končnem prejemniku, se 
uveljavljajo v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno 
stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroš-
kov osebja, ki dela na izvedbenem projektu.

11.2.3. Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Stroški instrumentov, opreme, objektov in zemljišč v 

obsegu ter za obdobje uporabe v projektu. Za stroške in-
vesticij v opredmetena in neopredmetena osnovna sred-
stva, stroške instrumentov, opreme, objektov in zemljišč 
v obsegu ter za obdobje uporabe v projektu ter stroške 
pogodbenih raziskav, znanja in patentov, uporabljenih 
izključno za izvedbeni projekt, se za uveljavljanje upra-
vičenih stroškov uporablja dokazila dejansko nastalih in 
plačanih upravičenih stroškov, ki so nastali in bili plačani 
v obdobju upravičenosti.  

Zunanji izvajalec ne sme biti 25 % ali več lastniško 
povezan s končnim prejemnikom. Prav tako niso dopu-
stna neposredna sorodstvena razmerja med lastniki in 

zakonitimi zastopniki končnega prejemnika ter lastniki in 
zakonitimi zastopniki izvajalcev.

Osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva 
ne smejo biti kupljena od oseb, ki so 25 % ali več lastni-
ško povezane s končnim prejemnikom.

12. Roki in način prijave na javni razpis
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, 

skladno z določili razpisne dokumentacije. Stroški pripra-
ve vloge in oddaje vloge na predmetni javni razpis niso 
upravičen strošek. Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj 
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. 
Podrobnejša navodila za pripravo in oddajo popolne vloge 
so navedena v točki II.7. Pojasnil k javnemu razpisu.

Vlogo lahko podpiše le zakoniti zastopnik ali od 
njega pooblaščena oseba. Vloga, ki ne bo podpisana s 
strani zakonitega zastopnika ali od njega pooblaščene 
osebe, ki priloži pooblastilo s strani zakonitega zastop-
nika, bo kot formalno nepopolna zavržena.

Roki za oddajo vlog v posameznem sklopu in fazi 
javnega razpisa so naslednji:

– Roki za oddajo vlog za Fazo A – Sklop I:
– 1. rok: 15. 9. 2022
– 2. rok: 16. 1. 2023
– 3. rok: 15. 6. 2023
– 4. rok: 15. 11. 2023
– 5. rok: 15. 3. 2024

– Roki za oddajo vlog za Fazo A – Sklop II:
– 1. rok: 15. 11. 2022
– 2. rok: 15. 4. 2023
– 3. rok: 15. 9. 2023
– 4. rok: 15. 1. 2024
– 5. rok: 15. 4. 2024

Roki za oddajo vlog za Fazo B v obeh sklopih jav-
nega razpisa so v 30 dneh od datuma zaključka Faze A21 
in so natančno opredeljeni v pogodbi za Fazo A pri vsa-
kem od prejemnikov.

21 Datum zaključka Faze A bo vezan na oddajo za-
ključne dokumentacije za Fazo A in bo točno določen v 
pogodbah za Fazo A. Vlogo za Fazo B lahko odda samo 
prijavitelj, ki je neposredno pred tem zaključil aktivnosti v 
Fazi A, in sicer do roka, ki ga ima določenega v pogodbi 
za Fazo A. Če prijavitelj vlogo odda po izteku tega roka, bo 
njegova vloga kot prepozna zavržena. 

Vloga na javni razpis se bo štela za pravočasno, če 
bo oddana na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, 
Verovškova 60, 1000 Ljubljana:

– po pošti: priporočeno, razviden mora biti poštni 
žig oddaje na ovojnici najkasneje na zadnji dan oddaje 
vlog ob 23.59

– osebno: do roka za oddajo vlog v glavni pisarni 
agencije v času uradnih ur med 9. in 13. uro.

V primeru, da z ovojnice ne bo razviden datum na 
poštnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge 
na sedežu agencije, pa velja datum, vpisan na potrdilu 
agencije o prejemu pošiljke, ki prav tako ne sme biti kas-
nejši od roka za predložitev vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z na-
vodili v točki II.7. Pojasnil k javnemu razpisu, in sicer v 
zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno 
in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – JR STKTP NOO 
2022–2025 – Sklop I ali II (obkroži)«, in s polnim nazi-
vom in naslovom prijavitelja.

Uspešna oddaja vloge še ne pomeni, da bo prija-
vitelj vključen v program in da mu bodo sredstva tudi 
dodeljena in da bo do sofinanciranja upravičen.

13. Postopek obravnave vlog
V tej točki navedeni postopek velja za oba sklopa 

javnega razpisa, tako za obravnavo vlog za vključitev 
v Fazo A kot za obravnavo vlog za vključitev v Fazo B.
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V skladu z drugim odstavkom 25. člena ZPOP-1, 
odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje vlog bo izvedeno 
v prostorih agencije najkasneje v osmih dneh od izteka 
posameznega roka za oddajo vlog. Datumi in druge in-
formacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na 
spletnih straneh agencije: https://www.spiritslovenia.si/.

Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, 
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, ampak bodo s sklepom 
zavržene.

Komisija bo v roku osmih dni od zaključenega od-
piranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, 
katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme 
spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vlo-
ge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge 
in vsebino vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali 
bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge 
glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v 
postopku.

Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k 
dopolnitvi in ne sme biti daljši od petnajst dni. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočas-
no dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s 
sklepom zavržene.

14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
praviloma v roku 90 dni od datuma posameznega od-
piranja vlog.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru za 
Fazo A pozvani k podpisu pogodbe za Fazo A ter na 
podlagi sklepa o izboru za Fazo B pozvani k podpisu 
pogodbe za Fazo B.

Izbranemu prijavitelju se na uraden naslov poslov-
nega subjekta, ki je naveden v vlogi in razviden iz po-
slovnega registra AJPES, v skladu s pravili upravnega 
postopka vroči podpisan sklep o izboru tako za Fazo A, 
kot Fazo B, ki mu je priložena pogodba za Fazo A oziro-
ma pogodba za Fazo B.

Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sred-
stev do pravnomočnosti sklepa o izboru. Zoper sklep 
o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh od prejema 
sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno 
sodišče Republike Slovenije. Predmet spora ne morejo 
biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena 
tožba ne zadrži podpisa pogodb za Fazo A in pogodb 
za Fazo B.

Vzorca pogodbe za Fazo A in za Fazo B sta se-
stavni del razpisne dokumentacije in sta informativnega 
značaja. Agencija si pridržuje pravico do spremembe ali 
dopolnitve priloženih vzorcev pogodb pred podpisom 
pogodbe.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani: 
https://www.spiritslovenia.si/razpis/391.

15. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti

Končni prejemniki morajo skladno s 34. členom 
Uredbe (EU) 2021/241/EU zagotavljati skladne, učin-
kovite in sorazmerne informacije različnim ciljnim sku-
pinam, tudi medijem in javnosti, tako da navedejo izvor 
in zagotovijo prepoznavnost sredstev EU, in sicer tako, 
da na vidnem mestu prikažejo emblem EU ter ustrezno 
izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska 
unija – NextGeneration EU«.

Končni prejemniki sredstev morajo ob odobritvi vlo-
ge in zaključku celotnega procesa (Faza A in Faza B) 
zagotoviti najmanj objavo na spletni strani (če obstaja) 

in drugih obstoječih družbenih omrežjih v skladu s pravili 
označevanja.

Posameznim prijaviteljem se bodo natančnejše pra-
vice in obveznosti iz naslova komuniciranja podrobneje 
določile v pogodbi za Fazo A in pogodbi za Fazo B.

16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spre-
mljanja ter evidentiranja

Končni prejemnik bo dolžan zagotavljati dostopnost 
in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 
celoten proces Faze A in Faze B, in zagotavljati agen-
ciji ter drugim nadzornim organom vpogled v navedeno 
dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s 
pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije 
še deset let po njenem zaključku.

Končni prejemnik mora računovodsko ločeno na 
posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računo-
vodski kodi voditi in spremljati prejeta sredstva ter po-
rabo sredstev za izvedbeni projekt v Fazi B. Navedeno 
velja za vse transakcije v zvezi s projektom, tako da je 
v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko 
porabo sredstev, ne glede na slovenske računovodske 
standarde.

Navedeno ne velja za poenostavljene oblike stroš-
kov.

17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom

Končni prejemnik mora omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta. 
Nadzor se izvaja s strani agencije, ministrstva, koordi-
nacijskega organa (Urad MF za okrevanje in odpornost 
– URSOO), nacionalnega koordinatorja za revizijo (Urad 
za nadzor nad proračunom – UNP), nacionalnega koor-
dinatorja za stroške (Ministrstvo za finance) in/ali drugih 
domačih ali evropskih nadzornih institucij (v nadaljeva-
nju: nadzorni organi).

Končni prejemnik bo moral nadzornim organom 
predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pra-
vilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane-
ga projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo 
končni prejemnik moral omogočil vpogled v računalniške 
in računovodske programe, listine in postopke v zvezi z 
izvajanjem projekta ter v rezultate projekta (iz dokumen-
tarnih in informacijskih sistemov). Končni prejemnik bo 
o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno 
obveščen, agencija, ministrstvo ali drug nadzorni or-
gan pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne 
najave. Končni prejemnik bo dolžan ukrepati skladno s 
priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno 
obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.

18. Načelo »ne škoduj bistveno« (DNSH) v smislu 
člena 17 Uredbe (EU) 2020/852

Prijavitelj mora pri izvajanju aktivnosti v Fazi A in 
Fazi B upoštevati »načelo, da se ne škoduje bistveno«, 
kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo gospodar-
ske dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremu koli od 
okoljskih ciljev v smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852. 
Projekt mora biti skladen s Tehničnimi smernicami za 
uporabo »načela da se ne škoduje bistveno«. 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 izvedbenega projekta naj bo končni 
prejemnik pozoren na vprašanje vplivov njegovega pro-
jekta na okolje.

Šteje se, da dejavnost bistveno škoduje:
(a) blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost 

privede do znatnih emisij toplogrednih plinov;

https://www.spiritslovenia.si/razpis/385
https://www.spiritslovenia.si/razpis/385
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(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 po-
tencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podze-
mnimi vodami, ali

(ii) dobremu okoljskemu stanju morskih voda;
(d) krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečeva-

njem odpadkov in recikliranjem, kadar:
(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, nad-
gradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja 
proizvodov;

(ii) dejavnost privede do znatnega povečanja na-
stajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen seži-
ganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali

(iii) lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistve-
no 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 sta-
njem pred začetkom izvajanja te dejavnosti;

(f) varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosi-
stemov, 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.

Prijavitelj bo moral utemeljiti upoštevanje načela 
»ne škoduj bistveno« v vlogi na javni razpis in o tem 
poročati tekom izvajanja aktivnosti.

19. Zagotavljanje enakih možnosti: končni preje-
mnik bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti 
moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v 
skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja 
enakih možnosti.

20. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov, ki jih agenciji posre-
dujejo prijavitelji oziroma končni prejemniki, bo zagoto-
vljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje 
osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR in 
ZVOP-1.

Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah ministr-
stva je navedeno v Prilogi št. 1 Pojasnil k javnemu razpi-
su: Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti 
(MGRT) in v zavezah agencije, v Prilogi št. 2 Pojasnil k 
javnemu razpisu: Varovanje osebnih podatkov in poslov-
nih skrivnosti (SPIRIT) kot delu razpisne dokumentacije.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavi-
telj 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 
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko 
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge ter mora 
biti določena v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti 
(Uradni list RS, št. 22/19), ne more pa se nanašati na 

celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posame-
zen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informa-
cija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži 
takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, 
da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih 
skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih agenci-
ji posredujejo prijavitelji oziroma končni prejemniki, je 
izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, 
analiz in drugih zbirk za agencijo, ministrstvo in druge 
nadzorne organe in sicer o izidu javnega razpisa in o 
izvajanju pogodbe za Fazo A in pogodbe za Fazo B. Na-
dalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava 
študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma iz-
delava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postop-
ki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi 
organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za na-
mene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali 
pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati 
ministrstvo in/ali agencija.

Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako 
določeno s predpisi, ali so javnega značaja, se bodo 
objavili. Objavljen bo seznam končnih prejemnikov, ki 
bo obsegal navedbo končnega prejemnika, naziv pro-
jekta in znesek javnih virov financiranja projekta. Objave 
podatkov o projektih in končnih prejemnikih do sredstev 
bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.

Uredba 2021/241/EU določa, da je potrebno za 
namene revizije in nadzora in za zagotovitev primerljivih 
informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje 
reform in naložbenih projektov v okviru načrta za okre-
vanje in odpornost med drugim zbirati tudi podatke o 
imenih, priimkih in datumih rojstva dejanskih lastnikov 
prejemnika sredstev ali izvajalca, kot so opredeljeni v 
točki 6 člena 3 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega 
parlamenta in Sveta.

Prejemnik sredstev, ki je skladno z zakonom, ki ureja 
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, 
zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov, 
ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES), bo s podpisom pogodbe 
za Fazo A ali pogodbe za Fazo B, da na poziv agencije 
ali ministrstva in v roku, postavljenem v pozivu, agenciji 
oziroma ministrstvu posreduje podatke o svojih dejanskih 
lastnikih, katere je agencija oziroma ministrstvo kot izva-
jalec ukrepa dolžno zagotavljati po predpisih, ki urejajo 
izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost.

21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev, rezultatov in učinkov

Končni prejemnik bo za namen spremljanja in vre-
dnotenja projekta dolžan spremljati in agenciji zagota-
vljati podatke o doseganju ciljev, rezultatov in učinkov v 
skladu z določili razpisne dokumentacije.

Končni prejemnik mora v vlogi za Fazo B realno pri-
kazati načrtovane cilje, rezultate in učinke izvedbenega 
projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumen-
tacije) bodo osnova za spremljanje doseganja ciljev in 
rezultatov ter bodo kot takšni opredeljeni v pogodbi za 
Fazo B. Preveč optimistična pričakovanja lahko prive-
dejo do nedoseganja zastavljenega projektnega cilja, 
rezultatov in učinkov in so lahko podlaga za zahtevo 
za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo 
(prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje 
doseganja navedenih ciljev in rezultatov ter bodo kot 
takšni tudi vključeni v pogodbo za Fazo B.

Dokazila o doseganju ciljev, rezultatov in učinkov, ki 
jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vredno-
tenja izvedbenega projekta, so natančneje opredeljena 
v Obrazcu 6 oziroma 7.
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V primeru, da končni prejemnik ob zaključku iz-
vedbenega projekta v Fazi B ne bo dokazal uresničitve 
načrtovanih ciljev in rezultatov v celoti, agencija lahko 
zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma soraz-
mernega dela sredstev za nerealizirane cilje in rezultate 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva na-
kazila sredstev na transakcijski račun končnega preje-
mnika sredstev do dneva vračila sredstev v Sklad NOO 
oziroma v proračun Republike Slovenije.

Končni prejemniki sredstev so tekom izvajanja in po 
zaključku izvedbenih projektov v Fazi B dolžni spremljati 
uresničevanje ciljev, rezultatov in učinkov izvedbenih 
projektov, posredovati pa morajo tudi vse potrebne po-
datke, ki jih bo od njih zahteval kateri od nadzornih or-
ganov. V primeru, da končni prejemniki sredstev takšno 
sodelovanje odklonijo ali na poziv ne odgovorijo, lahko 
agencija zahteva vračilo celotnih prejetih sredstev sku-
paj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika 
sredstev do dneva vračila sredstev v Sklad NOO oziro-
ma v proračun Republike Slovenije.

22. Posledice, če se ugotovi, da je pri izvajanju 
aktivnosti prišlo do resnih napak, nepravilnosti, golju-
fije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v 
procesu (Faza A in/ali Faza B) prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa končni preje-
mnik agencije 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 agencije o vključitvi v Fazo A ali odobritvi 
sredstev za Fazo B, ali da je neupravičeno pridobil sred-
stva po tem javnem razpisu na nepošten način, na pod-
lagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo končni 
prejem nik dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva na-
kazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva 
vračila sredstev v Sklad NOO oziroma v proračun Re-
publike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo 
obravnavalo kot sum goljufije.

23. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti niso bile 
skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v 
kolikor se ugotovi, da aktivnosti v procesu (Faza A in/ali 
Faza B) v skladu s predmetom javnega razpisa niso bile 
skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, 
bo agencija odstopila od pogodbe za Fazo A in/ali za 
Fazo B, končni prejemnik pa bo dolžan vrniti že prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki te-
čejo od dneva nakazila na transakcijski račun prejemnika 
do dneva vračila v Sklad NOO oziroma v proračun Re-
publike Slovenije, skladno s pozivom agencije.

24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posameznega izvedbenega projekta ali da je višina so-
financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno 
stopnjo oziroma znesek pomoči: dvojno uveljavljanje 
stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega 
koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ali da je višina 
sofinanciranja izvedbenih projektov v Fazi B presegla 
maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovo-
ljene intenzivnosti ali znesek pomoči, lahko agencija 
odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih 
sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končne-
ga prejemnika do dneva vračila sredstev v Sklad NOO 
oziroma v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obrav-
navalo kot sum goljufije.

25. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo 
popolne in pravilne vloge za vključitev v Fazo A in/ali 
Fazo B, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od 
dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni 
strani agencije: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/391.

26. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in 

pojasnila k javnemu razpisu so prijaviteljem dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov TKT@spiritslovenia.si.

Vprašanja na zgornji naslov morajo prispeti najkas-
neje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za 
oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vpra-
šanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posa-
meznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo 
vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne 
bodo pravočasna, se bodo prenesla v naslednje obdobje 
razpisnega roka, nepravočasna vprašanja pri zadnjem 
roku pa ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na 
vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentaci-
je. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na sple-
tnem naslovu: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/391.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni 
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, 
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, 
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti 
javno objavljeni.

Agencija bo organizirala informativne dneve. Da-
tumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo 
prav tako objavljene na spletnem naslovu: https://www.
spiritslovenia.si/razpisi/391. Potencialni prijavitelji bodo 
o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: 
https://www.spiritslovenia.si/razpisi/391.

SPIRIT Slovenija,
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje

 podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije

 Ob-2803/22
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karde-

lja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 10. člena Odloka o 
sofinanciranju programov na področju tehnične kulture 
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 
90/13, 19/15, 88/15, 56/17, 73/19 in 157/20), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje velike mednarodne prireditve  

na področju tehnične kulture  
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2022

I. Na podlagi sprejetega letnega programa tehnič-
ne kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022 se 
sofinancira velika mednarodna prireditev 10. Rally Nova 
Gorica 2022.

II. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, 
je 18.000,00 €.

Pravico do pridobitve statusa izvajalca velike med-
narodne prireditve – 10. Rally Nova Gorica 2022 imajo 
izvajalci, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v 
8. členu Odloka o sofinanciranju programov na področ-
ju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica. Status 
pridobi izvajalec, ki doseže najvišje število točk na pod-
lagi točkovanja iz 7. točke drugega odstavka 21. člena.

Prireditev mora biti realizirana in dodeljena sredstva 
porabljena v letu 2022 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

Namen javnega razpisa je spodbujanje in razvoj 
dejavnosti na področju tehnične kulture na območju 

mailto:TST@spiritslovenia.si
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Mestne občine Nova Gorica in zagotavljanje finančne 
podpore za realizacijo izvedbe letnega programa teh-
nične kulture.

III. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov 
iz področja tehnične kulture, katerih delovanje ni finan-
cirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih 
proračunskih postavk, in sicer:

– nevladne organizacije,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti 

po Zakonu o gospodarskih družbah.
IV. Splošni pogoji kandidiranja:
Izvajalci programov tehnične kulture morajo izpol-

njevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov na področ-

ju tehnične kulture oziroma imajo dejavnost iz področja 
tehnične kulture opredeljeno kot eno izmed dejavnosti v 
ustanovitvenem aktu oziroma statutu,

– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo 
najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društ-
va in zveze društev),

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo 
programa,

– imajo zagotovljeno redno, organizirano in stro-
kovno vodeno dejavnost vsaj devet mesecev v kole-
darskem letu,

– imajo najmanj 55 % aktivnih članov iz mestne 
občine,

– niso na drugih javnih razpisih mestne občine 
oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine 
pridobili sredstva za isti program,

– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne 
sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so 
lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soude-
ležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti 
prijavljenega programa. Med lastna sredstva se šteje 
tudi prostovoljno delo. Vrednost prostovoljnega dela, 
ki se upošteva kot lastna sredstva in način njegovega 
ovrednotenja, se definira ob vsakoletnem razpisu, ven-
dar ne več kot 10 % vrednosti prijavljenega programa,

– da so predvideli, da bodo vsa sredstva, pridob-
ljena na javnem razpisu, porabili za kritje materialnih 
stroškov programa,

– program mora biti v pretežnem delu izveden na 
območju mestne občine,

– vsebina programa mora ustrezati predmetu jav-
nega razpisa,

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa 
dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred 
dnevom odpiranja prijav,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene 
obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa pred-
hodnega leta, če so na njem sodelovali,

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu z namenom objave rezulta-
tov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s 
predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o var-
stvu osebnih podatkov.

V. Izbrana prireditev bo sofinancirana na podlagi 
meril za sofinanciranje, določenih v Odloku o sofinanci-
ranju programov tehnične kulture v Mestni občini Nova 
Gorica, upoštevaje razpisana sredstva, in sicer: tradicija 
izvajanja prireditve (do 40 točk), zagotavljanje spremlje-

valnih zabavnih aktivnosti (do 20 točk), lokalna oziroma 
mednarodna odmevnost (do 20 točk), množičnost (do 
20 točk). Podrobnejša merila so razvidna iz razpisne 
dokumentacije, ki je sestavni del tega razpisa.

Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sred-
stev in predložitvi dokazil o realizaciji programa in plačilu 
stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.

VI. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključ-
no na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumen-
tacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnem obrazcu.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do iz-
teka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne 
občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko 
Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v 
času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Nova 
Gorica (pritličje soba 12). Dodatne informacije v zvezi z 
razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-03-53 (mag. Ro-
bert Cencič).

VII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite 
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova 
Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v 
sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica, pritličje 
soba 12, z oznako »Javni razpis – Rally Nova Gorica 
2022 – Ne odpiraj, do vključno 12. avgusta 2022 do 
14. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka 
12. 8. 2022 do 14. ure prispe na naslov naročnika ali je 
vložena v sprejemni pisarni naročnika (pritličje soba 12).

Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni 
razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega 
roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:

– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava 

nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda 
»Dopolnitev«),

– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno od-

premljene in označene vloge. Vse vloge, prispele po 
roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju.

Nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na 
obrazcu iz razpisne dokumentacije, pristojni organ s 
sklepom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora 
prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, 
pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti iz-
polnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge.

VIII. Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristoj-
ni organ. Posamezne naloge v postopku dodeljevanja 
sredstev opravlja petčlanska strokovna komisija za oce-
no programov tehnične kulture, ki jo s sklepom imenuje 
župan.

IX. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 12. 8. 
2022 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

X. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o so-
financiranju programov v roku do 30 dni od dneva od-
piranja vlog.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 122-0014/2022-202 Ob-2806/22
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 

2390 Ravne na Koroškem na podlagi Odloka o subven-
cioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa 
E-oskrba (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18, 
7/20), Sklepa o začetku postopka in imenovanju komi-
sije za izvedbo javnega razpisa za subvencioniranje so-

http://www.nova-gorica.si
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cialnega servisa E-oskrba št. 122-0014/2022-202 z dne 
28. 3. 2022 in Sklepa o določitvi višine dohodkov in pri-
hrankov upravičencev za subvencioniranje socialnega 
servisa (v nadaljevanju E-oskrba) št. 122-0014/2022-202 
z dne 28. 3. 2022, objavlja

javni razpis
za subvencioniranje socialno varstvene storitve 

socialnega servisa (E-oskrba)
1. Predmet poziva: Občina Ravne na Koroškem 

bo subvencionirala socialno varstveno storitev social-
nega servisa (E-oskrba) občanom občine pod pogoji iz 
Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve 
socialnega servisa (E-oskrba) (Uradno glasilo sloven-
skih občin št. 52/2018, 7/2020 – v nadaljevanju odlok) 
in tega javnega razpisa, v obliki mesečne subvencije za 
obdobje 24 mesecev.

2. Upravičenci: upravičenci do subvencije so fizične 
osebe, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem v Občini Ravne na Koroškem ter tujci, ki 
imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejan-
sko bivajo na območju občine ter izpolnjujejo pogoje iz 
tega razpisa.

3. Razpisni pogoji
Prijavitelji morajo v svoji prijavi predložiti vse do-

kumente, zahtevane v javnem razpisu in razpisni do-
kumentaciji.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so starejši od 70 let ali imajo ugotovljeno prvo, 

drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare po seznamu te-
lesnih okvar, ki se uporablja za odločanje o pravici do 
invalidnine ali so osebe z demenco;

– bivajo sami ali skupaj z zakoncem oziroma zunaj-
zakonskim partnerjem, ki je ravno tako oseba starejša 
nad 70 let ali ima ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo sto-
pnjo telesne okvare po seznamu telesnih okvar, ki se 
uporablja za odločanje o pravici do invalidnine oziroma 
je oseba z demenco;

– njihovi dohodki ne smejo presegati cenzusa, ki je 
določen s sklepom župana in znaša

– 843,78 EUR za eno upokojeno osebo
– 1.265,67 EUR za dva upokojena zakonca ozi-

roma zunajzakonska partnerja oziroma je skladen s 
Pravilnikom o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini 
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 57/2019);

– njihovo premoženje in višina prihrankov ne sme 
presegati višine, ki jo določa Zakon o socialno varstve-
nih prejemkih (ZSVarPre).

Dohodki:
Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije se 

upoštevajo dohodki in prejemki, prejeti v preteklih treh 
mesecih pred vložitvijo vloge. Ti dohodki so:

– Vsi obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki 
niso oproščeni plačila dohodnine

Prosilec dohodek izkaže tako, da k vlogi priloži po-
trdilo o prejetih dohodkih in bančne izpiske za pretekle 
tri mesece pred vložitvijo vloge ter z izjavo dovoli občini 
pridobitev potrebnih podatkov pri FURS-u, Upravni enoti 
in morebitnih drugih institucijah, ki jih občina potrebuje v 
okviru upravnega postopka.

4. Višina subvencije
Z Odlokom o proračunu Občine Ravne na Koro-

škem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/2018, 
7/2020) so za subvencije za E-oskrbo v letu 2022 zago-
tovljena sredstva v višini 5.000 €.

Upravičencem se dodeli subvencija v višini 24,40 € 
mesečno za obdobje 24 mesecev (nepretrgoma).

Občina Ravne na Koroškem bo zagotavljala sub-
vencijo do izteka 24-mesečnega obdobja, pri čemer bo 
za leti 2022 in 2023 subvencijo zagotavljala, če bodo 
sredstva za ta namen zagotovljena v sprejetih občinskih 
proračunih za leti 2022 in 2023.

V nobenem primeru subvencija ne more biti višja 
kot je mesečni strošek naročnine za storitev E-oskrbe. 
Subvencija se ne dodeli za stroške priključnine ali stro-
ške nakupa opreme za vzpostavitev storitve.

5. Merila za oblikovanje prednostnega vrstnega 
reda upravičencev

V primeru, da je prejetih več vlog in sredstva ne 
zadoščajo za dodelitev subvencije vsem, se subvencije 
dodelijo tistim upravičencem, ki imajo nižje dohodke 
in prihranke. Dodelitev subvencij poteka po zaporedju 
prednostnega vrstnega reda do porabe sredstev.

Osebe s slabšim socialnim statusom imajo pred-
nost pri pridobitvi subvencioniranja socialno varstvene 
storitve E-oskrba.

6. Ostale določbe
Prejemniki subvencije so dolžni po prejemu odločbe 

v roku, ki bo določen v odločbi o dodelitvi subvencije, 
Občino Ravne na Koroškem pisno obvestiti ali bodo 
sklenili pogodbo za izvajanje storitve in koristili odobreno 
subvencijo ter podati ustrezna dokazila za vzpostavitev 
storitve, sicer se šteje, da od odobrene subvencije od-
stopajo.

Z upravičenci do subvencije, ki bodo podali pisno 
obvestilo o sklenitvi pogodbe za izvajanje storitve in 
koriščenju odobrene subvencije, občino in izvajalcem 
storitve, se sklene Pogodba o dodelitvi subvencije za 
socialno varstveno storitev E-oskrba, v kateri se uredijo 
medsebojne pravice in obveznosti.

Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je 
storitev pri upravičencu vzpostavljena in sklene pogodbo 
o dodelitvi subvencije iz prejšnjega odstavka.

7. Kraj, način in rok prijave
Razpisna dokumentacija bo od 5. 8. 2022 do 22. 8. 

2022 dosegljiva na spletni strani Občine Ravne na Ko-
roškem www.ravne.si pod rubriko objave in novice, javni 
razpisi in objave in v sprejemni pisarni občine.

Občina Ravne na Koroškem si pridržuje pravico, da 
morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot 
popravek na spletni strani največ 10 dni pred zaključk-
om razpisa.

Vloge na javni razpis morajo biti posredovane v 
zaprti ovojnici, označene s pripisom »Ne odpiraj – sub-
vencija E-oskrba«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
naveden polni naslov prijavitelja.

Rok za oddajo vlog je do 22. 8. 2022. Šteje se, da 
je vloga pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka odda-
na na pošti priporočeno na naslov Občina Ravne na 
Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem 
ali osebno prinesena v sprejemno pisarno občine do 
15. ure.

Nepravočasno vložene vloge in vloge, ki ne bodo v 
roku dopolnjene, se s sklepom zavržejo.

Dodatne informacije lahko zainteresirani občani do-
bijo na Uradu za splošne in upravne zadeve, pri Darji 
Čepin, višji svetovalki II ali na tel. 02/82-16-022, GSM: 
031/384-137, e-mail: darja.cepin@ravne.si.

8. Izid razpisa: prejete vloge bo komisija odpirala 
predvidoma v roku 5 dni od izteka roka za vložitev pri-
jav. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo 
dokumentacijo, se prijavitelja pozove, da vlogo dopolni 
v roku 5 dni. Občinska uprava izda odločbe o dodelitvi 
oziroma zavrnitvi subvencije in sklepe o zavržbi vlog 
predvidoma v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.

Občina Ravne na Koroškem

http://www.ravne.si
mailto:darja.cepin@ravne.si
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Št. 600-0002/2022-201 Ob-2809/22

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o vrednotenju 
mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja de-
lovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, 
17/2012, 10/2014, 53/2014) objavlja Občina Ravne na 
Koroškem

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih,  
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne  

na Koroškem za leto 2022, v okvirni višini 3.000 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanci-

ranje mladinskih programov in projektov, ki so v javnem 
interesu v Občini Ravne na Koroškem in se bodo izbrala 
na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in projektov.

3. Osnovna razpisna področja tega razpisa je so-
financiranje zlasti naslednjih mladinskih programov in 
projektov, ki:

– vključujejo neformalno izobraževanje in druge 
obšolske dejavnosti,

– vključujejo zastopanje in uveljavljanje interesov 
mladih,

– vključujejo informativna središča in druge oblike 
informiranja ter svetovanja mladim,

– vključujejo raziskovalno dejavnost mladih,
– vključujejo mladinsko prostovoljno delo,
– vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje pro-

stega časa,
– vključujejo programe za preprečevanje uživanja 

drog in drugih nevarnih substanc,
– spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mla-

dimi,
– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski 

programi in projekti, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobra-

ževanja,
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru 

ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organi-
ziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,

– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje 

odvisnosti,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj 

znanstvenega značaja.
Vsa področja delovanja mladih morajo biti dostopna 

vsem mladim v Občini Ravne na Koroškem.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Pravica do sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in 

projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, 
zveze, zasebniki, mladinski sveti in druge organizacije, 
ki so nosilci programov in projektov, namenjenim izključ-
no mladim med 15. in 29. letom. Sofinancirajo se mla-
dinski programi oziroma projekti, ki so ovrednoteni višje.

4.2. Pogoji sofinanciranja
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci mladinskih 

programov in projektov, ki morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za ka-
tero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na 
Koroškem;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti;

– programi in projekti se izvajajo za mladino v Ob-
čini Ravne na Koroškem (mladi od 15 do 29 let, kot je 
to določeno v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega 
interesa na področju mladinske dejavnosti v Občini Rav-
ne na Koroškem);

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih pro-
gramov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih 
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev 
iz drugih virov;

– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poro-
čilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto.

4.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska stro-

kovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za 
sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki jo 
imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog 
neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.

5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za predmet razpisa, znaša 3.000 €.

6. Merila in kriteriji za izbor: pri izboru posameznega 
programa bodo upoštevana merila in kriteriji, opredeljeni 
v prilogi 19. člena Pravilnika o vrednotenju mladinskih 
programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mla-
dih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na 
Koroškem. Izračun vrednosti sofinanciranja posamezne-
ga programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja pozivnih 
kriterijev in razpoložljivih finančnih sredstvih.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2022.

8. Razpisni rok: razpis se prične 5. 8. 2022 in se 
zaključi 29. 8. 2022.

9. Razpisna dokumentacija obsega:
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– višino sredstev v okviru javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izlo-

čitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor programov oziroma 

projektov,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

žiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program mladine,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Vojku Belaju, vsak delovni dan.

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji na-
tisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.

10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Za-
pečatene kuverte morajo ponudniki do 29. 8. 2022 od-
dati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba 
– Ne odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – mladina 
2022«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2615
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4372
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0109
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3446
http://www.ravne.si/
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poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime 
in naslov prijavitelja.

Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za 

družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, tel. 
02/821-60-07 (mag. Majda Vrhovnik Čas).

12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina 
Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa ob-
vestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge, 
odpiranje prispelih ponudb bo 31. 8. 2022 ob 15.15 na 
sedežu Občine Ravne na Koroškem.

13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o 
sofinanciranju programov.

14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo ko-
misija s sklepom zavrgla.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 6100-2/2022-8 Ob-2814/22
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-

teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg) ter v skladu s Pravilnikom o 
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10 in 62/16), Pravilnikom o strokovnih komisijah 
(Uradni list RS, št. 77/18 in 173/20) in Odlokom o orga-
nizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne 
občine Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 
Ljubljana, objavlja na spletni strani Mestne občine Ljub-
ljana (https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-jav-
ne-objave/) Javni razpis za izbor razstavnih projektov 
za predstavitev v prostorih MOL v letu 2023.

Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/
https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/
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Javne dražbe

 Ob-2810/22
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-

ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18, s spremembami; ZSPDSLS-1) ter na podlagi 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: 
ZZZS) vabi na 

javno dražbo, 

katere predmet bo prodaja poslovnega objekta 
ZZZS v Cerknici.

Predmet dražbe je stavba št. 311, naslov Partizan-
ska cesta 2A, Cerknica, s pripadajočim zemljiščem par-
celo št. *264/2 k.o. 1676 Cerknica, brez opreme. ZZZS 
ima v stavbi prostore svoje Izpostave Cerknica (in jih bo 
od kupca predvidoma začasno vzel nazaj v najem), ne-
katere prostore oddaja v najem tretjim osebam, nekateri 
prostori so trenutno nezasedeni.

Za stavbo je bila izdelana energetska izkaznica, ki 
velja do 10. 9. 2025 (dovedena energija 155 kWh/m2a, 
dovedena el. energija 34 kWh/m2a, primarna energija 
256 kWh/m2a in emisije CO2 62 kg/m2a).

Javna dražba bo v poslovni stavbi ZZZS na Mikloši-
čevi cesti 24, Ljubljana, dne 2. 9. 2022, z začetkom ob 9. 
uri. Za sodelovanje na dražbi je treba izpolniti razpisane 
in predpisane pogoje.

Podrobnejše informacije o nepremičnini, postopku 
in pogojih prodaje ter preostalo obvezno vsebino razpi-
sa javne dražbe najdete na spletni strani ZZZS v rubriki 
O ZZZS na dnu spletne strani oziroma na direktni po-
vezavi: https://www.zzzs.si/o-zzzs/javne-drazbe-javno- 
zbiranje-ponudb-in-neposredne-pogodbe/default-title/

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

https://www.zzzs.si/o-zzzs/javne-drazbe-javno-zbiranje-ponudb-in-neposredne-pogodbe/default-title/
https://www.zzzs.si/o-zzzs/javne-drazbe-javno-zbiranje-ponudb-in-neposredne-pogodbe/default-title/
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Razpisi delovnih mest

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu /euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom 
strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova 
iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški 
službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prve-
ga odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 168/2022-2 Ob-2808/22

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

 Ob-2804/22

Svet zavoda lekarne Slovenska Bistrica v skladu 
z Zakonom o lekarniški dejavnosti in Statutom zavoda, 
razpisuje delovno mesto

direktorja (m/ž)
Lekarne Slovenska Bistrica

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki mora 
izpolnjevati sledeče pogoje:

– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem progra-
mu najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki 
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– ima strokovne, vodstvene in organizacijske iz-
kušnje,

– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega 
javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovar-
stvenega zavoda,

– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri prav-
nih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelova-
nja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, 
nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva 
pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s 
temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki 
urejajo gospodarske družbe,

– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaz-
nivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni 
bil obsojen na pogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

– zaželeno je, da ima kandidat izkušnje s področja 
lekarniške dejavnosti.

Izbran kandidat bo imenovan za 5 let.
Pisne prijave na razpis s kratkim življenjepisom, 

opisom delovnih izkušenj in vizijo razvoja zavoda, sku-
paj z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev izo-
brazbe in izjavami iz drugih pogojev, pošljite v petnajstih 
dneh po objavi razpisa na naslov: Lekarna Slovenska 
Bistrica, Partizanska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica z 
oznako »Za Svet zavoda, razpisno komisijo«.

Nepopolnih prijav Svet zavoda ne bo obravnaval. 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem 
roku.

Opomba:
34. člen ZLD
Javni razpis za imenovanje direktorja se objavi na 

spletni strani zavoda in v sredstvih javnega obveščanja.
Rok: 60 dni od objave razpisa morajo biti prijavljeni 

kandidati obveščeni o izbiri.
Svet zavoda lekarne Slovenska Bistrica

Su KS 167/2022-2 Ob-2807/22

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

2 sodniški mesti okrožnih sodnikov
 na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v 
10. členu navedenega zakona.

http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
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1 sodniško mesto okrožnega sodnika 
na Okrožnem sodišču v Novem mestu

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v 
10. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu /euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o 
sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata 
za sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz pr-
vega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za 
sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z 
dne 9. 11. 2017, dokazila in podatke, ki so določeni 
v tem razpisu in v obrazcu sodnega sveta, predloži v 
enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno so-
dišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 
15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
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Objave sodišč

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udele-
ženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2022

N 72/2021-29 Os-2474/22
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni so-

dnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi 
predlagajoče stranke mld. Mihaele Kocjančič, roj. 25. 6. 
2008, ki jo zastopa skrbnica Nada Zidovnik, obe stanu-
joči Kalše 3/c, Zgornja Polskava, ki jo zastopa odvetnik 
Andrej Pipuš, Ulica talcev 15, Maribor, zoper nasprotne 
udeležence: 1. Tanja Banfi, roj. 18. 12. 1972, Rumi-
čev breg 48, Moravske Toplice, 2. Karel Časar, roj. 
24. 7. 1945, Križevci 60, Križevci, 3. Ludvik Časar, roj. 
11. 10. 1953, Križevci 62, Križevci, 4. Olga Časar, roj. 
25. 4. 1952, Križevci 60, Križevci, 5. Milan Časar, roj. 
4. 8. 1954, Križevci 47, Križevci, 6. Žarko Časar, roj. 
1. 2. 1967, Križevci, 89, Križevci, 7. Dženeta Časar, roj. 
3. 3. 1969, Ulica Štefana Kuzmiča 20/a, Murska Sobota, 
8. Viljem Časar, roj. 5. 6. 1964, Ulica Štefana Kuzmiča 
20/a, Murska Sobota, 9. Peter Bačič, Križevci 40, Kri-
ževci, sedaj neznanega bivališča in 10. Aranka Pocak, 
roj. 17. 12. 1933, Selo 9, Prosenjakovci, ki jo zastopa 
odvetnik Danilo Hari, Slomškova ulica 11, Murska So-
bota, zaradi delitve solastnih nepremičnin, s sklepom 
opr. št. N 72/2021-28 z dne 31. 5. 2022 nasprotnemu 
udeležencu Petru Bačiču na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se 
uporablja na podlagi 42. člena Zakona o nepravdnem 
postopku (ZNP-1) postavilo začasno zastopnico, odve-
tnico Renato Jakič, Černelavci, Gorička ulica 36, Murska 
Sobota, saj je nasprotni udeleženec Peter Bačič nezna-
nega bivališča in nima pooblaščenca.

Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastop-
nika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 5. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 374/2020 Os-2574/22
Pred naslovnim sodiščem se pod D 374/2020 vodi 

zapuščinski postopek po pokojnem Antonu Slapar, rojen 
29. 3. 1952, državljan Republike Slovenije, umrl 25. 7. 
2020, nazadnje stanujoč Levčeva ulica 15, Mengeš.

Neznani upniki se pozivajo, da v roku šestih me-
secev od dneva objave tega oklica podajo predlog za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev in pri naslov-
nem sodišču podajo zahtevo za prenos zapuščine brez 
dedičev v zapuščinsko maso stečaja zapuščine.

Zapuščina brez dedičev bo prešla v last Republike 
Slovenije, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

3190 I 2989/2020 Os-2571/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 

upnika Maj Murovec, Vojkova cesta 85, Ljubljana - do-
stava, ki ga zastopa zak. zast. Karla Murovec, Vojkova 
cesta 85, Ljubljana - dostava, zoper dolžnika Narcisa 
Janjić, Vojkova cesta 85, Ljubljana - dostava, zaradi 
izterjave 0,00 EUR s pp sklenilo:

Dolžniku Narcisu Janjiću, EMŠO 2808974501451, 
se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Dragi-
ca Kuhelj, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 14. 6. 2022

1913 I 114/2022 Os-2731/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upni-

ka Parnad trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta v 
Gorice 33, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna 
Šafar in partnerji, d.o.o., Resljeva cesta 25, Ljubljana, 
zoper dolžnico Mojco Galič, Mestni trg 1, Ljubljana – 
dostava, zaradi izterjave 2.287,55 EUR s pp sklenilo:

Dolžnici se na podlagi 4. točke drugega odstav-
ka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi 
začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Kundija Suzana, 
Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do 
takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2022

II N 243/2022 Os-2523/22
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 

mag. Miheli Pašek v nepravdni zadevi predlagateljice 
Ilane Hazak, EMŠO: 1303984505457, Vetrinjska ul. 8, 
Maribor, ki jo zastopa Jure Ivančič, odvetnik v Mariboru, 
proti nasprotnemu udeležencu Asherju Hazak, EMŠO: 
1308977501111, Vetrinjska ul. 8, Maribor, zaradi raz-
veze zakonske zveze in zaupanja mld. otrok v varstvo, 
vzgojo in oskrbo ter določitve preživnine in stikov, na 
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) 
v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku 
(ZNP-1) sklenilo:

V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 243/2022, 
se za začasnega zastopnika nasprotnemu udeležencu 
postavi odvetnik Miran Dobovišek, Trg Leona Štuklja 5, 
2000 Maribor.
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teve za prenos zapuščine v zapuščinsko maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za dolgove 
zapustnika.

Neznani upniki lahko podatke o premoženju, ki se-
stavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih pridobijo 
pri Okrajnem sodišču v Domžalah.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 6. 2022

III D 1408/2021 Os-2518/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pok. Ani Pavlešič, rojeni dne 14. 1. 
1932, umrli dne 7. 2. 2021, nazadnje stanujoči na naslo-
vu Prušnikova ulica 4, Ljubljana, državljanki Republike 
Slovenije.

Sodišču niso znani podatki o zakonitih dedičih II. in 
III. dednega reda, zato na podlagi 206. člena Zakona o 
dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine po pok. Ani Pavlešič poziva, da se priglasijo so-
dišču v enem letu od objave tega oklica na sodni deski, 
spletni strani sodišča in Uradnem listu RS. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2022

D 47/2022 Os-2561/22
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojnem Jožefu Vargazon, EMŠO 
1410967500078, državljan RS, nazadnje stanujoč Krap-
je 38, Veržej, ki je umrl 25. 1. 2022.

Zapuščino predstavljajo samo denarna sredstva pri 
DBS d.d. v višini 163,40 € oziroma z dejanskim stanjem. 
V zapuščinski postopek je ZZZS priglasil terjatev v višini 
206,05 €.

Dediči prvega dednega reda so se dedovanju od-
povedali. Dedičev drugega in tretjega dednega reda pa 
ni. Zato bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos zapuščine v stečajno maso zapustnika 
in Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapust-
nikovih obveznostih.

Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedi-
čev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapušči-
ni brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva 
objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to 
zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zah-
teve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi 
predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev 
(142.b člen ZD).

Okrajno sodišče v Ljutomerju
dne 23. 5. 2022

D 635/2020 Os-2531/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 25. 8. 1922 umrli Boštjančič (oziroma Ba-
stjančič) Ani, roj. Pavlin, roj. 12. 1. 1847, Britof, Vas 44.

Kot zakonita dediča po zapustnici bi prišla v poštev 
tudi zap. sinova Andrej in Frančišek (Franc) Bastjančič 
oziroma njuni potomci, ki sodišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o 
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 5. 2021

D 359/2020 Os-2563/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 8. 11. 1963 razglašenim za mrtvega 
Vidmar Francu, pok. Filipa, roj. 7. 11. 1893, Branik 168.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapust-
nikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 6. 2022

D 152/2022-21 Os-2648/22
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojni Julianni Farkas, umrla 16. 2. 2022, Can-
karjeva ulica 23, Novo mesto, objavlja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojni Julianni Far-
kas, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrb-
niku za poseben primer, Centru za socialno delo Do-
lenjska in Bela krajina, Enota Novo mesto, Resslova 7b, 
Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 24. 6. 2022

D 169/2021 Os-2681/22
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Ivanu Grdeviču, sina Martina, ki je bil razglašen 
za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Sežani, opr. 
št. N 58/2015 z dne 5. 4. 2016 in kot dan smrti določen 
2. 7. 1993, nazadnje stanujočem na naslovu Golac 105, 
6243 Obrov.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 7. 2022

D 234/2020 Os-2682/22
V zapuščinski zadevi po pok. Mariji Silvani Zobec, 

roj. Mihalič, upokojenki, roj. 25. 11. 1935, državljanki 
Slovenije, ki je umrla 14. 9. 2020, z zadnjim stalnim 
prebivališčem Ulica Ivana Turšiča 6, Sežana, gre za za-
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puščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.

Zapuščina brez dedičev po pokojni bo prešla na 
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno 
vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso 
stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
ničinih obveznosti.

Po 142.b členu ZD lahko upnik zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu 
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečaj-
no maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapušči-
ne brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 7. 2022

D 188/2020 Os-2683/22
V zapuščinski zadevi po pok. Slavku Grmeku, pok. 

Alojzija, upokojencu, roj. 13. 9. 1948, državljanu Slove-
nije, ki je umrl 17. 7. 2020, z zadnjim stalnim prebiva-
liščem Prelože pri Lokvi 3A, 6219 Lokev, gre za zapu-
ščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.

Zapuščina brez dedičev po pokojni bo prešla na 
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno 
vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso 
stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
nikovih obveznosti.

Po 142.b členu ZD lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o 
zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dne-
va objave oklica, če gre za neznanega upnika: 1. prijavi 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog 
za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahte-
ve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 7. 2022

D 29/2020 Os-2609/22
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil 

uveden zapuščinski postopek po pok. Vodušek Andre-
ju, roj. 8. 12. 1955, nazadnje stalno stanujočemu Velike 
Rodne 17, Rogaška Slatina, umrlem 6. 1. 2020.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse 
zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem 
sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega 
oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki 
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o 
premoženju, ki sestavljajo zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o 
vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 2. 6. 2022

D 312/1978 Os-2680/22
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 

sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Koren Janezu, roj. 11. 6. 1910, nazadnje stalno 
stanujočemu Črešnjevec ob Bistrici 18, Bistrica ob Sotli, 
umrlem 10. 9. 1978, v skladu s 328. in 332. členom Za-
kona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi 
s 163. členom Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD) 
in v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, 
prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o 
dedovanju (ZD), dne 13. 5. 2022, sklenilo:

Objavi se oklic za dedinjo Brunner Jozefo, nezna-
nega prebivališča.

Oklic za dedinjo Brunner Jozefo, neznanega pre-
bivališča, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za 
čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajš-
njega sodišča.

Za začasno skrbnico dedinji Brunner Jozefi, ne-
znanega prebivališča, se postavi Veronika Kitak Jug, 
delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala dedinjo Brunner 
Jozefo, neznanega prebivališča, v zapuščinskem po-
stopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 13. 5. 2022

Oklici pogrešanih

N 14/2022 Os-2743/22
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku neprav-

dni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo 
zastopa Državno odvetništvo RS, zaradi razglasitve 
nasprotnega udeleženca Ivana (od Andreja) Coder, 
z zadnjim znanim naslovom, Zuodri 107, Italija, za 
mrtvega.

Rojstni podatki pogrešanega niso znani. Znano je 
le to, da je bil v zemljiško knjigo, kot lastnik nepremičnin 
v k.o. 2249 Volče, vpisan na podlagi listin iz leta 1874 in 
1880. Po tem se je za njim izgubila vsaka sled.

Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnica za po-
seben primer, zastopala Valentina Škabar, odvetnica s 
sedežem v Solkanu.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi 
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbnici za posebni pri-
mer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, 
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po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega za mrtve-
ga v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku 
– ZNP-1.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2022

N 15/2022 Os-2744/22
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku neprav-

dni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo 
zastopa Državno odvetništvo RS, zaradi razglasitve na-
sprotne udeleženke Marije (od Andreja) Coder, z zad-
njim znanim naslovom, Zuodri 107, Italija, za mrtvo.

Rojstni podatki pogrešane niso znani. Znano je le 
to, da je bila v zemljiško knjigo, kot lastnica nepremičnin 
v k.o. 2249 Volče, vpisana na podlagi listin iz leta 1874 in 
1880. Po tem se je za njo izgubila vsaka sled.

Pogrešano bo v postopku, kot skrbnica za poseben 
primer, zastopala Valentina Škabar, odvetnica s sede-
žem v Solkanu.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smr-
ti, naj to sporoči sodišču ali skrbnici za posebni primer, 
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, po 
poteku tega roka, razglasilo pogrešano za mrtvo v skla-
du z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2022

N 16/2022 Os-2745/22
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku neprav-

dni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo 
zastopa Državno odvetništvo RS, zaradi razglasitve 
nasprotnega udeleženca Štefana (od Andreja) Coder, 
z zadnjim znanim naslovom, Zuodri 107, Italija, za mrt-
vega.

Rojstni podatki pogrešanega niso znani. Znano je 
le to, da je bil v zemljiško knjigo, kot lastnik nepremičnin 
v k.o. 2249 Volče, vpisan na podlagi listin iz leta 1874 in 
1880. Po tem se je za njim izgubila vsaka sled.

Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnica za po-
seben primer, zastopala Valentina Škabar, odvetnica s 
sedežem v Solkanu.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi 
smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbnici za posebni pri-
mer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče, 
po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega za mrtve-
ga v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku 
– ZNP-1.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 7. 2022

N 13/2022 Os-2757/22
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku neprav-

dni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo 
zastopa Državno odvetništvo RS, zaradi razglasitve na-
sprotnega udeleženca Jožefa (od Andreja) Coder, z 
zadnjim znanim prebivališčem na naslovu Zuodri 107, 
Italija, za mrtvega.

Rojstni podatki pogrešanega niso znani. V zemljiški 
knjigi je bil vpis lastninske pravice, pri nepremičnini v 
k.o. 2249 Volče, v njegovo korist, opravljen na podlagi 
listin iz let 1874 in 1880. Po tem se je za njim izgubila 
vsaka sled.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi 
smrti, naj to sporoči sodišču v treh mesecih od objave 
oklica, sicer bo sodišče, po poteku tega roka, razglasilo 
pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona o 
nepravdnem postopku – ZNP-1.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 14. 7. 2022
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Preklici

Drugo preklicujejo 

BLUMEN MARKET d.o.o., Tržaška cesta 334, Ljub-
ljana, izvod licence št. GE011056/28137/054, za vozilo 
SCANIA VLAČILEC, reg. št. KK DD-892, veljavnost do 
23. 6. 2023. gnd-344318

BLUMEN MARKET d.o.o., Tržaška cesta 334, Ljub-
ljana, izvod licence št. GE011056/28137/055, za vozilo 
SCANIA VLAČILEC, reg. št. KK DD-896, veljavnost do 
23. 6. 2023. gnc-344319

BLUMEN MARKET d.o.o., Tržaška cesta 334, Ljub-
ljana, izvod licence št. GE011056/28137/056, za vozilo 
SCANIA VLAČILEC, reg. št. KK DD-895, veljavnost do 
23. 6. 2023. gnb-344320

BLUMEN MARKET d.o.o., Tržaška cesta 334, Ljub-
ljana, izvod licence št. GE011056/28137/057, za vozilo 
SCANIA VLAČILEC, reg. št. KK DD-894, veljavnost do 
23. 6. 2023. gnz-344321

BLUMEN MARKET d.o.o., Tržaška cesta 334, Ljub-
ljana, izvod licence št. GE011056/28137/058, za vozilo 
SCANIA VLAČILEC, reg. št. KK DD-890, veljavnost do 
23. 6. 2023. gny-344322

BLUMEN MARKET d.o.o., Tržaška cesta 334, Ljub-
ljana, izvod licence št. GE011056/28137/059, za vozilo 
SCANIA VLAČILEC, reg. št. KK DD-900, veljavnost do 
23. 6. 2023. gnx-344323

BLUMEN MARKET d.o.o., Tržaška cesta 334, Ljub-
ljana, izvod licence št. GE011056/28137/060, za vozilo 
SCANIA VLAČILEC, reg. št. KK DD-891, veljavnost do 
23. 6. 2023. gnw-344324

BRANKO URDIH d.o.o., Kostanjevica na Kra-
su 51, Kostanjevica na Krasu, potrdilo za voznika 
št. 016972/AČO47-3-498/2022, izdano na ime Radisav 
Dabetić, veljavnost do 23. 11. 2022. gne-344317

HABJAN TRANSPORT, d.o.o., Škofja Loka, 
Trata 50, Škofja Loka, digitalno tahografsko kartico, 

št. 1070500005727003, izdano na ime Marko Habjan, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gni-344313

Lazar Ivan, Gosposvetska c. 36, Maribor, potrdilo o 
uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti 
za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 617997, izda-
jatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 2004. gnf-344316

Meglič Mitja, Prezid 30, Vrhnika, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500026015002, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gng-344315

Okrajno sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12, 
8270 Krško, lesen žig – pečat je okrogle oblike, preme-
ra cca 3,5 cm z napisom ob robu, in sicer v prvi vrstici 
»REPUBLIKA SLOVENIJA«, v drugi vrstici »OKRAJNO 
SODIŠČE V KRŠKEM«. Na sredini je grb RS in je ošte-
vilčen s št. 18. Ob-2805/22

PANAMERA 1 A, d.o.o., ŠTIHOVA ULICA 13, Ljub-
ljana, izvod licence št. G012715/09045/19, za vozilo, 
reg. št. LJ 48-GLR, veljavnost od 2. 3. 2022 do 12. 10. 
2026 in taksi nalepko. gnz-344325

 PEMATRANS d.o.o., TRG MLADOSTI 6, Velenje, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500054553000, 
izdano na ime Nemanja Tomić, izdajatelj Cetis Celje, 
d.d. gns-344328

RAJŠIĆ TRANSPORT, D.O.O., KOČEVARJE-
VA ULICA 7, Maribor, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500054043000, izdano na ime Dražen Gačić, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnv-344329

SB PREVOZI D.O.O., POT K SAVI 80, Ljubljana, 
potrdilo za voznika št. 017576/ANŠ34-3-2634/2022, iz-
dano na ime Aleksandar Nikolić, veljavnost od 24. 5. 
2022 do 7. 9. 2022. gnh-344314

 Sitar Kristjan, Visoko 7A, Visoko, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500065494000, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnu-344326

Trivunović Siniša, Trg osvoboditve 14, Le-
nart v Slov. goricah, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500054672000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gnt-344327
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VSEBINA

Javni razpisi 1895
Javne dražbe 1916
Razpisi delovnih mest 1917
Objave sodišč 1919
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1919
Oklici dedičem in neznanim upnikom 1919
Oklici pogrešanih 1921
Preklici 1923
Drugo preklicujejo  1923
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