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1. PODATKI O JAVNEM RAZPISU 

1.1. Neposredni proračunski uporabnik 

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih 
problemskih območij v letih 2021 in 2022 razpisuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT). 

1.2. Pravna podlaga javnega razpisa 

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih 
problemskih območij v letih 2021 in 2022 (v nadaljevanju: javni razpis) se objavlja na podlagi Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/2012 in 46/16), 
Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 195/20- odl. US), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, 
št. 75/19 in 174/20), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21- 
ZDUOP), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev 
za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11; v nadaljevanju: 
Uredba), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 
35/17 in 101/20), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19), Uredbe 
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za 
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18 in 
168/20), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji (UL L št. 187 z dne 
26. 6. 2014, str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe 
(EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z 
dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU) in sheme državne pomoči 
»Regionalna shema državnih pomoči« (št. sheme: BE02-2399245-2014, BE02-2399245-2014/I, BE02-
2399245-2014/II, BE02-2399245-2014/III; v nadaljnjem besedilu: BE02-2399245-2014). 

 
MGRT bo vsa dejanja v postopku tega javnega razpisa (obravnavanje vlog, izdaja sklepov, sklepanje 
pogodb, izvajanje pogodb idr.) izvajalo na podlagi in v skladu z zgoraj navedenimi pravnimi podlagami. V 
primeru neskladja med določbami javnega razpisa ali pogodbe o sofinanciranju z zgoraj navedenimi 
pravnimi podlagami, se le te uporabljajo neposredno. 

 
Za razlago uporabljenih pojmov/izrazov v tem javnem razpisu se uporabljata Uredba 651/2014/EU ter 
Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za 
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje. 

1.3. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna 
sredstva, povezano z: 

- vzpostavitvijo nove poslovne enote, 
- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, 
- diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na 

zadevnem območju prej ni proizvajala, ali 
- bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti. 

 
Investicija se mora izvajati na območju občin Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, 
Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, 
Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - 
Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, 
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Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, 
Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, 
Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje 
ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, 
Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti 
Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, 
Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica (v nadaljevanju: upravičeno območje). 

1.4. Namen javnega razpisa 

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na 
upravičenem območju. 
 

1.5. Cilj javnega razpisa 

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne 
učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjanje delovnih mest, 
tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma. 

1.6. Upravičeni prijavitelji in upravičeni projekti 

1.6.1. Upravičeni prijavitelji 

 
1. Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane 
oziroma vpisane 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 in 158/20 – 
ZlntPk-C) oziroma Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma po 
ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju. 
 
Za upravičene prijavitelje se po tem razpisu štejejo vsa podjetja iz prejšnjega odstavka, ki so registrirana 
oziroma vpisana po navedenih predpisih in: 
a) na naslovu sedeža, podružnice ali poslovne enote na upravičenem območju izvajajo oziroma bodo 

izvajali aktivnosti projekta in dnevno prevzemajo pošto ter nimajo urejene preusmeritve pošte na 
drug naslov pri Pošti Slovenije, 

b) so na dan oddaje vloge na javni razpis registrirani za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo 
predmet projekta začetne investicije ter imajo vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za 
izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije, 

c) dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in 
financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) ni(so) vpleten(i) v 
postopke pranja denarja in financiranja terorizma, 

d) niso v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom 
Skupnosti, 

e) za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, niso pridobili in 
niso v postopku pridobivanja financiranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali 
lokalnega proračuna), vključno z de minimis pomočjo in bi z dodeljeno pomočjo presegli najvišjo 
dovoljeno intenzivnost sofinanciranja, 

f) so se seznanili in se strinjajo z vsemi pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni 
dokumentaciji, 

g) izjavljajo, da vse kopije, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom, 
h) izjavljajo, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju, 
i) če imajo sedež v katerikoli drugi državi in na dan prijave vloge na ta javni razpis še nimajo 

ustanovljene poslovne enote/podružnice v Republiki Sloveniji, morajo najkasneje do izstavitve 
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prvega zahtevka za izplačilo ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar bodo dokazovale z 
vpisom v Sodni register, 

j) nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do MGRT in izvajalskih institucij MGRT 
(Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 
eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz 
javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim 
naslovom, 

k) nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ( v 
višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je 
gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge 
oziroma do sklenitve pogodbe, 

l) med njimi in MGRT oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, 
Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju 
ugotovljene nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih 
obveznosti, zaradi česar je MGRT oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o 
sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let. 

m) niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega 
prenehanja, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili poslovne dejavnosti 
in na dan oddaje vloge niso bile v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - 
uradno prečiščeno besedilo in 10/15 - popr., 27/16, 31/16-odl. US in 63/16 – ZD-C), 

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

o) glede njih ni podana prepoved poslovanja v razmerju do MGRT v obsegu, kot izhaja iz 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), 

p) nimajo, skladno z Uredbo 651/2014/EU, registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina 
sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje: 
- sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je: 

� znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine kmetijskih proizvodov, ki so 
kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali 

� je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce; 
- sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep 

Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24), 
q) pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči - skupna višina državne pomoči za 

projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska 
državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-
2014) oziroma razpisna dokumentacija. 

r) da prijavitelj nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme 
nanašati na sledeče izključene sektorje: 
- ribištva in gojenja vodnih organizmov, 
- ladjedelništva, 
- proizvodnje, distribucije energije ter energetska infrastruktura, 
- premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o 

državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 
2010, str. 24), 

- primarne kmetijske proizvodnje, opredeljeni v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
- jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 43. točki 

2. člena Uredbe 651/2014/EU, 
- industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 44. 

točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU, ter 
- prometa, navedene v 45. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU. 
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s) Dejanski lastnik (i) družbe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja 
terorizma.  

t) Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom 
Skupnosti. 

 
Do nepovratnih sredstev tudi niso upravičeni vlagatelji: 

a) samostojni podjetniki, ki opravljalo le dopolnilno dejavnost, 
b) ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali 

dejavnost na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih 
dejavnosti, če je tak register predpisan, 

c) ki opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, 
klinično ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo 
zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zakonom, 

d) ki opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo, 
e) ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom, 
f) ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine, 
g) ki so v javni lasti. Za vlagatelja v javni lasti se štejejo podjetja, kjer ima država ali lokalna 

skupnost 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic. 

 
4. Vlagatelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, z enim projektom. Med povezanimi podjetji lahko 
kandidira na razpis le eno podjetje, pri tem se upošteva ne samo podjetje prijavitelja, temveč tudi vsa 
njegova partnerska in povezana podjetja, kot jih določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU, v nasprotnem 
primeru bodo vloge vseh vlagateljev – med seboj povezanih podjetij, zavržene. Za povezane družbe se 
štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih sorodnikov do 
vključno drugega kolena ali njihovih zakonskih ali izven zakonskih partnerjev. 
 
Če iz javnih evidenc lastništva podjetja vlagatelja ali partnerskih in povezanih podjetij ni mogoče 
ugotoviti, bo MGRT, skladno z Zakonom o preprečevanju korupcije, štelo da so poslovodne osebe 
hkrati lastniki podjetja. 
 
5. Do sredstev na tem javnem razpisu ni upravičeno podjetje, ki je prenehalo z enako ali podobno 
dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena Uredbe 
651/2014/EU. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o 
standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). 
 
Projekti vlagateljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, niso upravičeni do sofinanciranja. 
 
1.6.2. Upravičeni projekti 
 
1. Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-
tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt 
izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, omejeno z datumom 
začetka in konca. Prvi možni datum, določen za začetek projekta, je datum oddaje vloge na ta javni 
razpis. 
 
Za del enotne investicije se šteje vsaka začetna investicija, ki so jo začeli isti investitor in z njim povezana 
podjetja v obdobju treh let od datuma začetka del pri drugi investiciji, ki prejema pomoč. Če vrednost 
upravičenih stroškov enotne investicije presega vrednost 50.000.000 evrov, se za izračun najvišje 
dovoljene intenzivnosti uporablja metodologija, določena v 17. členu Uredbe o dodeljevanju regionalnih 
državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za 
zaposlovanje in investiranje. 
 
Beseda »proizvodnja« v besedilu pomeni tudi izvajanje storitev. 
 
2. Upravičeni projekti so: 
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- projekti, ki zagotavljajo v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma 
petih letih (če gre za veliko podjetje) vsaj ohranitev (če ne povečanja) obstoječih delovnih mest 
oziroma števila zaposlenih; 

- projekti, ki se bodo izvajali na upravičenem območju; 
- projekti, za izvedbo katerih imajo vlagatelji pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja; 
- projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki jih predpisuje ta javni razpis; 
- projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. 
 
Ne glede na določila iz točke 2. tega poglavja do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu niso 
upravičeni: 
- projekti, ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti koncesijo za prirejanje iger na srečo, 
- projekti, za katere so vlagatelji že uspešno kandidirali na katerem koli drugem javnem razpisu (ali 

sklenili neposredno pogodbo), ki vsebuje določilo, da za isti projekt ni dovoljeno pridobiti drugih 
javnih sredstev (prepoved dvojnega sofinanciranja). 
Kot subvencije za nove oziroma ohranjanje zaposlitev se ne štejejo nadomestila prejeta po Zakonu o 
interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list RS, 36/20,49/20 – ZIUZEOP, 61/20 
ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic (Uradni list RS, 49/20, 61/20,152/20 – ZZUOOP,175/20 – ZIUOPDVE in 
15/21 - ZDUOP), Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, 80/20), Zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list 
RS, 98/20), Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
152/2020), Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (Uradni list 
RS, 175/2020) in Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije (Uradni list RS, 203/2020). 

- projekti, za katere so se aktivnosti (v smislu izdaje naročilnic, podpisovanja pogodb,..) začele že pred 
datumom oddaje vloge na ta javni razpis, 

- projekti, ki bi jih vlagatelji lahko izvedli brez državne pomoči, 
- projekti s področja trgovine, 
- projekti, ki niso celoviti skladno s prvim odstavkom tega poglavja oziroma celovitosti projekta ni 

moč razbrati iz prejete dokumentacije, 
- projekti, za katere iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega projekta izhaja, da 

zanje niso v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih 
sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena 
sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov. 
 

Vloge vlagateljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene. 
 
1.6.3. Dodatni pogoji za sklop B 
 
Vlagatelji, ki vlagajo vlogo za projekt v okviru sklopa B, za investicijo v nastanitvene kapacitete (turizem) 
morajo, poleg že navedenih, izpolnjevati še naslednje pogoje: 

- urediti (na novo oziroma obnoviti) nastanitvene kapacitete z vsaj dvema (2) novima ali 
obstoječima ležiščema.  

- nova ležišča morajo biti kategorizirana z vsaj 2 zvezdicama oziroma jabolkoma, skladno s 
Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, 22/18, 5/19 in 182/20), 
oziroma dvema trikotnikoma, če gre za Youth Hostl (v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji 
Youth Hostlov v Sloveniji, ki ga je dne 15.4.2008 sprejel Upravni odbor Popotniškega združenja 
Slovenije, objavljen na spletni strani Popotniškega društva Slovenije: 
https://www.youth-hostel.si/assets/images/upload/Hostli/Kategorizacija/kategorizacija.pdf).  

 
Ne glede na prvi odstavek tega poglavja so v okviru sklopa B upravičeni tudi projekti tistih prijaviteljev, ki 
z ležišči na upravičenem območju občin že razpolagajo. Projekt začetne investicije v takem primeru 
predstavlja: 

- uvedbo nove ponudbe – v istem ali neposredno ob objektu kjer so ležišča ali 
- obnovitev dela objekta, če je neposredno povezana z nočitvenimi zmogljivostmi (npr. obnova 

restavracije, širitev kuhinje) – v istem ali neposredno ob objektu, kjer so ležišča.  
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Prejemnik sredstev bo moral nastanitveni obrat, za katerega bo v okviru tega razpisa pridobil sredstva, v 
skladu s predpisi s področja gostinske dejavnosti (Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16), pravilniki in drugimi akti, izdanimi na njegovi podlagi) 
registrirati pri pristojnemu organu v 30 dneh po zaključku investicije oziroma najkasneje do 30.1.2023 
 
Nastanitvene kapacitete bo moral oddajati turistom najmanj 5 let po zaključku investicije (ne glede na 
velikost podjetja). 

1.7. Višina in najvišja intenzivnost državne pomoči 

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 23.813.372,16 eurov (proračunska postavka 989110): 
 
za leto 2021, 8.258.312,57 EUR, od tega: 
- 5.000.000,00 EUR za sklop A in 
- 3.258.312,57 EUR za sklop B 
za leto 2022, 15.555.059,59 EUR, od tega: 
- 10.000.000,00 EUR za sklop A in 
- 5.555.059,59 EUR za sklop B. 
 
Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči v Vzhodni kohezijski regiji (projekti, ki se bodo izvajali v občinah): 
Apače, Bistrica ob Sotli, Brežice, Cankova, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Dobrovnik, 
Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Ilirska Bistrica, 
Kobilje, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, 
Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, 
Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, 
Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, 
Semič, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri 
Jelšah, Tišina, Velika Polana, Videm, Vuzenica, Zavrč in Žetale je oziroma v nobenem primeru ne sme 
preseči: 
 

- 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja, 
- 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in  
- 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja. 

 
Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči v Zahodni kohezijski regiji (projekti, ki se bodo izvajali v občinah): 
Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje - Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, 
Komen, Kranjska Gora, Miren - Kostanjevica, Preddvor, Renče - Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič, Vipava in 
Žirovnica je oziroma v nobenem primeru ne sme preseči: 
 

- 30 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja, 
- 20 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in  
- 10 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja. 

 
Za investicije v občinah Zahodne kohezijske regije za velika podjetja je dovoljena pomoč samo za nove 
gospodarske dejavnosti. 
 
Pri tem nova gospodarska dejavnost pomeni: 
- vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacijo dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da 

nova dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki po uredbi o SKD kakor 
dejavnost, ki se je prej izvajala v podjetju, ali 

- pridobitev sredstev poslovne enote, ki je prenehala delovati ali bi prenehala delovati, če ne bi bila 
kupljena, in ki jih kupi investitor, ki ni povezan s prodajalcem, pod pogojem, da nova dejavnost, ki 
naj bi se izvajala s pridobljenimi sredstvi, ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki po 
uredbi o SKD kakor dejavnost, ki se je v poslovni enoti izvajala pred pridobitvijo sredstev. 
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Pri ugotavljanju povezanosti investitorja s prodajalcem pri pridobitvi sredstev poslovne enote iz druge 
alineje prejšnjega odstavka se uporablja opredelitev povezanih podjetij, kot jo določa 3. člen priloge I 
Uredbe 651/2014/EU 
 
Projekt je mogoče sofinancirati v višini od najmanj 20.000,00 do največ 600.000,00 EUR.  
 
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU, ki je objavljena 
na spletni strani: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0651. 
 
Nepovratna sredstva se izplačajo le na podlagi pravilno izstavljenega zahtevka za izplačilo največ v višini 
odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi navedb v 
vlogi na razpis.  

1.8. Pravila državnih pomoči 

 
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje na osnovi Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-
2399245-2014). 
 
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu de minimis, glede na enake upravičene 
stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državne pomoči. V primeru, da se 
naknadno ugotovi, da prejemnik določila tega odstavka ne spoštuje, je to razlog, da MGRT prekine 
izplačevanje sredstev, odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj s 
pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 
 
Če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti 
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva 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 ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem 
javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo:  
- pred izdajo sklepa vlogo zavrnilo/zavrglo,  
- po izdaji sklepa pa odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta 

sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski 
račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se 
bo obravnavalo kot goljufija. 

1.9. Obdobje upravičenosti in obdobje za porabo sredstev 

1.9.1. Obdobje upravičenosti 

 
1. Upravičeni stroški so tisti stroški za nakup osnovnih sredstev, ki so opredeljeni v poglavju 1.10., in so 
nastali in bili plačani v času od oddaje vloge na ta javni razpis do dneva, ko je bil poslan zahtevek za 
izplačilo na MGRT. 
 
2. Strošek je upravičen, če je bilo osnovno sredstvo kupljeno, plačano in dobavljeno in je bilo ob izdaji 
zahtevka za izplačilo usposobljeno za delovanje na upravičenem območju v obdobju upravičenosti 
stroškov. 
 
3. Začetek obdobja upravičenosti stroškov je datum oddaje vloge na ta javni razpis. 
 
1.9.2. Obdobje za porabo sredstev 
 
Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva za leto 2021 iz poglavja 1.7., je proračunsko leto 
2021, za leto 2022 pa proračunsko leto 2022. MGRT bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od 
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oddaje vloge na ta javni razpis, do najkasneje 29.10.2021 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v 
letu 2021, oziroma do 28.10.2022 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2022. 
 
Odobrena vendar neporabljena sredstva se iz leta 2021 ne morejo prenašati v naslednja leta. Enako 
velja za leto 2022. 

 
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in 
izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od 
razpoložljivosti proračunskih sredstev.  
 
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta 
namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko 
ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi 
novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom 
ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju. 
 
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni 
ali prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS. 

 
1.10. Upravičeni stroški 
Nakup osnovnih sredstev, ki spadajo med upravičene stroške prijavljenega projekta, mora temeljiti na 
načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, 
transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.  
Pri nakupih je potrebno zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo odobrenih sredstev, tako, da se 
pogodbeno zastavljeni cilji in načrtovani rezultati investicijskega projekta uspešno dosežejo. 
 
1.10.1. Splošno 
 
1. Stroški so upravičeni: 
- če nastanejo in so bili plačani v obdobju upravičenosti (blago dobavljeno oziroma storitev 

opravljena in usposobljena za delovanje), 
- če se računi glasijo na prejemnika sredstev, 
- če proizvode in opremo neposredno uporabljajo prejemniki sredstev (ni dovoljena posoja in/ali 

oddaja v najem drugim subjektom), 
- če ne presegajo meje intenzivnosti državnih pomoči določenih v poglavju 1.7. te razpisne 

dokumentacije, 
- če so podprti z dokazili - listinami, ki se glasijo na prejemnika sredstev, 
- če predstavljajo investicijo v opredmetena ali neopredmetena sredstva, ki se bodo nahajala in 

uporabljala na upravičenem območju, 
- če nastanejo pred izstavitvijo zahtevka. 
 
2. Znesek upravičenih stroškov je osnova za izračun zneska nepovratnih sredstev (podrobnosti v 
poglavju 1.7. Višina in najvišja intenzivnost državne pomoči).  
 
3. Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so: 
- nakup strojev in opreme, 
- nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, 

know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju 
izvajanja razpisa, 

- gradbena-obrtniška-inštalacijska dela, 
- nakup objektov in zemljišč. 
 
4. Z izjemo pri majhnih in srednje velikih podjetjih, morajo biti nabavljena osnovna sredstva nova. 
Pomoč za rabljena osnovna sredstva ni dovoljena, če so ta že bila sofinancirana z javnimi sredstvi. Pri 
nakupu rabljenih osnovnih sredstev lahko MGRT od investitorja zahteva cenitev sodnega cenilca in 
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sledljivost kupoprodajnih pogodb do prvega izdanega računa. Če vlagatelj v roku ne dostavi zahtevanih 
dokumentov, bo vloga zavrnjena. 
 
5. Stroške vlagatelj vrednostno podrobno opredeli v razpisnem obrazcu 3c, Stroškovnik. 
 
6. Stroški so upravičeni stroški, če izpolnjujejo pogoje iz poglavij 1.10.2. do 1.10.5., razen v primerih, ko 
gre za prodajo/nakup/izvedbo del med osebami - sorodniki prvega, drugega ali tretjega dednega reda, 
če jih izvaja fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p.-ja njegov s.p. in/ali če gre za odnos stranka/naročnik med 
imetnikom deleža ali delnic gospodarske družbe (lastniški deleži ali glasovalne pravice v gospodarski 
družbi in/ali v povezanih družbah morajo biti skupaj manjše od 25%) in gospodarsko družbo in/ali med 
povezanimi družbami in/ali med zakonskimi ali izven zakonskimi partnerji. 
 
7. Pri pomoči, odobreni za diverzifikacijo obstoječe poslovne enote, morajo upravičeni stroški za najmanj 
200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se bodo ponovno uporabila. Upošteva se 
knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred začetkom del. 
 
8. Pri pomoči, odobreni za bistveno spremembo proizvodnega procesa, morajo upravičeni stroški 
presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh 
poslovnih letih. 
 
1.10.2. Nakup strojev in opreme 
 
V vlogi na javni razpis je potrebno jasno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme in priložiti: 
- predračune z veljavnostjo vsaj še tri mesece po dnevu oddaje vloge. Iz predračunov mora biti 

razviden predmet nakupa (natančna oznaka) in vsi ostali stroški, ki so zajeti v ceno nakupa, vrednost 
z DDV in brez DDV, 

- prospekt opreme ali strojev, ki bodo predmet sofinanciranja, 
- v primeru nakupa rabljenih strojev in opreme je potrebno priložiti kopije računov za vse nakupe 

oziroma prodaje – neprekinjeno »verigo« računov, ki dokazuje prehod lastništva stroja/opreme in 
izjava prodajalca, da predmet nakupa v preteklih petih letih ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih 
sredstev ali javnih virov, 

- izjavo vlagatelja, da ima stroj/oprema tehnične značilnosti, potrebne za delovanje in izpolnjuje 
veljavne norme ter standarde v Republiki Sloveniji. 

 
Razen pri malih in srednje velikih podjetjih in pri nakupu poslovne enote oziroma sredstev poslovne 
enote morajo biti nabavljena osnovna sredstva nova. Pomoč za rabljena osnovna sredstva ni dovoljena, 
če so ta že bila sofinancirana z javnimi sredstvi. Pri nakupu rabljenih osnovnih sredstev lahko dajalec 
pomoči od investitorja zahteva cenitev sodnega cenilca in sledljivost kupoprodajnih pogodb do prvo 
izdanega računa. 
 
1.10.3. Nakup nematerialnih naložb  
 
Nematerialne začetne investicije so investicije, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih 
pravic, licenc, know-how-a in nepatentiranega tehničnega znanja. 
 
Pri velikih podjetjih lahko upravičeni stroški nematerialnih naložb znašajo največ do 50 % upravičenih 
stroškov sofinanciranja. 
 
Nematerialne naložbe se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejelo pomoč, obravnavati pa jih 
je potrebno kot sredstva, ki se amortizirajo in so vključena v osnovna sredstva prejemnika vsaj 5 let (tri 
leta v primeru majhnih ali srednje velikih podjetij). 
 
V vlogi na javni razpis je potrebno priložiti  
- predračune z veljavnostjo vsaj še tri mesece po dnevu oddaje vloge. Iz predračunov mora biti 

razviden predmet nakupa (natančna oznaka), vrednost z DDV in brez DDV. 
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Stroški nematerialnih investicij so upravičeni samo za podjetja, ki z investicijo kandidirajo za sredstva v 
višini najmanj 300.000,00 evrov. Stroški nematerialnih investicij v investiciji, ki bodo sofinancirani, lahko 
znašajo največ 30.000,00 evrov. 
 
1.10.4. Gradbena-obrtniška-inštalacijska dela (GOI, v nadaljevanju: gradbena dela) 
 
Upravičen strošek so lahko gradbena dela (novogradnja, preureditev, obnova) za objekt, v katerem bo 
potekala proizvodnja. 
 
Vlogi na javni razpis je potrebno priložiti: 
- predračune z veljavnostjo vsaj še tri mesece po dnevu oddaje vloge. Iz predračunov mora biti 

razviden predmet nakupa (natančna oznaka), vrednost z DDV in brez DDV, 
- veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje (opremljeno z žigom pravnomočnosti najkasneje na 

dan oddaje vloge), ki se glasi na vlagatelja – v primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, izjavo 
vlagatelja, da gradbeno dovoljenje za predviden poseg ni potrebno, da pa razpolaga z vsemi 
potrebnimi dovoljenji in soglasji za izvedbo projekta. 

 
Vlagatelj, ki kandidira s projektom, ki vključuje in uveljavlja med upravičenimi stroški tudi gradbena dela 
v višini več kot 250.000,00 evrov, mora vlogi priložiti najmanj tri ponudbe različnih med seboj 
nepovezanih izvajalcev. Najugodnejša ponudba je za vlagatelja zavezujoča. 
 
Gradbena dela so upravičen strošek samo na objektih, ki so v večinski lasti vlagatelja in v katerih se bo 
izvajala proizvodnja. 
 
MGRT bo upoštevalo zahtevek za izplačilo, ki se bo nanašal na gradbeno-obrtniška-inštalacijska dela, 
samo, če bo imel za osnovo končno/zaključno gradbeno situacijo in, ki bo vsebovala s ponudbo 
predvidena in dejansko izvedena dela. Vmesnih/začasnih gradbenih situacij MGRT ne bo sofinanciralo. 
 
MGRT bo sofinanciralo investicijo, ki bo vsebovala gradbena dela samo, ko bodo gradbena dela končana. 
 
Vlagatelj mora do zaključka projekta (najkasneje do 31.12.2021 oziroma do 31.12.2022, če gre za 
dvoletni projekt oziroma, če bo projekt sofinanciran samo leta 2022) pridobiti vsa soglasja in dovoljenja 
za uporabo v nasprotnem primeru bo MGRT odstopilo od pogodbe in zahtevalo vrnitev sredstev skupaj s 
pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 
 
1.10.5. Nakup objektov ali zemljišč 
 
Upravičen strošek je lahko tudi nakup objektov ali zemljišč, vendar samo, če bodo v/na njih potekale 
aktivnosti, na katere se nanašajo ostali upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja. 
Vlogi na javni razpis je potrebno priložiti: 
- zemljiškoknjižni izpisek (ki ne sme biti starejši kot 1 mesec), 
- predpogodbo ali pismo o nameri, 
- cenitev, ki mora biti izdelana s strani sodno zapriseženega cenilca in ne sme biti starejša kot 1 leto. 
 
V primeru nakupa objektov ali zemljišč mora upravičenec ob izstavitvi zahtevka za izplačilo priložiti 
najmanj predlog za vpis lastništva v zemljiško knjigo. 
 
Sofinancirani stroški nakupa objektov ali zemljišč lahko znašajo največ 10% upravičenih sofinanciranih 
stroškov. 
 

1.11. Neupravičeni stroški 

Neupravičeni stroški po tem razpisu so vsi stroški, ki niso navedeni v poglavju 1.10., še posebej 
opozarjamo, da so neupravičeni tudi naslednji stroški: 

1. davka na dodano vrednost ter drugih davkov ali dajatev, 
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2. katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna 
državna pomoč presegla dovoljeno intenziteto sofinanciranja investicije), 

3. predelave in trženja kmetijskih pridelkov ter proizvodov, katerim je znesek pomoči določen na 
podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od pridelovalcev ali jih je na trg 
dalo podjetje, ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in proizvode, 

4. predelave in trženja kmetijskih pridelkov ter proizvodov, kadar je dodelitev pomoči pogojena s 
tem, da se delno ali v celoti prenese na pridelovalce, 

5. aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na 
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z 
izvozno aktivnostjo, 

6. nabave osebnih vozil, kombiniranih vozil ali vozil za prevoz tovora, 
7. nabave osebnih računalnikov in računalniške opreme, 
8. priprave razpisne dokumentacije, prijave na javni razpis oziroma investicijske dokumentacije za 

ta razpis, 
9. refinanciranja oziroma nadomeščanja starih posojil in zakupa (leasinga), 
10. izobraževanja, šolanja ali usposabljanja osebja, 
11. nabave materiala ali surovin za proizvodnjo, 
12. nadomestnih naložb, 
13. nakupa orožja, 
14. nakup v obliki zakupa (leasinga),  
15. nakupa strojev, opreme in zgradb, ki so namenjene proizvodnji ali distribuciji energije ter 

energetske infrastrukture (sončne celice, toplotne črpalke, …), 
16. tekočega poslovanja. 
 

1.12. Ostali pogoji za dodelitev in izplačilo sredstev 

1. Predmet investicijskega projekta mora ostati na upravičenem območju vsaj 3 leta po končani 
investiciji - v primeru velikih podjetij se ta rok podaljša na 5 let. 

 
2. Materialne in nematerialne investicije, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno v 
podjetju, ki je prejemnik državne pomoči, in 
- vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo, 
- kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih, 
- osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka s 

pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za 
enak namen. Podjetje mora o tem pridobiti predhodno soglasje MGRT. 

 
3. Prejemnik državne pomoči mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, 
ki ne smejo vsebovati javnih sredstev. 
 
4. Vlagatelj mora imeti na dan oddaje vloge ustrezno registracijo oziroma vpis dejavnosti in mora imeti 
vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet 
investicije ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije, pridobiti uporabno dovoljenje (če je to 
potrebno). 
 
5. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, 
varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. 
 
6. Projekti morajo biti vodeni tako, da bo ob zaključku projekta vlagatelj lahko poročal o primerjavi 
dejanskega stanja projekta začetne investicije s cilji, predstavljenimi v Razpisnem obrazcu št. 3 
»Dispozicija projekta« točka 9 »Opis investicije« in pojasnil morebitna odstopanja v primeru le teh; 
 
7. Celotna investicija mora biti vodena tako, da upošteva veljavno zakonodajo oziroma predpise. 
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8. Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem predračunu 
in/ali računu ne presega 500 evrov z vključenim DDV, so lahko upravičen strošek po tem razpisu le, če ne 
bodo prikazana skupno kot drobni inventar, temveč tako, kot vsa ostala osnovna sredstva (posamično, 
se amortizirajo, so evidentirana v knjigi osnovnih sredstev, opremljena z inventarno številko …). 
 

1.13. Obdobje za porabo sredstev 

1. Investicija mora biti zaključena v skladu z vlogo na javni razpis, a ne kasneje kot 31.12.2021 za 
enoletne projekte sofinancirane v letu 2021 oziroma 31.12.2022 za enoletne projekte sofinancirane v 
letu 2022 ali dvoletne projekte sofinancirane v letih 2021 in 2022. Za zaključek investicije se šteje 
končanje investicijskih del oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces. Poročila 
so namenjena spremljanju in vrednotenju investicije.  
 
Do roka iz prejšnjega odstavka mora prejemnik sredstev tudi realizirati nove zaposlitve, ki jih je navedel 
v vlogi na obrazcu 3a. 
 
2. Prejemnik sredstev mora o poteku investicije MGRT poročati: 
- ob vsakokratni izdaji zahtevka za izplačilo (vmesno poročilo), 
- ob zaključku investicije (zaključno poročilo), 
- na koncu 3 oziroma 5 - letnega obdobja (odvisno od velikosti podjetja) po zaključku investicije, za 

kar se zaveže tudi v pogodbi o dodelitvi sredstev. V poročilu mora prejemnik sredstev poročati o 
poteku investicije in doseženih ciljih zastavljenih pri investiciji. 

 
3. V primeru dvoma glede upravičenosti investicije in vlagatelja lahko MGRT zahteva dodatna pojasnila 
ali dokazila. 
 

1.14. Način prijave in razpisni roki 

1. Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 
1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane na pošti s priporočeno pošto 
najkasneje, za prvo odpiranje, do 30.4.2021 do 24.00 ure in za drugo odpiranje, do 30.8.2021 do 24.00 
ure. 
 
Vloge prispele do prvega odpiranja bodo najprej odprte in sredstva med njih najprej razdeljena. 
Preostanek sredstev se bo razdelil med vloge prispele na drugo odpiranje. 
 
2. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno 
navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »NE ODPIRAJ –VLOGA - JR OPO« in s polnim 
nazivom in naslovom vlagatelja. 
 
3. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga 
lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice). Vloge 
morajo biti napisane v slovenskem jeziku. V kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, katalogi…) v 
tujem jeziku, lahko razpisna komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za 
pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko MGRT dodatno zahteva sodno overjen prevod. Če vlagatelj v 
roku vloge ne dopolni s prevedenimi dokumenti, se šteje, da njegova vloga ni popolna in se zavrže. 
 
4. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prejete po izteku predpisanega roka, bodo s 
sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju. 

 
5. V primeru osebne dostave, bodo vloge razvrščene po zaporedni številki vloge v zadevi, ne glede na to, 
če bo ista oseba dostavila več vlog različnih vlagateljev istočasno. 
 
6. Če se vlagatelj prijavlja s projektom na sklop B mora to na ovojnici posebej označiti. 
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2. NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE  

Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno 
označeno ovojnico in izpolnjene, med seboj vsebinsko in vrednostno usklajene, podpisane ter žigosane 
dokumente: 

1. Izpolnjen, podpisan, datiran in žigosan Razpisni obrazec št. 1, Podatki o vlagatelju in projektu, 
skupaj s podpisano, datirano in žigosano prilogo 1 k obrazcu št. 1. 

a. V točkah št 1, 2, 3 in 4 se vpiše popoln naziv vlagatelja, naslov, poštna številka in kraj 
(sedež vlagatelja), občina, v kateri ima vlagatelj sedež ter matična številka vlagatelja. 

b. V točki 5 se vpiše naziv projekta začetne investicije, ki ne sme vsebovati več kakor 50 
znakov. Naziv mora biti takšen, da povzame vsebino projekta. 

c. V točki 6 je potrebno vpisati naziv in popolni naslov podružnice ali obrata, če sedež 
podjetja ni na območju izvajanja programa. 

d. V točki 7 je potrebno opredeliti velikost podjetja v skladu s Prilogo 1 Uredbe 
651/2014/EU. 

e. V točkah 8, 9, 10, in 11 se vpišejo: ime in priimek odgovorne osebe, ki bo navedena kot 
zakoniti zastopnik podjetja in podpisnik pogodbe, ime in priimek skrbnika pogodbe, 
telefonska številka in naslov elektronske pošte skrbnika pogodbe ter davčna številka 
oz. ID za DDV vlagatelja (podjetja). 

f. V točki 12 in 12a se vpiše številka transakcijskega računa banke vlagatelja (samo 
enega), ki naj bo naveden na pogodbi (nakazilo sredstev, če bo sklenjena pogodba o 
sofinanciranju projekta) in banka, pri kateri je račun odprt. 

g. V točki 13 se vpiše 5-mestna SKD šifra glavne dejavnosti vlagatelja in v točki 14 
dejavnost (z besedo), ki ustreza 5-mestni šifri, vpisani v točki 13. 

h. V točki 15 se vpiše 5-mestna SKD šifra dejavnosti, s katero vlagatelj ustvari največ 
prometa in v točki 16 dejavnost (z besedo), ki ustreza 5-mestni šifri, vpisani v točki 15. 

i. V točki 17 se vpiše vrednost upravičenih stroškov investicij, ki jih je izvajal vlagatelj in z 
njim povezana podjetja v obdobju zadnjih osmih letih in so bile sofinancirane iz javnih 
sredstev. 

j. V točki 18 se vpiše vrednost upravičenih stroškov investicij, ki jih je izvajal vlagatelj in z 
njim povezana podjetja in so bile sofinancirane na drugih javnih razpisov v zadnjih treh 
letih. 

k. V točki II, Povzetek finančnega dela, se vpišejo vrednosti v evrih, izračunane na dve 
decimalni mesti natančno. Vrednosti se morajo ujemati z vrednostmi v razpisnih 
obrazcih 3b in 3c.  

2. Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Razpisni obrazec št. 2: Izjava o strinjanju z razpisnimi 
pogoji.  

3. Izpolnjen, podpisan, datiran in žigosan Razpisni obrazec št. 3: Dispozicija projekta.  
a. V točki 1 se vpiše naziv vlagatelja in v točki 2 naslov vlagatelja. 
b. V točki 3 se vpiše naziv projekta, ki ima lahko največ 50 znakov (skupaj s presledki), 
c. V točki 4 se vpiše natančen naslov izvajanja projekta začetne investicije in v točki 5 

občina, v kateri se bo projekt izvajal. 
d. V točki 6 opiše podjetje – vlagatelj. Opis naj obsega datum začetka poslovanja – od 

kdaj in kje podjetje posluje, kadrovsko strukturo in organizacijo dela v podjetju, razvoj 
podjetja, dosedanje dosežene rezultate, reference…). Predstavitev naj obsega največ 
700 znakov; za kadrovsko strukturo in organizacijo dela lahko priložite poseben 
organigram. 

e. V točki 7 opišite, kako bodo pri načrtovanju in izvedbi projekta upoštevana izhodišča 
varstva okolja, ki so navedena, za vsako od točk od a do g. 

f. V točki 8 opredelite vrsto investicije. 
g. V točki 9 opišite investicijo (kaj kupujete – če gre za novo ali rabljeno opremo, zakaj ste 

se odločili za posodobitev oziroma širitev kapacitet…). V točki 9. a vpišite 5-mestno 
šifro dejavnosti (SKD) in v točki 9. b opis (z besedo) dejavnosti. Dejavnost v točkah 9. a 
oz. 9. b se nanaša na predmet investicije, ki ni nujno skladen z glavno dejavnostjo 
podjetja ali dejavnostjo, s katero podjetje ustvari največ prometa. 
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h. Točko 10 in tabelo 1 izpolnijo samo velika podjetja, ki morajo priložiti analizo možnosti 
izvedbe projekta s prejeto regionalno državno pomočjo in brez nje. 

i. V točki 11, tabela 2 vpišete podatke za dan 31.12.2020, predvideno stanje na dan 
31.12.2021 oziroma 31.12.2022 in predvideno stanje v 3 letih po zaključku investicije – 
na dan 31.12.2024 oziroma 31.12.2025. 

j. V točki 12 označite (lahko tudi več možnosti), kaj predstavlja prijavljeni projekt in pri 
označenih možnostih dodajte pojasnilo. 

k. V točki 13 označite samo eno izmed možnosti, kako investicija vpliva na okolje in pri 
izbrani možnosti dodajte pojasnilo. 

l. V točki 14 vpišite podatke za poslovni leti 2019 in 2020. 
m. V točki 15 predstavite kratko tržno analizo, ki naj zajema opise za vsako od točk od 1 

do 6; pri točki 7 označite ustrezno možnost in priložite pogodbe oz. predpogodbe. 
n. V točki 16 v tabeli 3 razdelite investicijo po posameznih aktivnostih. Za vsako aktivnost 

vpišite od kdaj do kdaj bo trajala, kakšen je cilj aktivnosti in kdo jo bo izvajal. V točki 
15. a vpišite datum, ko bo projekt zaključen (kandidirate lahko le z investicijo, ki bo 
zaključena najkasneje 31.12.2021 ali 31.12.2022) in v točki 15. b datum, do katerega 
bodo doseženi cilji investicije. 

o. V točki 17 lahko dodate še svoje morebitne opombe. 
4. Izpolnjeni datirani, podpisani in žigosan Razpisni obrazci 3a (Zaposlitve), 3b (Viri financiranja 

investicije) in 3c (Stroškovnik). Navedbe na vseh priloženih obrazcih morajo biti medsebojno 
usklajene, prav tako morajo biti usklajene z ostalimi prilogami v vlogi (za celotno vrednost 
investicije je potrebno priložiti kopije predračunov oz. pogodb). 
 
Komisija bo, v primeru neskladnosti navedb v vlogi, pri ocenjevanju upoštevala za vlagatelja 
najslabšo možnost, saj se pri vsebinah, ki se nanašajo na ocenjevanje vlog, ne poziva k 
dopolnitvi. 
 

5. Vzorec pogodbe mora biti na vsaki strani parafiran, na zadnji pa tudi podpisan s strani 
odgovorne osebe vlagatelja in žigosan. 

6. Predračuni, ponudbe in/ali predpogodbe za vse predvidene stroške projekta, s katerim 
kandidirate za sofinanciranje. V vsoti predloženih predračunov in predpogodb morajo biti 
vključeni vsi popusti. 

7. Zemljiško knjižni(e) izpisek(e), ki ne sme(jo) biti starejši od 1 meseca; V primeru, da vlagatelj ni 
lastnik, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej dolgoročno najemno pogodbo (z 
veljavnostjo do vsaj 5 let po zaključku investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za 
majhna in srednja podjetja) in soglasje lastnika k izvedbi investicije, ki ne sme biti starejše od 6 
mesecev. Pogodba mora biti sklenjena in veljavna najkasneje na datum oddaje vloge na ta javni 
razpis, v obliki notarskega zapisa. 

8. Vlogi je potrebno priložiti skico, iz katere bo razvidno, kje bo investicija potekala. 
9. V primeru, da se investicija izvaja na nepremičnini v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora 

imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo do 
vsaj 5 let po zaključku investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za majhna in srednja 
podjetja) in soglasje lastnika k izvedbi investicije, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev. Pogodba 
mora biti sklenjena in veljavna najkasneje na datum oddaje vloge na ta javni razpis, v obliki 
notarskega zapisa. 

 
Če gre za projekte iz sklopa turizem, mora biti pogodba veljavna vsaj še 5 let po zaključku 
investicije, ne glede na velikost podjetja. 

 
10. Poslovni načrt s podrobnim terminski planom; poslovni načrt mora vsebovati planirane bilance 

stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov vsaj za 5 let naprej. 
 

Vlagatelji morajo za projekte, katerih skupna vrednost stroškov projekta je enaka ali presega 
500.000,00 eurov, v poslovni načrt vključiti vsebine, ki jih predpisuje Uredba o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), za projekte te velikosti. 
 



18 
 

Pri vlagateljih, ki kandidirajo za sredstva v višini do 45.000,00 evrov, se šteje obrazec 3 kot 
poslovni načrt. 

 
11. V primeru gradbenih del je potrebno priložiti tehnično skico objekta (lahko iz projektne mape 

za gradbeno dovoljenje). 
12. V primeru nakupa strojev / opreme je potrebno priložiti prospekte opreme ali strojev oziroma 

dokumentacijo o prikazu investicije.  
13. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih (tudi v primeru, ko gradbena dela ne bodo 

prijavljena kot upravičen strošek) je potrebno priložiti pravnomočno veljavno gradbeno 
dovoljenje oziroma ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno 
investicijo, izdano najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis. Če gradbeno dovoljenje za 
predvidena dela ni potrebno, je potrebno priložiti datirano, žigosano in s strani odgovorne 
osebe podpisano izjavo vlagatelja, da gradbeno dovoljenje ni potrebno. 

14. Če je glavna dejavnost investitorja turizem, je potrebno priložiti mnenje občine oziroma 
pooblaščene organizacije za turizem o dosedanjem poslovanju (potrdilo o plačanih zapadlih 
obveznosti iz naslova plačane turistične takse za leti 2019 in 2020). 

15. Če podjetje posluje brez žiga in dokumenti, ki so sestavni del vloge, niso žigosani, je potrebno 
priložiti izjavo vlagatelja, da posluje brez žiga. 

16. Priloge, ki so navedene v poglavju 1.10. Upravičeni stroški – za stroške, ki so predvideni v okviru 
izvajanja projekta začetne investicije. 

17. Bilanca stanja in izkaz poslovnega uspeha za leto 2020, potrjena s strani AJPES in/ali odgovorne 
osebe v podjetju. 

 
Stroški projekta in ostali finančni izračuni morajo biti v evrih (EUR), prikazani na dve decimalni mesti. 
 
Investicijska dokumentacija na dan oddaje vloge mora ustrezati zahtevam v posameznih točkah, nikakor 
pa ne sme biti starejša od pol leta. 
 
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je v roku pravilno dopolnjena na podlagi poziva k dopolnitvi. 
 

2.1. Razpisna dokumentacija/vprašanja in odgovori 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju 
dosegljive izključno na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, z 
obvezno oznako: »4300-1/2021«. 
 
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri (3) delovne dni pred iztekom roka za oddajo 
vloge. MGRT bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en (1) deloven dan pred iztekom roka za 
oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo 
pravočasna, ne bodo obravnavana. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu  
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-
tehnologijo/javne-objave/. 
 

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
MGRT bo v rubriki Vprašanja in odgovori odgovarjalo samo na vprašanja, ki se neposredno nanašajo na 
ta javni razpis. Ostala bo zavrglo in na njih ne bo odgovarjalo. 
 

2.2. Dopolnitev vlog 

1. Strokovna komisija bo predvidoma v osmih (8) dneh od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, 
katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo določila strokovna komisija 
vendar ne more biti daljši kot osem (8) dni. 
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2. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:  

− višine zaprošenih sredstev,  

− tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,  

− tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na 
preostale vloge, ki jih bo MGRT prejelo v postopku dodelitve sredstev.  

 
3. Na glede na prejšnji odstavek sme izključno vlagatelj ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika 
državnega proračuna popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju vlog. 
Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. 
 
4. Vloga, ki ne bo dopolnjena v skladu s pozivom za dopolnitev, bo zavržena. 
 
5. Strokovna komisija lahko po dopolnitvi vloge, v kolikor bo to časovno še izvedljivo, pozove vlagatelja 
še k odpravi in obrazložitvi eventualnih nejasnosti v vlogi.  
 

3. ODPIRANJE VLOG 

Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno na sedežu MGRT v 
Ljubljani. Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in označene ovojnice bo odprla in pregledala, 
popolne vloge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje minister, pristojen za 
regionalni razvoj (v nadaljevanju: strokovna komisija). 

 
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in 
ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom 
zavržene. Nepravočasne in neustrezno označene vloge bodo vrnjene prijavitelju. 
 

4. ZAUPNA NARAVA DOKUMENTACIJE 

 
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih 
vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Vlagatelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno 
skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Kot poslovna skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali 
del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih 
javnega razpisa. 
 
Rezultati javnega razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljen na spletnih straneh 
MGRT-ja. 
 
Člani strokovne komisije so zavezani, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za 
namene ocenjevanja. 
 

5. ZAVRNITEV/ZAVRŽENJE VLOG 

Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s 
predmetom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji sklepa o sofinanciranju, se 
pogodba ne podpiše, sklep pa se razveljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe in 
zahtevo za vrnitev sredstev. 
 
Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih 
evidenc. 
 
Vloga se med drugim zavrne tudi, če:  

1. je iz vloge razvidno, da gre za neupravičen projekt, 
2. vlagatelj poda vlogo za sredstva, ki niso namenjena spodbujanju začetnih investicij, 
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3. so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen in bi z zaprošenimi 
sredstvi presegel najvišjo dovoljeno intenzivnost pomoči, 

4. vlagatelj ni predložil podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, 
cilji in način izvedbe, 

5. če podatki v vlogi niso verodostojni in/ali resnični, 
6. vlagatelj predvideva nepovratna sredstva, s katerim bi bila presežena intenzivnost državnih 

pomoči (odstotek upravičenih stroškov) iz poglavja 1.7 te razpisne dokumentacije, 
7. vlagatelj lahko izvede investicijo z lastnimi sredstvi, 
8. so podatki v vlogi neskladni. 

 
Če je vlagatelj kandidiral na javni razpis z več kakor eno vlogo oziroma projektom oziroma če je 
katerokoli od povezanih podjetij, v smislu Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU, prav tako kandidiralo na 
javnem razpisu, se zavržejo vse vloge vlagatelja in povezanih podjetij. 
 
Zavržejo se tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo dopolnjene pravočasno ali ne bodo dopolnjene v skladu z 
zahtevami v pozivu za dopolnitev. 
 

6. OCENJEVANJE VLOG 

1. Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje razpisa in so skladne s predmetom, namenom in cilji 
razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi meril.  
 
2. Vse ocenjene vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. 
 
3. Strokovna komisija bo pripravila seznam vlagateljev, na osnovi katerega se bodo razpisana sredstva 
dodelila najprej vlogam, ki bodo na podlagi meril v poglavju 6.1. ocenjene z višjim številom točk, do 
porabe sredstev. V primeru, da dosežeta dve vlogi (ali več vlog) enako število točk, ima prednost vloga, 
ki doseže več točk pri merilu Število novo ustvarjenih delovnih mest. Če imata vlogi še vedno enako 
število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk pri Bonitetni oceni podjetja. Če 
imata vlogi še vedno enako število točk, bo o razvrstitvi odločal žreb. 
 
Žreb se opravi v prisotnosti članov strokovne komisije tako, da se vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje 
javnega razpisa in so na osnovi meril prejeli zadostno število točk, oštevilčijo, vnesejo v program 
Microsoft Excel, program pa opravi žreb s funkcijo, ki izbere naključno celo število med vnesenimi števili. 
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: 
- datumu, uri in kraju žrebanja; 
- skupnem številu udeležencev žrebanja; 
- izžrebancih; 
- uri zaključka žrebanja. 

Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani strokovne komisije in je zavezujoč za MGRT in vlagatelje. 
 
4. MGRT lahko pozove vlagatelja, katerega vloga bo predvidena za sofinanciranje, vendar predvidena 
sredstva po tem javnem razpisu ne bodo zadostovala za sofinanciranje upravičenih stroškov v obsegu, ki 
ga je predvidel prejemnik sredstev v svoji finančni konstrukciji, da prilagodi finančno konstrukcijo vloge 
še razpoložljivim sredstvom. V kolikor prejemnik sredstev tega, v postavljenem roku, ne bo storil 
oziroma na to ne bo pristal, lahko MGRT, po istem postopku, v okviru časovnih možnosti, ponudi 
sredstva vlagatelju ali vlagateljem, katerih vloge so se po vrstnem redu ocen, razvrstile za vlogo 
prvotnega prejemnika sredstev. 
 

5. Vsako vlogo bosta ocenila najmanj dva ocenjevalca člana strokovne komisije. Če se bosta oceni 
razlikovali, bosta ocenjevalca oceno skupno uskladila. 
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6.1. Merila za ocenjevanje vlog  

Vloga in prijavitelj bodo ocenjeni na osnovi naslednjih meril: 

 

A. Bonitetna ocena 

 

Vloga lahko prejme po tem merilu največ 15 točk. 

 

Oceno bonitete podjetja bo pridobilo MGRT iz baze podatkov EBonitete podjetja Prva bonitetna agencija 
d.o.o. Boniteta bo ocenjena na sledeč način: 

Bonitetna ocena Št. točk 

9 ali 10 15 

7 ali 8 9 

5 ali 6 6 

3 ali 4 3 

0, 1 ali 2 0 

 

Če podjetje nima bonitetne ocene (ker ne posluje, ima premajhen promet, ipd.) bo po tem merilu 
prejelo 0 točk. 

 

B. Število novo ustvarjenih delovnih mest 

 

Vloga lahko prejme po tem merilu največ 22 točk. 

 
Projekti, ki predvidevajo zaposlitev do 3 novih delavcev bodo prejeli, po tem merilu, 0 točk. Pri projektih 
kjer se predvideva zaposlitev več kot 3 nove delavce bodo ocenjeni za vsakega novo zaposlenega z eno 
točko. Podjetja za projekt, po tem merilu, ne more prejeti več kot 22 točk. 
 
Število novo zaposlenih delavcev se bo preverjalo na osnovi števila opravljenih delovnih ur. Upoštevalo 
se bo število novo zaposlenih za polni delovni čas, ki bodo delali v podjetju ali v imenu tega podjetja celo 
obravnavano leto. Delo zaposlenih, ki ne bodo delali celo leto, se bo upoštevalo kot del letnih delovnih 
ur zaposlenih za polni delovni čas. 
 
Vlagatelj mora realizirati nove zaposlitve do najkasneje 31.12.2021 za projekte, sofinancirane samo v 
letu 2021 oziroma do 31.12.2022 za projekte, sofinancirane v letih 2021 in 2022 ali samo v 2022. 
 
Nova delovna mesta morajo ostati v regiji najmanj pet let, šteto od datuma, ko je bilo delovno mesto 
prvič zasedeno za velika podjetja in tri leta pri malih in srednjih podjetjih. 

 

Osnova za izračun bo stanje zaposlitev na dan 31.12.2020 glede na število opravljenih delovnih ur (iz 
letnega poročila). Število novih zaposlitev se bo izračunalo kot povprečje zaposlenih glede na število 
opravljenih delovnih ur v treh letih po končanju investicije (petih letih v primeru velikih podjetij). 

 

Primer: Podjetje ima na dan 31.12.2020 zaposlenih 3,52 delavcev glede na število opravljenih delovnih 
ur. Projekt predvideva 2 novi zaposlitvi. Projekt se zaključi 31.12.2021. Stanje zaposlitev na dan 
31.12.2021 mora biti 5,52, na dan 31.12.2022 je 4,81, na dan 31.12.2023 je 5,11 in na dan 31.12.2024 je 
9,89 (vse glede na število opravljenih delovnih ur). 
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Podjetje je imelo v treh letih povprečno zaposlenih 6,6 delavcev glede na število opravljenih delovnih ur, 
kar pomeni, da je izpolnilo pogodbene obveznosti glede zaposlitev in mu ne bo potrebno vračati prejete 
subvencije. 

 

C. Kakovost novih delovnih mest 

Vloga lahko prejme po tem merilu največ 6 točk. 

 

Projekt ne predvideva novih zaposlitev; 0 točk 

Projekt predvideva večino zaposlitev z izobrazbo do vključno V. stopnje; 3 točke 

Projekt predvideva večino zaposlitev z izobrazbo višje od V. stopnje. 6 točk 

 

Če bo vlagatelj predvidel enako število zaposlitev z izobrazbo do V. stopnje in zaposlitev z izobrazbo V. 
ali višje stopnje, bo vloga prejela 3 točke. 

 

D. Namen in cilj investicije  

Po tem merilu je mogoče doseči največ 10 točk, točke se dodeli po kriteriju, na osnovi katerega doseže 
vloga največje število točk. 

Ocenjuje se na podlagi navedb v Razpisnem obrazcu št. 3, Dispozicija projekta, točka 12 

Razvidno je, da je namen investicije širitev proizvodnje z obstoječimi izdelki ali storitvami. 1 točka 

Razvidno je, da je namen investicije modernizacija proizvodnje pri proizvodnji obstoječih izdelkov ali storitev. 3 točke 

Razvidno je, da je namen investicije proizvodnja novega izdelka ali storitve. 6 točk 

Razvidno je, da je namen investicije proizvodnja novega izdelka, ki je produkt lastnega razvoja (kar je vlagatelj dokazal z 
ustreznimi dokazili). 10 točk 

 

E. Vpliv na okolje  

Vloga lahko prejme po tem merilu največ 5 točk. 

Ocenjuje se na osnovi navedb v Razpisnem obrazcu št. 3, Dispozicija projekta, točka 13, če so trditve 
dodatno podprte in niso v nasprotju z navedbami v točki 8 

Ukrepi za omilitev dodatnih obremenitev na okolje, osnovnih sredstev projekta, niso predvideni. 0 točk 

Projekt vsebuje stroške osnovnih sredstev projekta, ki pomenijo omilitev posledic dodatne obremenitve za 
okolje. 5 točk 

 

F. Lokacija investicije 

Vloga lahko prejme po tem merilu največ 6 točk. 

Lokacija investicije bo ocenjena na podlagi podatkov iz vloge. 

Projekti izvedeni v občinah: Hodoš, Šalovci, Osilnica, Gornji Petrovci, Rogašovci, Kuzma, Kostel, Grad, Kobilje, 

Bistrica ob Sotli, Solčava, Cankova, Loški Potok, Komen in Kozje. 6 

Projekti izvedeni v občinah: Lendava, Poljčane, Ribnica na Pohorju, Apače, Dobrovnik, Puconci, Kočevje, 

Moravske Toplice, Črenšovci, Žetale, Luče, Podvelka, Velika Polana, Bovec, Cirkulane, Lovrenc na Pohorju, 

Črnomelj, Gornji Grad in Kobarid. 
4 

Projekti izvedeni v občinah: Makole, Sveta Ana, Tišina, Videm, Majšperk, Podlehnik, Semič, Renče – Vogrsko, 

Kostanjevica na Krki, Kungota, Bohinj, Selnica ob Dravi, Hrpelje – Kozina, Pivka, Gorje, Miren – Kostanjevica, Ruše, 

Sežana, Loška dolina, Središče ob Dravi, Zavrč, Kranjska Gora, Tržič, Črna na Koroškem, Dolenjske Toplice, Ilirska 
2 
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Bistrica, Podčetrtek, Sveti Tomaž, Vipava, Ormož, Jezersko, Pesnica, Šentjernej in Ajdovščina. 

Projekti izvedeni v občinah: Brežice, Metlika, Dravograd, Brda, Cerkno, Divača, Postojna, Tolmin, Muta, Radlje ob 

Dravi, Žirovnica, Rogatec, Kanal, Preddvor, Dornava, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Vuzenica, Prevalje, 

Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Mežica. 
0 

 

G. Inovativnost 

Vloga lahko prejme po tem merilu največ 6 točk. 

Ocenjuje se na podlagi dokazil, ki so priložena vlogi. V kolikor dokazil ne bo v vlogi, bo vloga vlagatelja po 
tem merilu prejela 0 točk. 

Strokovna komisija ne bo pozivala vlagateljev za dopolnitev, če bo v vlogi navedel, da izpolnjuje pogoje 
za točke po tem merilu, brez priloženih ustreznih dokazil. 

Podjetje je za svoje izdelke/storitve prejelo uradno priznanje na strokovnih sejmih, razstavah … 1 točka 

Podjetje ali posamezniki zaposleni v podjetju so nosilci patentov. 5 točk 

 
Nosilci patentov morajo biti v podjetju zaposleni vsaj 6 mesecev, v nasprotnem primeru se ta kriterij ne 
bo upošteval. 
 

H. Trajnostna naravnanost investicijskega projekta 

Vloga lahko po tem merilu prejme največ 5 točk 

Osnovna sredstva je mogoče zelo hitro in ob zanemarljivih stroških preseliti iz upravičenega območja. 1 točka 

Osnovna sredstva je sicer možno preseliti iz upravičenega območja, vendar je to povezano z velikimi stroški in je 
časovno zamudno. 3 točke 

Narava investicijskega projekta je taka, da je praktično onemogočen prenos osnovnih sredstev iz upravičenega 
območja. 5 točk 

 

I. Kapital 

Vloga lahko po tem merilu prejme največ 15 točk. 

Višina osnovnega kapitala/višina podjetnikovega kapitala/višina zadružnega kapitala na dan 31. 3. 2021 

do 8.000 EUR 0 točk 

od 8.001 EUR do 13.000 EUR 6 točk 

od 13.001 EUR do 18.000 EUR 9 točk 

od 18.001 EUR do 23.000 EUR 12 točk 

23.001 EUR ali več 15 točk 

 

Višina osnovnega kapitala/višina podjetnikovega kapitala/višina zadružnega kapitala na dan 31. 3. 2021 

Za družbe z omejeno odgovornostjo velja: 

Višina osnovnega kapitala na dan 31. 3. 2021. Vlagatelj bo prejel ustrezno število točk glede na višino 
osnovnega kapitala (gre za osnovni kapital v podjetju, ki je razviden iz uradnih podatkov na AJPES-u.) 
Vlagatelj z osnovnim kapitalom enakim 8.000 EUR prejmejo 0 točk, vlagatelj z osnovnim kapitalom od 
8.001 EUR do 13.000 EUR prejmejo 6 točk, vlagatelj z osnovnim kapitalom od 13.001 EUR do 18.000 EUR 
prejmejo 9 točk, vlagatelj z osnovnim kapitalom od 18.001 EUR do 23.000 EUR prejmejo 12 točk, 
vlagatelj z osnovnim kapitalom enakim ali večjim od 23.001 EUR prejmejo 15 točk. Upošteva se le 
osnovni kapital, že vplačan v obliki denarnih sredstev do vključno 31. 3.2021. Podjetje mora priložiti 
notarsko listino oziroma enakovredno listino in dokazilo o vplačilu osnovnega kapitala. Vložek sredstev 
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je razviden iz višine osnovnega kapitala (izpis konto kartice skupine 90, iz katere je razviden datum in 
višina vložka sredstev).  

Za samostojne podjetnike velja: 

Višina podjetnikovega kapitala na dan 31. 3. 2021. Vlagatelj bo prejel ustrezno število točk glede na 
višino podjetnikovega kapitala. Vlagatelj s podjetnikovim kapitalom enakim 8.000 EUR prejmejo 0 točk, 
vlagatelj s podjetnikovim kapitalom od 8.001 EUR do 13.000 EUR prejmejo 6 točk, vlagatelj s 
podjetnikovim kapitalom od 13.001 EUR do 18.000 EUR prejmejo 9 točk, vlagatelj s podjetnikovim 
kapitalom od 18.001 EUR  do 23.000  EUR prejmejo 12 točk, vlagatelj s podjetnikovim kapitalom enakim 
ali večjim od 23.001 EUR prejmejo 15 točk. Upošteva se le podjetnikov kapital, že vplačan v obliki 
denarnih sredstev do vključno31. 3. 2021. Vložek sredstev je razviden iz višine podjetnikovega kapitala 
(izpis konto kartice skupine 91, iz katere je razviden datum in višina vložka sredstev).  

Za zadruge velja: 

Višina zadružnega kapitala na dan 31. 3. 2021. Vlagatelj bo prejel ustrezno število točk glede na višino 
zadružnega kapitala (gre za zadružni kapital v podjetju, ki je razviden iz uradnih podatkov  na AJPES-u.) 
Vlagatelj z zadružnim kapitalom enakim 8.000 EUR prejmejo 0 točk, vlagatelj z zadružnim kapitalom od 
8.001 EUR do 13.000 EUR prejmejo 6 točk, vlagatelj z zadružnim kapitalom od 13.001 EUR do 18.000 
EUR prejmejo 9 točk, vlagatelj z zadružnim kapitalom od 18.001 EUR do 23.000 EUR prejme 12 točk, 
vlagatelj z zadružnim kapitalom enakim ali večjim od 23.001 EUR prejmejo 15 točk. Upošteva se le 
zadružni kapital, že vplačan v obliki denarnih sredstev do vključno 31. 3. 2021. Podjetje mora priložiti 
notarsko listino in dokazilo o vplačilu zadružnega kapitala. Vložek sredstev je razviden iz višine 
zadružnega kapitala (izpis konto kartice skupine 90, iz katere je razviden datum in višina vložka 
sredstev). 

J. Število zaposlenih 

Vloga lahko po tem merilu prejme največ 15 točk. 

Število zaposlenih v podjetju glede na število opravljenih delovnih ur v zadnjem letu za katerega obstajajo 
podatki iz javnih evidenc, je enako 0; 0 točk 

Število zaposlenih v podjetju glede na število opravljenih delovnih ur v zadnjem letu za katerega obstajajo 
podatki iz javnih evidenc, je večje od 0 in manjše ali enako 1; 1 točka 

Število zaposlenih v podjetju glede na število opravljenih delovnih ur v zadnjem letu za katerega obstajajo 
podatki iz javnih evidenc, je večje od 1; 15 točk 

 

K. Tehnologija 

Vloga po tem merilu lahko prejme največ 15 točk. 

Tehnološko nezahteven projekt; 0 točk 

Tehnološko zahteven projekt; 7 točk 

Tehnološko zelo zahteven projekt; 15 točk 

 

Ocenjevala se bo kompleksnost izvedbe projekta in ne kompleksnost tehnologije, vgrajene v stroje, 

opremo ali zgradbe. Tehnološka zahtevnost izvedbe projekta je določena z vključevanjem različnih 

raznovrstnih tehnologij in procesov v skupno/enotno proizvodnjo. 

 

L.  Skladnost poslovnega načrta s cilji investicije 

Vloga po tem merilu lahko prejme največ 7 točk. 

Iz poslovnega načrta ni razvidna povezava med osnovnimi sredstvi, ki so predmet investicije in cilji poslovnega 
načrta. 0 točk 

Iz poslovnega načrta je jasno razvidna povezava med osnovnimi sredstvi, ki so predmet investicije in cilji 
poslovnega načrta. 7 točk 
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M. Investicija 

Vloga po tem merilu lahko prejme največ 7 točk. 

Ostali 0 točk 

Vlagatelj do objave razpisa še nima vzpostavljene proizvodnje na upravičenem območju. Predmet vloge je 
izgradnja novega obrata na upravičenem območju. 7 točk 

 
Do točk po tem merilu so upravičeni samo vlagatelji, ki bodo zaposlili 5 ali več delavcev na 
sofinanciranem projektu na upravičenem območju. 

6.2. Dodatna merila za sklop B (Ocenjuje se na osnovi navedb v razpisni dokumentaciji) 

 

P. Število novih ležišč, ustvarjenih v okviru projekta začetne investicije  

Po merilu je mogoče doseči največ 28 točk. 

Število novih ležišč Število točk 

1 ali 0 novih ležišč 0 točk 

2 novi ležišči 
8 točk 

 

3 nova ležišča 
9 točk 

 

4 nova ležišča 
10 točk 

 

5 novih ležišč 11 točk 

6 novih ležišč 13 točk 

7 novih ležišč 16 točk 

8 novih ležišč 20 točk 

9 novih ležišč 26 točk 

10 in več novih ležišč 28 točk 

 

Q. Kategorija nastanitvenega obrata 

Po merilu je mogoče doseči največ 4 točke.  

 

Stanje glede kategorizacije objekta Število točk 

Podjetje ima kategorizirana ležišča. Kategorija turističnega objekta 
ostaja po investiciji enaka 

2 točki 

Podjetje ima kategorizirana ležišča. Kategorija turističnega objekta bo po 
investiciji višja za en razred 

3 točke 

Podjetje ima kategorizirana ležišča. Kategorija turističnega objekta bo po 
investiciji višja za dva razreda ali več 

4 točke 

Podjetje nima kategoriziranih ležišč. Ustvarjena bodo nova ležišča nižje 
od 3. kategorije 

2 točki 

Podjetje nima kategoriziranih ležišč. Ustvarjena bodo nova ležišča. 3 ali 
višje kategorije 

3 točke 
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R. Dodatna ponudba  

Po tem merilu je mogoče doseči največ 4 točke. 
 
Poleg ponudbe hrane šteje kot dodatna ponudba vsaka dejavnost, ki je na voljo gostom in jo izvaja 
prijavitelj v lastni režiji; na primer urejeno tenis igrišče, bazen, možna izposoja koles, ki so last 
upravičenca in jih redno servisira, čolni, konferenčna dvorana z ustrezno opremo (vsaj projektor za 
prikaz prezentacij in računalnik – samo dvorana brez opreme ne šteje za dodatno ponudbo), trgovina s 
spominki, ki je stalno odprta (poseben, ločen prostor za trgovino, odprto vsaj 8 ur dnevno) …  
 
Označene pohodniške / kolesarske poti niso del dodatne ponudbe, prav tako posredovanje turističnih 
informacij o lokalnih zanimivostih ne šteje kot dodatna ponudba. Od prijaviteljev, ki se ukvarjajo s 
turizmom se pričakuje, da sodelujejo z lokalnimi turističnimi organizacijami in svoje goste na primeren 
način obveščajo o zanimivostih v okolici. 

 
Zakup športnih igrišč, dvoran… za goste ne šteje v dodatno ponudbo. Kot dodatna ponudba štejejo samo 
storitve, ki jih lahko nosilec investicije izvaja samostojno, z lastnimi sredstvi. 

 
4 točk lahko prejme samo projekt/vloga, ki ponuja (bo ponujal) gostom tudi hrano – vsaj nočitev z 
zajtrkom. Če hrane ne ponuja, lahko prejme projekt /vloga največ 3 točke. 

 

Stanje glede ponudbe v turističnem obratu, ki je predmet začetne investicije – po zaključku 
investicije 

Število točk 

Turistični obrat nudi samo prenočišča (brez prehrane; sobe, apartmaji, kamp) 0 točk 

Turistični obrat nudi prenočišča in ima vsaj eno dodatno ponudbo 2 točki 

Turistični obrat nudi prenočišča in vsaj dve dodatni ponudbi 3 točke 

Turistični obrat nudi prenočišča in vsaj tri dodatne ponudbe od katerih je ena hrana  4 točke 

 

Do sofinanciranja so upravičeni samo projekti, ki bodo prejeli 50 ali več točk po merilih od A do M. 

 

6.3. Način ocenjevanja vlog podjetij v Triglavskem narodnem parku v občinah Bovec, Bohinj, 
Gorje, Kobarid, Kranjska gora in Tolmin 

Investicije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in, ki bodo izvajane na območju občin Bovec, Bohinj, Gorje, 
Kobarid, Kranjska gora in Tolmin in se bodo izvajale v območju Triglavskega narodnega parka, se končni 
oceni investicije in vlagatelja pripiše 10% točk ocene, ki jo je sicer prejela vloga na osnovi meril od A do 
M. 

 

7. ODLOČANJE IN OBVEŠČANJE O IZBORU 

Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. 
 
Pozitiven sklep o izbiri ne pomeni tudi sofinanciranja bodočih upravičenih stroškov. Ti bodo 
sofinancirani, če bodo izpolnjeni vsi pogoji za izplačilo, ki jih določa javni razpis, razpisna dokumentacija, 
pogodba in predpisi, ki se nanašajo na stroške ali izplačilo sredstev. 
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8. PRAVNO SREDSTVO 

Zoper sklep MGRT pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je možen upravni spor. 
 

9. ODGOVORNOSTI IN OBVEZNOSTI PREJEMNIKA SREDSTEV 

Prejemnik sredstev: 

• je odgovoren za zagotavljanje izvajanja projekta skladno z vlogo na javni razpis; 

• mora zagotoviti, da z izvedbo projekta ne bo prišlo do negativnih vplivov na okolje oziroma bo 
okolje ustrezno zavaroval; 

• se zavezuje, da bo realiziral število zaposlitev za katere je prejel točke na podlagi tega razpisa 
do 31.12.2021/31.12.2022 ter, da bo obdržal delovna mesta zasedena vsaj 3 leta če gre za 
mikro, malo ali srednje veliko podjetje oziroma vsaj 5 let, če gre za veliko podjetje, šteto od 
datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno;. 

• je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali 
zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali pri izstavitvi zahtevkov za izplačilo sredstev 
sofinanciranja; 

• mora vse postopke v okviru projekta izvajati v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi; 

• se zavezuje, da bo posloval v skladu z veljavnimi predpisi (predvsem, da bo redno poravnaval 
obveznosti iz naslova davkov, prispevkov; obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih), 

• se zavezuje, da v primeru višje sile, ki bi vplivala na izvedbo projekta, nemudoma obvesti MGRT 
o nujnosti spremembe pri izvajanju projekta in predlagati možno rešitev, ki jo mora predhodno 
odobriti MGRT;  

• mora zagotoviti sredstva v višini razlike med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo 
projekta; 

• se obvezuje, da bo zaključil investicijo in posredoval zaključno poročilo najkasneje do 
31.12.2021/31.12.2022 oziroma ob zaključku projekta, če je ta datum prej; 

• je dolžan MGRT obveščati o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta, 
kakor tudi o svojem poslovanju s tekočim opisom stanja na področju zaposlovanja, predvsem v 
zvezi z zaposlitvami, ki so predmet te pogodbe; 

• se obvezuje, da bo, na koncu 3 oziroma 5 - letnega obdobja (odvisno od velikosti podjetja) po 
zaključku investicije, poročal o doseženih ciljih investicije. V poročilu mora prejemnik sredstev 
poročati o poteku investicije in doseženih ciljih, zastavljenih pri investiciji. Če prejemnik 
sredstev ne predloži poročila ali ne realizira zastavljenih ciljev, lahko MGRT zahteva vračilo 
prejetih sredstev; 

• mora zagotoviti opravljanje dejavnosti, ki je predmet prijave vsaj še naslednjih 5 let po končani 
investiciji oziroma v primeru majhnih in srednje velikih podjetij vsaj še naslednja 3 leta po 
končani investiciji in ne sme odtujiti predmeta investicije pred potekom 3 ali 5 let po končani 
investiciji, odvisno od velikosti podjetja; 

• mora MGRT oziroma s strani MGRT pooblaščenim osebam, omogočiti nadzor in spremljanje 
izvajanja pogodbe in namenske porabo sredstev, s tem da omogoči pooblaščenim delavcem 
MGRT in s strani MGRT pooblaščenim osebam ter drugim pristojnim organom dostop do 
fizičnih rezultatov projekta ter dokumentacije, ki je vezana na projekt; 

• se zavezuje, v primeru sprememb pri izvajanju projekta, za katerega so dodeljena nepovratna 
sredstva, v roku 15 dni o spremembi obvestiti MGRT, sicer se šteje, da se sredstva uporabljajo 
nenamensko; 

• mora MGRT obvestiti o vseh nameravanih statusnih in drugih spremembah (spremembah 
sedeža, spremembe v dejavnostih,…); 

• mora izvesti projekt kot dober gospodar; 

• se zavezuje, da bo hranil dokumentacijo v zvezi z investicijo še 10 let po zaključku investicije; 

• se zavezuje, da svoje terjatve do MGRT ne bo odstopil tretji osebi; 

• se zavezuje da sofinanciranih osnovnih sredstev ne bo odsvojil prej kot petih (5) letih, če je 
veliko podjetje oziroma treh (3) letih (osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko 
prodajo tretji osebi pred potekom roka s pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, 
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ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen vendar mora vlagatelj za to predhodno 
pridobiti soglasje MGRT). 

 
V primeru, da MGRT ugotovi, da se dodeljena sredstva uporabljajo nenamensko ali so dodeljena 
sredstva odtujena ali so bila prejemniku dodeljena neupravičeno, lahko prekine izplačevanje sredstev, 
odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 
 
Neupravičeno izplačana sredstva je potrebno vrniti v proračun Republike Slovenije v roku osmih (8) dni 
od vročitve zahtevka s strani MGRT. 
 

10. POGODBA 

Pogodba, ki je priloga razpisne dokumentacije, je vzorčna. MGRT si pridržuje pravico, da vsebino 
pogodbe pred podpisom spremeni. Prejemnik lahko podpis pogodbe zavrne. V tem primeru se šteje, da 
je odstopil od vloge na javni razpis. Enostransko spreminjanje v podpis predložene pogodbe s strani 
prejemnika ni dopustno. Nasprotno pomeni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, da 
pogodba ni sklenjena. 
 
Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z MGRT. Če se v roku 
osmih (8) dni od vročitve poziva, na poziv ne bodo odzvali se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev 
sredstev.  
 
V primeru, da prejemnik sredstev odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno 
obvestiti MGRT, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. 
 
V kolikor prejemnik sredstev ne podpiše pogodbe oziroma umakne vlogo ali pa odstopi od podpisane 
pogodbe in o tem pisno obvesti MGRT, se ta sredstva, v kolikor dopuščajo proračunske možnosti, lahko 
dodelijo naslednjemu vlagatelju, ki je uvrščen na seznam ocenjenih vlog, vendar zaradi porabe sredstev 
pri višje točkovanih investicijah njegovi vlogi ni bilo ugodeno. Sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu 
glede na število doseženih točk. Nov prejemnik sredstev mora podati pisno izjavo, da je sposoben izvesti 
investicijo v skrajšanem roku. Predlog o prerazporeditvi sredstev pripravi strokovna komisija. Vlagatelj o 
sofinanciranju projekta prejme sklep. 
 

10.1. Osnova za izplačilo sredstev  

Osnova za izplačilo sredstev bo s strani MGRT potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo pripravil 
prejemnik sredstev, njegova oblika pa je predpisana z razpisno dokumentacijo. 

 
Zadnji rok za izstavitev in posredovanje zahtevka na MGRT za porabo sredstev proračunskega leta 2021 
je 29.10.2021 oziroma za porabo sredstev proračunskega leta 2022, 28.10.2022. 
 
Obvezna vsebina vmesnega poročila, ki ga je treba priložiti ob izstavitvi vsakega zahtevka za izplačilo in 
pogoji za izplačilo so opredeljeni v prilogi št. 1 pogodbe. 
 
V primeru, da so v zaključnem finančnem obračunu projekta izkazani stroški, ki so manjši od predvidene 
vrednosti projekta, se znesek sofinanciranja s strani MGRT sorazmerno zmanjša. 

10.2. Zavarovanje za izpolnitev obveznosti 

Za zavarovanje izpolnitve obveznosti mora podjetje, na poziv MGRT, predložiti bianco menice in sicer: 
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A. Samostojni podjetniki 

Za zavarovanje obveznosti po pogodbi mora upravičenec sredstev pred sklenitvijo pogodbe predložiti tri 
(3) osebne bianco menice z menično izjavo za izpolnitev menice in s pooblastilom banki za unovčenje 
menice s klavzulo »brez protesta« (vzorec v prilogi). 
Menično izjavo za izpolnitev menice in s pooblastilom banki za unovčenje menice s klavzulo »brez 
protesta« mora upravičenec dostaviti za vse banke, kjer ima odprt račun. 
 

B. Gospodarske družbe 

Za zavarovanje obveznosti po pogodbi mora podjetje prejemnik sredstev pred sklenitvijo pogodbe 
predložiti tri (3) bianco menice z menično izjavo za izpolnitev menice in s pooblastilom banki za 
unovčenje menice s klavzulo »brez protesta« (vzorec v prilogi). 
Menično izjavo za izpolnitev menice in s pooblastilom banki za unovčenje menice s klavzulo »brez 
protesta« mora podjetje prejemnik sredstev dostaviti za vse banke, kjer ima odprt račun. 
 
V primeru, če pri zavarovanju za izpolnitev obveznosti pride do sprememb, je prejemnik sredstev dolžan 
v roku 15 dni o spremembi obvestiti MGRT in zaprositi za soglasje za spremembo. 
 
Če vlagatelj v roku osmih (8) dni od poziva k podpisu pogodbe in predložitvi menic in menične izjave, 
pogodbe, menic ali menične izjave ne predloži, pogodba o sofinanciranju ne prične veljati. 
 
Datum: 5. 3. 2021 
Številka: 4300-1/2021/18 
 
 
 Ministrstvo za gospodarski razvoj 

in tehnologijo 
 

Zdravko Počivalšek 
MINISTER  
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11. VZOREC POGODBE 

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT), ki ga 
zastopa MINISTER, Minister, matična številka: 2399245000, ID za DDV: SI43159290, Transakcijski račun RS - Proračun: IBAN SI56 
0110 0630 0109 972 UJP 
 
in 
 
UPRAVIČENEC, NASLOV, POŠTA (v nadaljevanju: upravičenec), ki ga ZASTOPNIK, matična številka: MAT.ŠT., ID za DDV: DAV. ŠT. 
 
skleneta naslednjo 
 

POGODBO št. C2130-ŠT. POGODBE 
o dodelitvi nepovratnih sredstev za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih 

problemskih območij v letih 2021 in 2022 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je: 
- pravna podlaga za to pogodbo je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 

57/2012 in 46/16), Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 

– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20- odl. US), Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20), 

Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 

leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21- ZDUOP), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredba o postopku, merilih in načinih 

dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11; v nadaljevanju: 

Uredba), Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20), Uredba 

o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19), Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter 

načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, 

št. 93/14, 77/16, 14/18 in 168/20), Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 

pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, 

str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 

v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in 

ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU) in shema 

državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči« (št. sheme: BE02-2399245-2014, BE02-2399245-2014/I, BE02-

2399245-2014/II, BE02-2399245-2014/III), 

- bil upravičenec izbran na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na 

obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. ŠT. URADNEGA LISTA), v nadaljevanju: javni razpis in 

mu je bil izdan sklep št. ŠT. SKLEPA, z dne DATUM SKLEPA. 

- upravičenec skladno z Uredbo 651/2014/EU VELIKOST PODJETJA podjetje. 

 
2. člen 

 
Predmet pogodbe je sofinanciranje investicijskega projekta »NAZIV PROJEKTA«, skladno z vlogo upravičenca, evidentirana pod 
evidenčno številko (ŠT. VLOGE, v nadaljevanju: vloga) na javni razpis, ki se šteje kot sestavni del te pogodbe.  
 
Upravičenec bo investicijo zaključil najkasneje do DATUM ZAKLJUČKA INVESTICIJE. Za zaključek investicije se šteje končanje 
investicijskih del oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces skladno z navedbami v vlogi vlagatelja na 
javni razpis. 
 
Če se naknadno ugotovi, da je upravičenec začel z investicijo pred oddajo vloge na razpis, investicija ni upravičena do sredstev po 
tej pogodbi, MGRT pa odstopi od pogodbe in zahteva vračilo sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do 
dneva vračila. 
 
Upravičenec se zavezuje, da bo ohranil število delovnih mest, ki jih je imel na dan 31.12.2020 ter do zaključka investicije, to je 
najkasneje do 31.12.2021/31.12.2022, zaposlil ŠTEVILO NOVIH DM nove delavce, kot je predvidel v vlogi. Skupno število delovnih 
mest mora upravičenec obdržati na upravičenem območju zakona vsaj 3/5 leta šteto od datuma po zaključku investicije. 
 
ali 
 
Upravičenec se zavezuje, da bo ohranil število delovnih mest, ki jih je imel na dan 31.12.2020. Obstoječa delovna mesta morajo 
ostati na upravičenem območju zakona vsaj ŠT. LET let šteto od datuma po zaključku investicije. 
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Upravičenec se zavezuje, da terjatev do ministrstva iz naslova te pogodbe ne bo prenesel na drugega ali odstopil v zavarovanje ter 
da na terjatvah do ministrstva iz naslova te pogodbe ne bo ustanovil zastavne pravice in s sredstvi, pridobljenimi na podlagi te 
pogodbe, ne bo razpolagal v nasprotju z namenom te pogodbe. 
 
 
 
 

3. člen 
 
MGRT se obveže upravičencu sofinancirati investicijski projekt v maksimalni višini ODSTOTEK SOFINANCIRANJA% izkazanih 
upravičenih stroškov oziroma največ do dogovorjene pogodbene vrednosti. 
 
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so: 

- UPRAVIČENI STROŠKI. 

 
Stroški so upravičeni od oddaje vloge na razpis do najkasneje SKRAJNI DATUM ODDAJE ZAHTEVKA. 
 

4. člen 
 

Pogodbena vrednost sofinanciranja znaša VREDNOST SOFINANCIRANJA EUR (z besedo: Z BESEDO VREDNOST SOFINANCIRANJA/100 
evrov). OD TEGA: 

- v letu 2021, VREDNOST SOFINANCIRANJA EUR (z besedo: Z BESEDO VREDNOST SOFINANCIRANJA /100 evrov), 

- v letu 2022, VREDNOST SOFINANCIRANJA EUR (z besedo: Z BESEDO VREDNOST SOFINANCIRANJA /100 evrov) 
 
Pogodba bremeni proračunsko postavko 989110: Obmejna problemska območja, št. NRP: ŠT. NRP. 
 
Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme upravičenec uporabljati izključno v skladu s pogoji, navedenimi v javnem 
razpisu, razpisni dokumentaciji in v tej pogodbi. 
 

5. člen 
 
Osnova za izplačilo sredstev je s strani MGRT potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga pripravi upravičenec na podlagi nastalih 
upravičenih stroškov in izdatkov za te stroške ter odda prek sistema eRačun na Upravi Republike Slovenije za javna plačila. 
 
Upravičenec lahko izstavlja delne zahtevke za sofinanciranje, razen za gradbena dela. Zadnji – prekluzivni rok za izstavitev zahtevka 
(končnega) za leto 2021 je 26.10.2021, za leto 2022 pa 25.10.2022. Izplačila za izstavljene zahtevke ne smejo preseči pogodbene 
vrednosti iz 4. člena pogodbe. 
 
Obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti 2021 in 2022. Sredstva, predvidena za posamezno leto, se morajo porabiti v 
upravičenem obdobju istega leta. Dodeljena sredstva za posamezno leto niso prenosljiva v naslednja leta. 
 
Upravičenec ob elektronski izstavitvi zahtevka(-ov) za sofinanciranje pošlje MGRT v fizični obliki naslednjo dokumentacijo: 
- Obvezno vsebino vmesnega poročila (Priloga pogodbi št. 1);  

- Stroškovnik projekta s prilogami (Priloga pogodbi št. 2); 

- Izjavo, da so vse kopije računov in potrdil o plačilu računov enake originalu (Priloga pogodbi št. 3); 

- Izjavo o odvajanju dohodnine (priloga pogodbi št. 4) v primeru, da je  upravičenec samostojni podjetnik; 

- dokazila o že realiziranih novih zaposlitvah (fotokopija obrazca M-1 (Prijava) oziroma M-1/M-2 (Potrdilo o prijavi – odjavi) za 

vsako novo zaposleno osebo, iz katere bo razviden datum zaposlitve in raven izobrazbe); 

- potrdila (bančne izpiske) o nakazilu sredstev dobavitelju – iz nakazila mora izhajati, da je upravičenec nakazal sredstva 

izstavitelju računa, 

- izpiske prometa na transakcijskem računu, iz katerih mora biti razvidno, da je/so bilo/a plačilo/plačila dejansko 

izvedeno/izvedena, 

- v kolikor gre za rabljeno opremo – izjavo dobavitelja, da za opremo, ki je predmet kupoprodaje, še niso bila pridobljena 

sredstva iz javnih virov, 

- vsaj potrjen predlog za vpis v zemljiško knjigo v primeru nakupa zemljišč. 
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Za vsak strošek, pri katerem MGRT ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde neposredne povezave med nastankom stroška in 
izvedbo projekta, ne glede na to, ali ta dejansko obstaja, lahko MGRT od upravičenca zahteva dodatna dokazila, ki dokazujejo 
nastanek stroška za izvedbo projekta. V primeru, če se ob pregledu zahtevka za sofinanciranje, ki ga predloži upravičenec, ugotovi, 
da upravičenec uveljavlja stroške, ki ne spadajo med upravičene stroške projekta, si MGRT pridržuje pravico, da izplačilo po 
takšnem zahtevku v višini neupravičenih stroškov zniža in o tem obvesti upravičenca. 
 
V primeru, če se po zaključku projekta izkaže, da je celotna vrednost upravičenih stroškov nižja od opredeljenih v tej pogodbi, se 
ustrezno zniža znesek sofinanciranja, MGRT pa je upravičeno zahtevati vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 
 

6. člen 
 
MGRT se obveže, da bo sredstva nakazoval v roku, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, na transakcijski 
račun upravičenca št. ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA, odprt pri banki BANKA. 
 
Izpolnitev obveznosti MGRT je vezana na proračunske zmožnosti MGRT v proračunskem letu. Če pride do spremembe v državnem 
proračunu (proračunska postavka 989110) ali programu dela ministrstva, ki neposredno vpliva na to pogodbo, sta pogodbeni 
stranki soglasni, da ustrezno spremenita pogodbeno vrednost oziroma dinamiko izplačil z aneksom k tej pogodbi. 
 
Podlaga za izplačilo sredstev je verodostojna knjigovodska listina, potrjena s strani pooblaščene osebe. V primeru, če MGRT 
ugotovi, da je znesek prejetega zahtevka napačen oziroma so upravičeni stroški izkazani previsoko, bo MGRT zahtevek zavrnil in od 
upravičenca zahteval nov, popravljen zahtevek. 
 
V primerih, ko MGRT zahtevka ne bo zavrnil, vendar je znesek prejetega zahtevka napačen oziroma so upravičeni stroški izkazani 
previsoko, bo MGRT od upravičenca zahteval dobropis. 
 
V primeru, da se upravičenec ne strinja s spremembami iz drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena, lahko MGRT odstopi 
od pogodbe in zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. 
 

7. člen 
 
V primeru, da upravičenec v roku iz 5. člena te pogodbe ne izstavi zahtevka za sofinanciranje, lahko MGRT odstopi od pogodbe in 
zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. 
 
MGRT lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva 
vračila: 
- če upravičenec ne izpolni katerekoli obveznosti po tej pogodbi, 

- če ne izvaja investicije kot dober gospodar, 

- če se naknadno ugotovi, da so bili podatki v vlogi upravičenca, ki je bila podlaga za odobritev sredstev, neresnični ali da je 

pomembne podatke za odobritev zamolčal, 

- če se naknadno ugotovi, da so bili podatki v zahtevku ali poročilu upravičenca neresnični ali da je pomembne podatke za 

zamolčal, 

- če brez predhodnega soglasja MGRT odsvoji sofinancirano osnovno sredstvo iz 3. člena te pogodbe prej kot petih (5) letih 

(osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka s pogojem, da podjetje 

nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen), 

- če investicijski projekt ne ostane na območju občin Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, 

Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, 

Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, 

Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški 

Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, 

Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, 

Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, 

Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, 

Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica vsaj 3 oz. 5 let po končani investiciji, 

- če pride med izvajanjem projekta do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag 

sofinanciranih projektov, 

- če upravičenec odstopi svoje terjatve do MGRT tretji osebi, če terjatve odstopi v zavarovanje ali na terjatvah iz naslova te 

pogodbe ustanovi zastavno pravico, 
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- če ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa in razpisne dokumentacije, 

- če upravičenec ne odda poročil, v roku iz 8. člena te pogodbe. 

 
MGRT lahko odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo izplačanih sredstev v posebnih primerih, določenih s to pogodbo in v vseh 
drugih primerih kršitev pogodbenih obveznosti, kakor tudi v primerih, določenih z Obligacijskim zakonikom ali drugim predpisom. 
V primeru, da ministrstvo odstopi od pogodbe, se glede pravnih učinkov odstopa upoštevajo določbe Obligacijskega zakonika. 
 
V primerih, ko lahko MGRT uveljavi odstopno upravičenje ter zahteva vračilo izplačanih sredstev, lahko po svoji presoji 
alternativno, kumulativno ali zaporedoma enostransko uveljavlja tudi naslednja upravičenja: 
- začasno zadržanje izplačila dela ali vseh zahtevanih sredstev, 

- delna zavrnitev zahtevka za izplačilo oziroma zmanjšanje zahtevka za sporni del, 

- zavrnitev celotnega zahtevka za izplačilo ter posledično neizplačilo sredstev, 

- zahtevek za vračilo dela ali vseh izplačanih sredstev brez odstopa od pogodbe, 

- znižanje pogodbene vrednosti. 

 
V primeru da MGRT upravičencu izstavi zahtevek za vračilo sredstev, ne glede na pravni temelj, je MGRT upravičeno tudi do 
zakonskih zamudnih obresti od dneva nakazila sredstev do dneva njihovega vračila. 
 
Upravičenec je dolžan vrniti prejeta sredstva v roku 15 dni od vročitve zahtevka za vračilo sredstev. 
 

8. člen 
 
Upravičenec je dolžan MGRT obveščati o poteku in rezultatih izvajanja projekta ter o svojem poslovanju in stanju na področju 
zaposlovanja, v zvezi z zaposlitvami, ki so predmet te pogodbe. 
 
Upravičenec se zavezuje, da bo MGRT podal poročilo: 
- ob vsakokratni izdaji zahtevka za izplačilo (vmesno poročilo), 

- ob zaključku investicije (zaključno poročilo), 

- na koncu 3 oziroma 5 - letnega obdobja po zaključku investicije. V poročilu mora upravičenec poročati o doseženih ciljih, 

zastavljenih pri investiciji tri oz. pet let po zaposlitvi zadnjega delavca iz 2. člena te pogodbe. V poročilu mora natančno 

poročati o strukturi realiziranih zaposlitev in priložiti obrazce M-1 (Prijava) oziroma M-1/M-2 (Potrdilo o prijavi – odjavi) za 

vsako novo zaposleno osebo in potrdilo pristojnega Zavoda za zdravstveno zavarovanje o številu zaposlenih na zadnji dan 

meseca pred oddajo poročila. 

 
V primeru, da MGRT ali druga institucija, vključena v nadzor nad porabo javnih sredstev, ugotovi, da upravičenec ni dosegel ciljev 
in rezultatov projekta, določenih v vlogi in pogodbi, lahko MGRT odstopi od pogodbe in zahteva vračilo izplačanih sredstev, z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do vračila. 
 

9. člen 
 
Upravičenec se obvezuje: 
- MGRT v petnajstih (15) dneh obvestiti o statusnih spremembah, spremembah sedeža, dejavnosti podjetja, 

- zagotoviti tolikšen delež lastnih sredstev za financiranje investicije, kot je predvideno v investicijskem načrtu ter zapreti 

finančno konstrukcijo investicije, 

- omogočiti MGRT pregled svojih knjig in svojega poslovanja za čas izvedbe vseh obveznosti po tej pogodbi, 

- hraniti dokumentacijo še 10 let po podpisu pogodbe, 

- upoštevati vse predpise v zvezi z izvedbo projekta, 

- upoštevati vsa dodatna navodila MGRT, 

- upoštevati določila razpisa in razpisne dokumentacije. 
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10. člen 
 
Upravičenec mora MGRT in vsem drugim institucijam, vključenim v nadzor nad porabo javnih sredstev, omogočiti nadzor nad 
porabo sredstev, MGRT pa mora spremljati in nadzirati izvajanje pogodbe in namensko porabo proračunskih sredstev. 
 
Nadzor se izvaja v skladu s predpisi s področja javnih financ in z drugimi veljavnimi predpisi za nadziranje namenskosti porabe 
proračunskih sredstev.  
 
V kolikor bo MGRT za spremljanje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev angažiralo neodvisne zunanje ocenjevalce, se 
upravičenec obveže, da bo omogočil zunanjim ocenjevalcem vpogled v projektno dokumentacijo v vsaki točki projekta. 
 
 
 
 

11. člen 
 
V primeru, da MGRT ugotovi, da se dodeljena sredstva uporabljajo nenamensko ali so dodeljena sredstva odtujena ali so bila 
upravičencu dodeljena neupravičeno, lahko prekine izplačevanje sredstev, odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih 
sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 
 
Neupravičeno izplačana sredstva je potrebno vrniti v proračun Republike Slovenije v roku osmih (8) dni od vročitve poziva s strani 
MGRT. 
 
V primeru, da je bil v času veljavnosti pogodbe nad upravičencem pričet postopek stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije, je 
upravičenec dolžan o postopku takoj obvestiti MGRT. Z dnem začetka stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali 
likvidacije, preneha obveznost MGRT do upravičenca iz naslova te pogodbe. 
 
Z dnem začetka stečajnega  postopka se štejejo vsa sredstva po tej pogodbi kot neupravičeno dodeljena sredstva. Dolžnost 
upravičenca vrniti MGRT vsa prejeta sredstva zapade v plačilo z dnem začetka stečajnega postopka. 
 
Z dnem začetka postopka prisilne poravnave ali likvidacije ministrstvo lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo sredstev z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 
 
Upravičenec se obvezuje MGRT plačati tudi vse stroške, ki bi nastali pri izterjavi nepovratnih sredstev po tej pogodbi. 
 
V primeru, da pri izvajanju projekta pride do sprememb, ki vplivajo na realizacijo izvedbe investicije, ki je predmet te pogodbe, je 
upravičenec dolžan v roku petnajstih (15) dni od nastalih sprememb o teh spremembah obvestiti skrbnika pogodbe MGRT, sicer se 
šteje, da se sredstva uporabljajo nenamensko. 
 

12. člen 
 
V primeru, da kdo v imenu ali na račun upravičenca, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, 
ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, ali za opustitev dolžnega 
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.  

 

Pogodba je nična tudi, če se ugotovi, da je za upravičenca glede podjetja v razmerju do ministrstva podana prepoved poslovanja v 

obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 

besedilo). 

 

Če se ugotovi, da je ta pogodba nična, mora vsaka pogodbena stranka vrniti drugi vse, kar je na podlagi pogodbe prejela. Stranka, 
ki je kriva za ničnost pogodbe, odgovarja drugi stranki tudi za škodo zaradi ničnosti pogodbe 
 

13. člen 
 
Skrbnik pogodbe je s strani MGRT SKRBNIK, s strani upravičenca pa SKRBNIK PRI UPRAVIČENCU. 
 
 
 

14. člen 
 
Upravičenec izjavlja, da za upravičene stroške projekta, ki so predmet sofinanciranja, ni prejel nobenih finančnih pomoči, s čemer 
bi skupna državna pomoč presegala dovoljeni delež investicije. Prav tako se s tem projektom ni in se ne bo prijavil za nobeno 
dodatno finančno pomoč, s čemer bi skupna državna pomoč presegala dovoljeni delež investicije. 
Če se ugotovi nasprotno, je upravičenec dolžan vrniti prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do 
dneva vračila. 
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15. člen 
 
Spremembe in dopolnitve te pogodbe lahko pogodbeni stranki uredita s pisnim dodatkom k tej pogodbi, razen spremembe 
skrbnika pogodbe, kjer zadošča pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki. 
 

16. člen 
 
Vse spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če do sporazumne rešitve ne pride, je za spor 
pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

17. člen 
 
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa in prične veljati, če upravičenec v postavljenem roku predloži menice in menične izjave.  
 

18. člen 
 
Pogodba je napisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme MGRT tri (3) izvode, upravičenec pa dva (2) izvoda. 
 
Številka: 
V KRAJU, …..……..………….. 

 Številka: ŠT. POGODBE  
V Ljubljani, …..……..………….. 

 
 
 

 
UPRAVIČENEC 

 
 
 

ZASTOPNIK 

 
Republika Slovenija 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
 

MINISTER 
 

 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- Obvezna vsebina vmesnega poročila (Priloga pogodbi št. 1) 
- Stroškovnik projekta s prilogami (Priloga pogodbi št. 2) 
- Izjava, da so vse kopije računov in potrdil o plačilu računov enake originalu (Priloga pogodbi št. 3) 
- Izjava o odvajanju dohodnine (Priloga pogodbi št. 4) 
- Obvezna vsebina zaključnega poročila (Priloga pogodbi št. 5) 
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11.1. OBVEZNA VSEBINA VMESNEGA POROČILA (Priloga pogodbi št. 1) 

Poročilo je potrebno posredovati ob izstavitvi vsakega zahtevka za izplačilo. 
 

Pogodba št. _________________ 
 
Naziv projekta: ________________________________________ 
 

1. Opis projekta in rezultati projekta 

 

1.2. Cilji projekta–investicije (opredeljeni v vlogi) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1.3. Rezultati projekta - investicije v letu 2021/2022 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Zaposlitve (ustvarjene – datum zaposlitve, opis delovnega mesta) – priložiti kopijo pogodbe o 

zaposlitvi in obrazec M1/M2. 

 

 

 

3. Opis nadaljnjih aktivnosti, obrazložitev morebitnih odstopanj od predvidenega izvajanja (vsa 

odstopanja morajo biti predhodno odobrena s strani MGRT): 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Priloge 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
Številka:________________ 
Datum: ___________________ 
 

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe:     Žig 
 
________________________________ 
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11.2. STROŠKOVNIK PROJEKTA S PRILOGAMI (Priloga pogodbi št. 2) 

 
V stroškovnik projekta mora biti vpisan vsak posamezni strošek, dokazila morajo biti priložena 
v zaporedju vpisa v stroškovnik in označena na bančnih izpiskih. Upravičeni stroški (upošteva 
se neto vrednost računa, znesek davčne osnove brez DDV, naveden na računu) morajo biti 
izkazani kot računi z dokazilom o plačilu (SWIFT, bančni izpis prometa na transakcijskem 
računu in/ali/ plačilni kartici, iz katerega je jasno razvidno na kateri račun se nanaša). 
 
 
 Strošek Račun (številka, izdajatelj) Datum plačila (swift, bančni 

izpisek) 
Znesek z DDV 
(v EUR) 

Znesek brez DDV 
(v EUR) 

Nakup zemljišč: 
1.      

2.      

3.      

….      

Nakup objekta: 
1.      

2.      

3.      

….      

Gradnja objekta: 
1.      

2.      

3.      

….      

Nakup strojev in opreme: 
 Strošek Serijska št. 

stroja 
Račun (številka, izdajatelj) Datum plačila (swift, 

bančni izpisek) 
Znesek z DDV (v 
EUR) 

Znesek brez DDV (v 
EUR) 

1.       

2.       

3.       

….       

Nakup nematerialnih naložb: 
 Strošek Račun (številka, izdajatelj) Datum plačila (swift, bančni 

izpisek) 
Znesek z DDV 
(v EUR) 

Znesek brez DDV 
(v EUR) 

1.      

2.      

….      

Skupaj vrednost računov:   

Višina sofinanciranja: 
 
Številka: 

Datum: Žig podjetja:   Podpis odgovorne osebe: 
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11.3. IZJAVA, DA SO VSE KOPIJE RAČUNOV IN POTRDIL O PLAČILU RAČUNOV ENAKE ORIGINALU 
(Priloga pogodbi št. 3) 

 

 

 

 

 

 

Odgovorna oseba upravičenca/ime in priimek_____________, izjavljam, da so vse kopije računov in 

potrdil o plačilu računov upravičenih stroškov po pogodbi št. _____________ enake originalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 

Datum: Žig podjetja: Podpis odgovorne osebe: 
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11.4. IZJAVA O ODVAJANJU DOHODNINE (Priloga pogodbi št. 4) 

 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA 
 
 
 

(ime in priimek, naslov in sedež) 
 
 
 
 
 
 
Izjavljam, da: 
 

a) akontacijo dohodnine odvajam sam; 
 
b) naj se akontacija dohodnine odvaja prek izplačevalca dohodkov; 
 
c) akontacijo dohodnine odvajam v tujini, za kar je priloženo potrdilo tujega davčnega urada. 

 
 
 
 
 
 

Številka: 
Datum:                 Žig   Podpis zakonitega zastopnika: 

IZPOLNIJO SAMO SAMOSTOJNI PODJETNIKI !!! 
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11.5.  OBVEZNA VSEBINA ZAKLJUČNEGA POROČILA (Priloga pogodbi št. 5) 

Priložiti ob zaključku projekta. 
 
Pogodba št. _________________ 
 
Naziv projekta: ________________________________________ 
 

1. Opis projekta in rezultati projekta 

             

 

 

1.2. Cilji projekta–investicije (opredeljeni v vlogi) 

             

 

 

 

1.3. Rezultati projekta-investicije v letu 2021/2022 

             

             

 

2. Zaposlitve (ustvarjene – datum zaposlitve, opis delovnega mesta) – priložiti kopijo pogodbe o 

zaposlitvi in obrazec M1/M2. 

             

 

 

3. Opis morebitnih odstopanj – rezultati projekta navedeni v točki 1.3. glede na opredelitve v vlogi na 

javni razpis (vsa odstopanja morajo biti predhodno odobrena s strani MGRT): 

             

 

 

4. Priloge 

- Stroškovnik (obvezno priložiti izpolnjeno Prilogo pogodbe št. 1 z navedbo vseh nastalih stroškov (upravičenih in neupravičenih), 

za celotno investicijo 

- Obrazce M1/M2 ter kopije pogodb o delu za osebe: _____________________________ 

- Ostale priloge: ________________________ 

 

Številka: 
Datum: _________________ 
 
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe:     Žig 
 
_______________________________ 



41 
 

12. PODATKI O VLAGATELJU IN PROJEKTU (Razpisni obrazec št. 1) 

 

 
Potrjujem prijavljeni projekt začetne investicije. Seznanjen sem z vsebino javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije ter pogoji prijave na javni razpis. Potrjujem, da je projekt mogoče izvesti v skladu z roki v 
javnem razpisu, da so vsi navedeni podatki v vlogi resnični ter da kopije ustrezajo originalom. 
 
 
 
Ime in priimek odgovorne osebe   Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
 
 

Številka: 
Datum:       
  

I. Splošno o vlagatelju in projektu 

1. Vlagatelj, naziv:       

2. Naslov, poštna številka, kraj:        

3. Občina:        4 Matična št.:       

5. Naziv projekta začetne investicije (do 50 znakov):       

6. Podružnica – naziv in popolni naslov (če sedež podjetja ni na upravičenem območju – občin, opredeljenih v JR) 
       

7. Velikost podjetja v skladu x Prilogo 1 Uredbe 
651/2014/EU (označi) 

 Mikro ali 
malo 

 Srednje 
veliko 

 Veliko 

8. Direktor (odgovorna oseba, ki bo navedena kot 
podpisnik pogodbe): 

       

9. Skrbnik pogodbe (kontaktna oseba v podjetju)        

10. Telefonska številka in e-pošta skrbnika:      ,       

11. ID številka za DDV ali davčna številka podjetja:        

12. Številka transakcijskega računa, ki naj bo navedena v 
pogodbi – za nakazilo nepovratnih sredstev:       

12a. Pri banki:       

13. SKD 5-mestna šifra glavne dejavnosti vlagatelja       
14. Glavna dejavnost vlagatelja z besedo (SKD):       

15. SKD 5-mestna šifra dejavnosti vlagatelja, s katero ustvari največ prometa:       

16. Dejavnost vlagatelja iz tč. 15 opis (SKD):       

17. Vrednost upravičenih stroškov investicij, ki so prejela pomoč, in jih je izvajal vlagatelj in z njim povezana podjetja 
v obdobju zadnjih osmih letih in so bile sofinancirane iz javnih sredstev:       

18. Vrednost upravičenih stroškov investicij, ki jih je izvajal vlagatelj in z njim povezana podjetja in so bile 
sofinancirane z javnimi razpisi v obdobju 2018-2020:       

II. Povzetek finančnega dela (vse vrednosti v EUR, na dve decimalni mesti natančno) 

  2021, EUR 2022, EUR Skupaj, EUR 

 Skupaj lastni in ostali viri (vključeno s krediti)                   
 Nepovratna sredstva (MGRT)                   
 Skupaj vrednost projekta začetne investicije z 

vključenim davkom na dodano vrednost                    
 Vrednost upravičenih stroškov (enako kot v obrazcu 3c, 

Stroškovnik projekta) 
 

      
 

      
 

      

 Predviden odstotek sofinanciranja upr. stroškov (odstotki 
morajo biti v posameznem letu in skupaj enaki!) 

      % 
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Priloga 1 k Obrazcu 1: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije 
 

Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije 
 

NAZIV PRIJAVITELJA 

(vpišite naziv podjetja) 
 

ZAKONITI ZASTOPNIK PRIJAVITELJA 

(vpišite ime in priimek zakonitega 

zastopnika) 

 

DAVČNA ŠTEVILKA  

MATIČNA ŠTEVILKA  

 

 
Kot prijavitelj na »Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na 

obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022« 

 

 

pooblaščam 

 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot razpisovalca Javnega razpisa za sofinanciranje 

začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 

2022, da pri Finančni upravi Republike Slovenije pridobi potrdilo oz. preveri naslednje podatke: 

 

– da na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe o sofinanciranju nimamo neporavnanih 

zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti 

v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več), 

– da smo v obdobju zadnjih pet let do dne oddaje vloge na javni razpis oziroma do sklenitve pogodbe 

o sofinanciranju predložili vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja. 

 

 

Kraj, datum Žig 
Ime in priimek zakonitega 

zastopnika 

  

 

 

Podpis 
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13. IZJAVA O STRINJANJU Z RAZPISNIMI POGOJI (Razpisni obrazec št. 2) 

Spodaj podpisani      , kot odgovorna oseba podjetja      , izjavljam, da: 
 
a) dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in 

financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in 
financiranja terorizma, 

b) vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom 
Skupnosti, 

c) vlagatelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni 
pridobil in ni v postopku pridobivanja financiranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna), vključno z de minimis pomočjo in bi z dodeljeno pomočjo 
presegli najvišjo dovoljeno intenzivnost sofinanciranja, 

d) smo se seznanili in se strinjajmo z vsemi pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni 
dokumentaciji, 

e) da vse kopije, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom, 
f) da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju, 
g) če imamo sedež v katerikoli drugi državi in na dan prijave vloge na ta javni razpis še nimamo 

ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, bomo najkasneje do izstavitve prvega zahtevka za 
izplačilo ustanoviti podružnico v Republiki Sloveniji, kar bomo dokazovali z vpisom v Sodni register, 

h) vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do MGRT in izvajalskih institucij MGRT 
(Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 
eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz 
javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim 
naslovom, 

i) nimamo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v 
višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da vlagatelj, ki je 
gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge 
oziroma do sklenitve pogodbe, 

j) med nami in MGRT oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, 
Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju 
ugotovljene nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih 
obveznosti, zaradi česar je MGRT oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o 
sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let. 

k) nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega 
prenehanja, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti 
in na dan oddaje vloge nismo bili v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - 
uradno prečiščeno besedilo in 10/15 - popr., 27/16, 31/16-odl. US in 63/16 – ZD-C), 

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

m) glede nas ni podana prepoved poslovanja v razmerju do MGRT v obsegu, kot izhaja iz 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), 

n) je bilo pri projektu upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči - skupna višina državne pomoči 
za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali 
zneska državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-
2399245-2014) oziroma razpisna dokumentacija. 

o) nimamo registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne nanaša na 
sledeče izključene sektorje: 
- ribištva in gojenja vodnih organizmov, 
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- ladjedelništva, 
- proizvodnje, distribucije energije ter energetska infrastruktura, 
- premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o 

državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 
2010, str. 24), 

- primarne kmetijske proizvodnje, opredeljeni v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
- jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 43. točki 

2. člena Uredbe 651/2014/EU, 
- industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 44. 

točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU, ter 
- prometa, navedene v 45. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU. 

p) vlagatelj sodeluje na tem javnem razpisu samo z eno vlogo, z enim projektom. Nobeno izmed 
povezanih podjetij ne kandidira na tem javnem razpisu. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, 
ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb ali njihovih sorodnikov do vključno drugega 
kolena. V kolikor se ugotovi, da je vlagatelj kandidiral na razpis z več projekti oziroma vlogami ali da 
je kandidiralo tudi katero izmed povezanih podjetij v smislu te točke, smo soglasni, da se vloga 
zavrne. 

q) bomo izvedli investicijo v vsaj eni od naštetih občin: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, 
Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, 
Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, 
Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na 
Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na 
Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, 
Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, 
Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, 
Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, 
Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, 
Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale ali Žirovnica, 

r) se projekt, ki je predmet prijave, še ni pričel izvajati, 
s) za začetek izvajanja dejavnosti projekta ni potrebno pridobiti koncesije za prirejanje iger na srečo, 
t) projekt nima in ne bo imel negativnih vplivov na varstvo okolja, za katere niso predvideni ukrepi za 

omilitev le-teh, 
u) imamo pridobljena vsa potrebna dovoljenja in soglasja za izvedbo projekta začetne investicije, ki je 

predmet vloge, 
v) se strinjamo z določili v vzorcu pogodbe, 
w) imamo zagotovljena sredstva za pokritje lastne udeležbe in zagotovljena premostitvena sredstva za 

pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa, ter ostalih stroškov projekta vključno z 
davkom na dodano vrednost, 

x) v primeru, da pridobimo sredstva za sofinanciranje, v petih letih od zaključka projekta ne bomo 
spremenili narave lastništva na projektu, prenehali z izvajanjem dejavnosti oziroma poslovanjem ali 
bistveno spremenili projekta, 

y) v primeru, da pridobimo sredstva za sofinanciranje, v petih letih od zaključka projekta ne bomo 
prenesli sredstev, ki so bodo predmet sofinanciranja iz območja občin Ajdovščina, Apače, Bistrica ob 
Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, 
Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji 
Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, 
Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, 
Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, 
Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, 
Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica 
na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj 
Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, 
Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale ali Žirovnica, 

z) smo seznanjeni in se strinjamo z vsemi zahtevami in možnimi kontrolami tako s strani državnih 
organov in njihovih pooblaščencev, 

aa) se strinjamo z vsemi procesi, definiranimi v tem razpisu, načinom in vrstah zbiranja informacij in 
podatkov, 
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bb) smo seznanjeni z dejstvom, da je napačna navedba podatkov lahko razlog za razdrtje morebitne 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju, 

cc) bomo spoloma zagotavljali enake možnosti zaposlitve v vseh fazah priprave in izvajanja projekta in 
preprečevali vsakršno diskriminacijo na osnovi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, 

dd) pri pripravi vloge ni sodeloval nihče izmed zaposlenih na MGRT ali osebe, ki so bile v zadnjem letu 
dni pred objavo tega javnega razpisa zaposlene na MGRT, 

ee) se strinjamo z javno objavo osnovnih podatkov projekta, financiranega v okviru tega javnega 
razpisa, 

ff) se zavedamo, da je vsako krivo navajanje neresničnih podatkov v predloženi vlogi po pravu 
Republike Slovenije kaznivo dejanje, 

gg) objektov, zemljišč, strojev /opreme in/ali nematerialnih naložb ne bomo kupili od sorodnikov 
prvega, drugega in tretjega dednega reda, in da storitev, ki so predmet upravičenih stroškov ne bo 
izvajala fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p.-ja v svojem s.p. oz. da ne bo vzpostavljen odnos 
stranka/naročnik med imetnikom deleža ali delnic gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali 
med povezanimi družbami. 

 
Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjamo. 
 
 
 
 
 
 

Številka: 
Datum: 
 
 

 
 
Žig: 

 
 
Podpis odgovorne osebe: 
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14. DISPOZICIJA PROJEKTA (Razpisni obrazec št. 3) 

 
Projekt mora biti predstavljen v obliki, kot jo zahteva razpisna dokumentacija. Biti mora biti konkreten, 
dobro opredeljen, jasen in pregleden. Če menite, da je potrebno določene dele dodatno predstaviti, 
lahko to storite v posebni prilogi. Opis mora vsebovati dovolj podatkov, da je na podlagi njih možno 
oceniti vrednost meril. Podatkov in opisov, ki so merila po tem javnem razpisu, z dopolnitvijo vloge ne 
bo mogoče dopolniti oziroma popraviti. 
 

1. NAZIV VLAGATELJA:       

 

2. NASLOV VLAGATELJA:       
 

3. NAZIV PROJEKTA (do 50 znakov):       

 

4. Kraj izvajanja projekta (natančen naslov, parcelna številka):       

 

5. Občina izvajanja projekta:       
 

6. KRATKA PREDSTAVITEV VLAGATELJA (največ 700 znakov; polje je omejeno!) 
(Predstavite podjetje: začetek poslovanja (od kdaj podjetje posluje in kje), kadrovsko strukturo podjetja in organizacijo dela v 
podjetju, njegov razvoj, dosedanje rezultate, reference, itd.) 

      
 

7. OPIŠITE ČE IN KAKO BODO PRI NAČRTOVANJU IN IZVEDBI PROJEKTA UPOŠTEVANA NASLEDNJA 

IZHODIŠČA VARSTVA OKOLJA: 

a. učinkovitost,  

b. uporaba najboljših razpoložljivih tehnik,  

c. nadzor emisij in tveganj – spoštovanje dovoljenih mejnih vrednosti emisij,  

d. zmanjšanje količin odpadkov,  

e. ločeno zbiranje odpadkov,  

f. problem posebnih odpadkov),   

g. izraba naravnih virov, energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovi). 
 
Pojasnila (opišite):       
 

8. VRSTA INVESTICIJE: 
 Postavitev novega proizvodnega obrata,  
 Širitev obstoječega obrata, 
 Diverzifikacija poslovne enote: 

 
Knjigovodska vrednost sredstev, ki se bodo ponovno uporabila pri investiciji, v poslovnem letu 2020:       EUR, 
 

 Bistvena sprememba proizvodnega procesa v poslovni enoti: 
 
Znesek amortizacije sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih :       EUR. 

 

9. OPIS INVESTICIJE 
Splošno, ne več kot 700 znakov (kar ni vsebovano v ostalih točkah; navedite namen in cilje investicije; če kupujete v okviru 
investicije RABLJENO OPREMO, natančno navedite, kaj od navedene opreme bo rabljeno – opis se mora ujemati z opisom v 
stroškovniku, priložiti je potrebno izjavo prodajalca, da predmet nakupa v preteklih petih letih ni bil kupljen s pomočjo 
nepovratnih sredstev ali javnih virov; dejavnost investicije mora ustrezati opisu investicije!)  

Opis:       
 

9.a: 5-mestna SKD šifra dejavnosti projekta začetne investicije:       

9.b: Šifra dejavnosti projekta (z besedo), klasifikacija SKD:       
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10.  VELIKA PODJETJA morajo razpisnemu obrazcu obvezno priložiti analizo možnosti izvedbe projekta s 

prejeto regionalno državno pomočjo in brez nje. Analiza prosilca mora potrditi, da bo prejemnik 

zaradi prejete regionalne državne pomoči izpolnil enega od naslednjih meril: 
 dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, 
 dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki, 
 zaradi prejete regionalne državne pomoči, skrajšal dejanski čas, ki ga bo prosilec porabil za 

dokončanje projekta, 
 dejansko povečal finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, 
 projekta brez prejete regionalne državne pomoči, ne bi bilo možno izpeljati. 

 
Označite (samo za velika podjetja), katerega izmed zgoraj navedenih meril izpolnjujete in kje v 
priloženem dokumentu (analiza možnosti izvedbe projekta (stran) je to pojasnjeno. Na strani:       
 
Tabela 1: Ocena učinkovitosti investicije (obvezno samo za velika podjetja) 
 Scenarij 1- s prejeto državno 

pomočjo 
Scenarij 2 - brez prejete državne 

pomoči 

Doba vračanja sredstev             

Interna stopnja donosnosti             

Neto sedanja vrednost finančnega toka             

Opomba: Primerljiva diskontna stopnja za oceno pričakovanih rezultatov mora biti 4 %. 
 
Ekonomska doba projekta:      mesecev (vstavite število mesecev). 
 

11.  KAZALNIKI USPEŠNOSTI INVESTICIJE 

Izpolnite Tabelo 2. 
 
Tabela 2: Ocena učinkovitosti investicije  
Kazalnik Na dan 31.12.2020 

 
Predvideno (vstavite leto 
zaključka projekta): 

31.12.      

Predvideno 3 leta po zaključku 
investicije (vstavite leto); 

31.12.      

Število zaposlenih po delovnih urah 
(iz izkaza poslovnega uspeha) 

                  

Skupni prihodki       EUR       EUR       EUR 

Dobiček/izguba pred obdavčenjem        EUR       EUR       EUR 

Amortizacija       EUR       EUR       EUR 

Kreditne obveznosti       EUR       EUR       EUR 

Plače (drugi bruto)       EUR       EUR       EUR 

 
 

12. PRIJAVLJEN PROJEKT PREDSTAVLJA: (ustrezno označite in pojasnite; označite lahko tudi več 

možnosti) 

 

a.  namen investicije je širitev proizvodnje z obstoječimi izdelki; pojasnilo:       

b.  namen investicije je modernizacija proizvodnje z obstoječimi in/ali novimi izdelki, ki jih 

podjetje do zdaj še ni proizvajalo; pojasnilo:       

c.  namen investicije je predelava in trženje kmetijskih proizvodov; pojasnilo:       

d.  namen investicije je proizvodnja novega izdelka (kupljena licenca, know-how, …); 

pojasnilo (od koga in kakšna licenca bo kupljena – priložiti pogodbo):       

e.  namen investicije je proizvodnja izdelkov za izkoriščanje sončne energije ali lesa; 

pojasnilo, navedite kateri izdelki, način proizvodnje, kdo bodo kupci in način uporabe: 

      

f.  namen investicije je proizvodnja novega izdelka (produkt lastnega razvoja, kar 

prejemnik sredstev dokazuje z ustreznimi dokazili); pojasnilo in priložena dokazila 

(navedite):       
 

13. VPLIV INVESTICIJE NA OKOLJE (ustrezno označite in pojasnite; označite lahko samo eno možnost) 
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a.  Projekt začetne investicije predstavlja obremenitev za okolje, ukrepi za omilitev teh 

ukrepov niso predvideni; Pojasnite:       

b.  Projekt začetne investicije ne predstavlja dodatne obremenitve za okolje; Pojasnite, za 

kakšno investicijo gre in utemeljite navedbo, da v ničemer ne vpliva na okolje:       

c.  Projekt začetne investicije predstavlja obremenitev za okolje, predvideni so ustrezni 

ukrepi za omilitev posledic teh obremenite; Pojasnite vpliv za okolje in ukrepe:       

d.  Projekt začetne investicije usmerjen v varstvo okolja (investicija v čistilne naprave, 

predelavo odpadkov), pridobljena so vsa potrebna dovoljenja; Pojasnite investicijo, 

naštejte priložena dovoljenja):       
 

14. POSLOVNI PARTNERJI 

 

14a. Pet največjih kupcev 

 

Poslovno leto 2019 

 Vrednost prodaje Količina prodaje 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Poslovno leto 2020 

 Vrednost prodaje Količina prodaje 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

14b. Pet največjih dobaviteljev 

 

Poslovno leto 2019 

Vrednost dobav Količina dobav 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Poslovno leto 2020 

Vrednost dobav Količina dobav 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

15. TRŽNA ANALIZA – POZNAVANJE CILJNIH TRGOV IN KUPCEV  

 

1. Opredelitev splošnega stanja na trgu, v panogi – analiza trga – velikost trga (količinsko in/ali 

vrednostno) oz. posameznih trgov, če vlagatelj nastopa ali namerava nastopati na več trgih:     , 

2. Navedba konkurentov:      

3. Opredelitev prednosti in slabosti vlagatelja glede na konkurente       
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4. Ciljni trgi in ciljni kupci količinsko in/ali vrednostno, glavne značilnosti       

5. Opredelitev tržnih poti (način prodajanja izdelkov oziroma  storitev), utemeljitve; prednosti in 

slabosti navedenih tržnih poti       

6. Opredelitev  tržnega komuniciranja (način seznanjanja kupcev z obstoječimi in novimi izdelki 

oziroma storitvami); utemeljitev, prednosti in slabosti navedenega tržnega komuniciranja       

7. Pogodbe / predpogodbe (označite oz dopišite): 

  Vlogi ne prilagamo pogodb / predpogodb; 
  Prilagamo naslednje pogodbe / predpogodbe (vpišite ime pogodbene stranke, količino, 
vrednost in čas za katerega je pogodba / predpogodba sklenjena).: 

      
 



 
16. TERMINSKI PLAN AKTIVNOSTI V POVEZAVI S CILJI IN ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 

Izpolnite Tabelo 3. Začetek aktivnosti je lahko dan oddaje vloge na javni razpis, konec zadnje aktivnosti je lahko dan oddaje zadnjega zahtevka za izplačilo; kasneje lahko sledijo samo še zaposlitve! 

 
Tabela 4: Terminski plan aktivnosti  

 

15.a) Predviden zaključek projekta (investicije) je (datum)
1
:      

 

15.b) Cilji projekta (zaposlitve, če so predvidene) bodo doseženi najkasneje do (datum)
2
:       

                                           
1 Investicija mora biti zaključena v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.,  
2 Cilji investicije morajo biti doseženi v času, ki ga določa javni razpis in razpisna dokumentacija 

 Aktivnost Začetek 
(mesec, leto) 

Konec 
(mesec, leto) 

Pričakovani cilji Izvajalec (priimek in ime 
odgovorne osebe) 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               
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17. OPOMBE VLAGATELJA: 

      
 
 

Številka: 

Datum:         Žig podjetja:  
 
 
 

Ime, priimek (tiskano) in podpis odgovorne osebe:      
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15. ZAPOSLITVE (Razpisni obrazec št. 3a) 

  Vlagatelj:   

Tabela 1: Analiza kadrov         

  

Povprečno število zaposlenih v zadnjem 
obračunskem obdobju (iz izkaza poslovnega 

uspeha) 

Predvidene nove zaposlitve v 
okviru projekta začetne investicije 

Skupaj število zaposlenih* 

  (1) (2) (3) = 1 + 2 

Skupaj    

*Za vsa delovna mesta - predvidene nove zaposlite v okviru projekta začetne investicije v stolpcu 2 je potreben opis delovnega mesta v Tabeli 2, sicer se šteje, kot  da delovno mesto ne bo ustvarjeno 

Tabela 2: Podatki o novo ustvarjenih delovnih mestih (DM), povezanih s projektom začetne investicije - DM v kraju izvajanja investicije (če je več DM z enakim nazivom npr. orodjar, je potrebno 
DM vpisati tolikokrat, kot je predvidenih DM; če je predvidenih več kot 11 novih DM, priložite posebno tabelo).  

Naziv delovnega mesta Predvidena dela in naloge Izobrazba 
Previden čas zasedbe novo 

ustvarjenega DM 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Izjavljam, da so vsi navedeni podatki preverjeni s strani odgovorne osebe vlagatelja in resnični.     

         

Številka: 
Kraj in datum:  Žig  Podpis odgovorne osebe:    
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16. VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE (Razpisni obrazec št. 3b) 

      

Vlagatelj:   

V tabelo  je potrebno vpisati vire financiranja za celotno vrednost (z vključenim DDV) projekta začetne investicije. Celotna vrednost investicije je seštevek upravičenih in neupravičenih stroškov. Pri tem je 
potrebno vključiti predvidena nepovratna sredstva (MGRT) v ustreznem odstotku od upravičenih stroškov (glede na velikost podjetja). 

  Leto 2021, EUR Leto 2022, EUR SKUPAJ, EUR 

a) Skupaj lastni viri (seštevek a1, a2, a3) 0,00 0,00 0,00 

a1) Lastna sredstva v okviru lastnih virov 0,00 0,00 0,00 

a2) Krediti* v okviru lastnih virov 0,00 0,00 0,00 

a3) Ostalo v okviru lastnih virov 0,00 0,00 0,00 

b) Nepovratna sredstva (MGRT) 0,00 0,00 0,00 

c) Skupaj vrednost projekta začetne investicije z vključenim davkom na dodano 
vrednost 

0,00 0,00 0,00 

* Potrebno je priložiti dokazilo (pogodbo) o odobrenih sredstvih oziroma pismo o nameri kreditiranja 

      

Banka, pri kateri bo odobren kredit  (a2) (priložena izjava):   

Ostala sredstva zagotavlja(jo) (a3) - dokazila priložena:   

 
 
 
Izjavljam, da so vsi navedeni podatki preverjeni s strani odgovorne osebe vlagatelja in resnični.    

       
 

Številka: 
Datum:  Žig  Podpis odgovorne osebe: 
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17. STROŠKOVNIK (Razpisni obrazec št. 3c) 

         

Vlagatelj:    Projekt (naziv):   

         

Izdajatelj Številka Datum Predmet 
Vrednost z vključenim 

DDV, EUR 
Upravičen strošek 

2021, EUR 
Upravičen strošek 

2022, EUR 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   Skupaj:    

    
 
 
 
 

Številka:         

Datum:  Žig   Podpis odgovorne osebe:   
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18. OPREMA OVOJNICE - vzorec 

 

Vlagatelj: (Izpolni vložišče MGRT) 
 
Datum: 
 
______________________ 
 
 
Ura prejema: 
 
______________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Kotnikova ulica 5 
 
1000 LJUBLJANA 

NE ODPIRAJ–VLOGA- JR OPO 

 
 

 

Sklop ☐ B 
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19. MENIČNA IZJAVA - vzorec  

Številka: 
   

(firma/ime sedež izdajatelja menice)  (kraj in datum izdaje menične izjave) 
 
 

MENIČNA IZJAVA 
 
1. Za zavarovanje plačila vseh naših obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju projekta 

_______________________________________________, št.                     sklenjene na podlagi Javnega razpisa za 
sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 
2022, objavljenega v Uradnem listu RS, št. ŠT. URL, in v skladu s Sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana o sofinanciranju št. ____________, z dne, izročamo Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ____ (z besedo: ____________) bianco menic, ki so jih podpisale naše pooblaščene osebe: 

 
   

   

(ime in priimek pooblaščenca)  (podpis pooblaščenca) 
 
Podpisniki so pooblaščeni za podpisovanje – izdajanje menic. 
 
2. Pooblaščamo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: 

• da do višine naših zapadlih in neporavnanih obveznosti iz pogodbe, navedene pod tč. 1 te menične izjave, izpolni 
posamezne bianco menice brez poprejšnjega obvestila, 

• da na menice vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianco menice, ki ob izdaji niso bile 
izpolnjene, 

• da menice domicilira pri ________________________________, ki vodi naš transakcijski račun št. 
_______________ ob dospelosti menic in v breme katerega je možno plačilo teh menic v skladu z vsakokrat 
veljavnimi predpisi. 

 
3. S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš 

transakcijski račun, da iz kritja na transakcijskemu računu izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 
4. Izjavljamo, da se odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom ter da bomo Ministrstvu za gospodarski 

razvoj in tehnologijo poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, 
domilicirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.   

 
5. Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisane menice tudi v primeru spremembe 

pooblaščenih podpisnikov izdajatelja. 
 
6. Izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izpolnilo in uporabilo za 

poplačilo skladno s pooblastilom iz 3. tč. te menične izjave, nadomestili z novo bianco menico z menično izjavo. 
 
7. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je dolžno menice, ki jih ne bo uporabilo v zgoraj navedene 

namene, vrniti šele po poravnavi vseh naših obveznosti iz pogodbe, navedene pod tč. 1 te menične izjave. 
 
8. Ta menična izjava je podpisana v dveh enakih izvodih in se izroči Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
 
Priloga: ____ bianco menic 
 
   

  (podpis zakonitega zastopnika, žig) 
 


