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POVZETEK SPREMEMB V RAZPISNI DOKUMENTACIJI –  
 

OBJAVA SPREMEMB V POJASNILIH K RAZPISU  z dne 25.8.2022 

 

 
 

1.  

 

Točka  II.1.2.2. Metodologija in potek dela z zunanjim strokovnjakom/ekspertom v FAZI A in FAZI 

B 
 
SKLOP I  
 
V celoti dodan spodnji  tekst:  

 

Skupni znesek de minimis pomoči za FAZO A za ta podjetja znaša:  34.777,00 EUR z DDV.  

 

Podjetjem, ki so že bila vključena v program na podlagi javnega razpisa ”Spodbujanje trajnostne 

poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje 

vključevanje v globalne verige vrednosti” v letih 2019-2022, bo namenjenih do 20 dni dela 

posameznega zunanjega strokovnjaka/eksperta.  

 

Od tega se vsaj  13 dodeljenih dni izvede v podjetju oz. na sedežu podjetja v neposredni interakciji z 

zaposlenimi in vodstvom, ostali delež pa se nameni za ostalo koordinativno delo ali delo na daljavo, ki je 

neposredno povezano z določenim podjetjem za doseganje zahtevanih rezultatov.    

 

Za ta podjetja bo proces prilagojen, in sicer zgolj v delu in procesu, ki so ga v obdobju 2019-2022 že 

opravili. V tem delu bo fokus aktivnosti na posodobitvah in prilagoditvah že pripravljenih trajnostnih 

poslovnih strategij z vključitvijo krožnih načel poslovanja v vse strateške cilje.    

   

Skupni znesek de minimis pomoči za FAZO A za ta podjetja (podjetja, ki so bila vključena v program 

na podlagi javnega razpisa ”Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih 

poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti”) znaša:  

23.185,00 EUR z DDV. 

 
 

SKLOP II  
V celoti dodan tekst:  
 

Za izvedbo aktivnosti in doseganje vseh rezultatov  bo vsakemu podjetju v skupini ZP namenjeno do 10 

dni dela posameznega zunanjega strokovnjaka/eksperta za delo neposredno  na  sedežu podjetja.  
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Skupni znesek de minimis pomoči za FAZO A za  podjetja iz skupine ZP znaša:  9.150,00 EUR z 

DDV.  

 

Za izvedbo aktivnosti in doseganje vseh rezultatov  bo vsakemu podjetju v skupini MMP namenjeno do 

20 dni dela posameznega zunanjega strokovnjaka/eksperta, od tega vsaj 15 dni dela na sedežu 

podjetja.   

Skupni znesek de minimis pomoči za FAZO A za podjetja iz skupine MMP  znaša:  18.300, 00 EUR 

z DDV.  

 
 
 

2. 
 

Točka II.4.2.1.  Podrobnejša predstavitev meril za ocenjevanje za vključitev v FAZO A (SKLOP II) 

➢ Korak 1 – prijavitelji, ki spadajo v skupino ZP (zagonska podjetja) 

 

Merilo 2 
 
Spremenjena navedba številke priloge  
 
Prijavitelj ima za svoj produkt/storitev opisan poslovni model po vseh obveznih vsebinskih elementih, ki 
so navedeni v Navodilih za pripravo poslovnega modela (priloga IV.4 Razpisne dokumentacije) 
 
 

➢ Korak 1 – prijavitelji, ki spadajo v skupino MMP (mikro in mala podjetja) 

 

Dodan tekst obrazložitve  

Za Korak 1 pri tej skupini prijaviteljev veljajo enaka določila, kot so navedena v točki II.4.1.1. teh Pojasnil 

javnega razpisa za Korak 1 v FAZI A pri SKLOPU I tega javnega razpisa, z razliko, da je   podlaga za 

dodelitev ocen pri merilih 3 in 4 izpolnjen Obrazec 7.2. Vsebinski obrazec za prijavo na FAZO A - 

SKLOP II.    

 
 

➢ Korak 2 – prijavitelji, ki spadajo v skupino ZP (zagonska podjetja) in prijavitelji, ki spadajo v 

skupino MMP (mikro in mala podjetja) 

 

Merilo v točki 2, podmerilo 2.2.   
 
Obrazložitev točkovanja 
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2.2. Obrazložitev in razumevanje merjenja kazalnikov in doseganja ciljnih vrednosti učinkov trajnostnih 
in krožnih praks poslovanja 
 
V tem podmerilu lahko prijavitelj prejme 1 ali 0 točk. 
 
 
 

➢ Korak 3 – prijavitelji, ki spadajo v skupino MMP (mikro in mala podjetja) 

Dodan tekst obrazložitve  

Za Korak 3 pri tej skupini prijaviteljev veljajo enaka določila, kot so navedena v točki II.4.1.2. teh Pojasnil 
javnega razpisa za Korak 3 v FAZI B pri SKLOPU I tega javnega razpisa, z razliko, da je ena od podlag 
za dodelitev ocen izpolnjen Obrazec 9.2. Vsebinski obrazec za prijavo na FAZO B – SKLOP II.    

 
 
 

3. 

II.7. VLOGA IN NAČIN PRIJAVE 
 

Dodan je Obrazec 4.1.  
Dodatna obrazložitev točke 10 in 11.  
Dodana točka 3 – Upoštevanje Načela “ne škoduj bistveno” (DNSH) pri Vsebinskem obrazcu za 
prijavo na FAZO A – SKLOP I (OBRAZEC 6 ).  
Dodana točka  3 – Upoštevanje Načela “ne škoduj bistveno” (DNSH) pri Vsebinskem obrazcu za 
prijavo na FAZO A – SKLOP II (OBRAZEC 7.1 ali 7.2).   
 
 

VRSTNI RED DOKUMENTOV V VLOGI ZA PRIJAVO NA FAZO A  
Dokumenti se nahajajo v poglavju III. Razpisne dokumentacije OBRAZCI IN DOKAZILA - prijava na FAZO 
A: 
 
1. Prijavni obrazec (OBRAZEC 1) 
2. Lastniška struktura prijavitelja (OBRAZEC 2)  
3. Izjava o sprejemanju pogojev za kandidiranje - FAZA A (OBRAZEC 3a)  
4. Pooblastilo za pridobitev podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije (OBRAZEC 4) 
5. Izjava prijavitelja o zaprošenih ali že prejetih deminimis pomočeh ali drugih državnih pomočeh 

(OBRAZEC 4.1) 
6. Izjava glede pridobivanja podatkov o dejanskih lastnikih (OBRAZEC 5) 
7. Izjava o zagotovitvi zakonitega zastopnika na intervjuju ( OBRAZEC 5.1)  
8. Vsebinski obrazec za prijavo na FAZO A – SKLOP I (OBRAZEC 6 )   
9. Vsebinski obrazec za prijavo na FAZO A – SKLOP II (OBRAZEC 7.1 ali 7.2)   
10. Bonitetna ocena prijavitelja (ni potrebno prilagati za prijavitelje iz skupine ZP v SKLOPU II)  
11. Zadnje potrjeno letno poročilo oz. izkaz poslovnega izida (ni potrebno prilagati za prijavitelje 

iz skupine ZP v SKLOPU II) 
12. Oddaja vloge  (OBRAZEC 10/I ali 10/II)  
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13. Seznam obrazcev in prilog (OBRAZEC 11/Ia ali 11/IIa) 
 
 
 
 
 

 
 
Način prijave 
 
Spremenjen in dopolnjen tekst 
 
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki je opremljena z navedbo:  
 
»NE ODPIRAJ – VLOGA - JR STKTP NOO 2022-2025 – SKLOP I ali II  
 
in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. Prijavitelji za prijavo na FAZO A v ta  namen uporabijo 
OBRAZEC 10/I ali 10/I, za oddajo vloge na FAZO B pa OBRAZEC 10/IB ali 10/IIB., ki ga prilepijo na 
ovojnico. 
 
 


