
    

 
 
 
 
 

JAVNI RAZPIS »PILOTNI/DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI 
PRETVORBA, DISTRIBUCIJA IN UPRAVLJANJE ENERGIJE

Datum: 20.2.2017 

 
 
 
1. Ali se lahko prijavi podjetje, ki je v ve
 
 
ODGOVOR: V JR so v točki 3. 
sredstev; »Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu 
z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP
17/15), s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja 
merili iz priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014). Javne raziskovalne organizacije niso 
upravičeni prejemniki sredstev in lahko sodelujejo le kot zunanji izvajalci. Zunanji izvajalec ne sme 
biti 25 % ali več lastniško povez
more nastopati kot zunanji izvajalec drugim partnerjem istega konzorcija.«
 
Podjetje, ki je v več kot 50% lasti podjetja v državni lasti se skladno s to
javni razpis. 
 
 
2. Ali je javno podjetje, ki je v 100% lasti ob
 
 
ODGOVOR: Javno podjetje, ki je v 100% lasti ob
odgovor pod zap. št.1). 
 
 
3. Ali obstaja kakšen dokument, ki 

· spoznavnost in vodljivost distribucijskega omrežja (sistem upravljanja distribucijskih 
omrežij), 

· aktivno vključevanje odjema in na
· celostno upravljanje z energijo

 
 
ODGOVOR: Konceptualna področ
pilotno – demonstracijske projekte.
konceptualno področje (ali v več
mnenje prijavitelja. 
 

PILOTNI/DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI 
PRETVORBA, DISTRIBUCIJA IN UPRAVLJANJE ENERGIJE

 
 

 
 

Odgovori na vprašanja 

podjetje, ki je v več ko 50% v lasti podjetja, ki je v državni lasti?

ki 3. »Upravičenci / ciljne skupine« opredeljeni upravi
eni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu 

z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07
17/15), s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja (ki se ugotavlja v skladu z 
merili iz priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014). Javne raziskovalne organizacije niso 

eni prejemniki sredstev in lahko sodelujejo le kot zunanji izvajalci. Zunanji izvajalec ne sme 
 lastniško povezan z upravičencem. V primeru konzorcija partner v konzorciju ne 

more nastopati kot zunanji izvajalec drugim partnerjem istega konzorcija.« 

 kot 50% lasti podjetja v državni lasti se skladno s točko 3 JR

Ali je javno podjetje, ki je v 100% lasti občine lahko glavni prijavitelj na razpis?

podjetje, ki je v 100% lasti občine je lahko glavni prijavitelj na razpis

Ali obstaja kakšen dokument, ki natančneje pojasnjuje "konceptualna podro

spoznavnost in vodljivost distribucijskega omrežja (sistem upravljanja distribucijskih 

evanje odjema in naprednega vodenja odziva odjema,
celostno upravljanje z energijo? 

Konceptualna področja so široko zastavljena področja v okviru katerih želimo podpirati 
demonstracijske projekte. Prijaviteljem je prepuščeno, da svoj predlog projekta uvrstijo v 

je (ali v več konceptualnih področij) glede na vsebino projekta in strokovno 

PILOTNI/DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI – I. SKLOP: 
PRETVORBA, DISTRIBUCIJA IN UPRAVLJANJE ENERGIJE« 

odjetja, ki je v državni lasti? 

opredeljeni upravičeni prejemniki 
eni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu 

102/07, 57/12, 82/13 in 
(ki se ugotavlja v skladu z 

merili iz priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014). Javne raziskovalne organizacije niso 
eni prejemniki sredstev in lahko sodelujejo le kot zunanji izvajalci. Zunanji izvajalec ne sme 

encem. V primeru konzorcija partner v konzorciju ne 

čko 3 JR lahko prijavi na 

ine lahko glavni prijavitelj na razpis? 

ine je lahko glavni prijavitelj na razpis (vezano na 
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spoznavnost in vodljivost distribucijskega omrežja (sistem upravljanja distribucijskih 

prednega vodenja odziva odjema, 

ja v okviru katerih želimo podpirati 
eno, da svoj predlog projekta uvrstijo v 

ebino projekta in strokovno 
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Kratko pojasnilo konceptualnih področij: 
 

· spoznavnost in vodljivost distribucijskega omrežja (Distribution Management System - 
DMS), 

· aktivno vključevanje odjema (Demand Response - DR) in napredno vodenja odziva odjema 
(Demand Side Managament – DSM), 

· celostno upravljanje z energijo (Energy Management System - EMS). 
 
V okviru konceptualnega področja DMS je cilj povečanje spoznavnosti in vodljivosti distribucijskega 
omrežja z dodajanjem dodatne merilne opreme, aktivnih elementov in napredne programske 
opreme. Cilj je optimiziranje obratovanja in načrtovanja distribucijskega omrežja ter hkrati 
zagotavljati nemoteno priključevanje razpršenih virov v omrežje. 
 
Glavni cilj konceptualnega področja DMS/DR je omogočiti aktivno participacijo s strani odjema in 
lokalne proizvodnje pri obratovanju sistema. Sklop se ukvarja z naprednimi tehnologijami in 
koncepti bodisi na tržnem nivoju ali na nivoju sistemskih storitev. 
 
Konceptualno področje EMS se ukvarja z razvojem in zagotavljanjem pametnih storitev končnim 
uporabnikom. To omogoča lokalno optimizacijo obratovanja omrežja in omogoča priključevanje 
bodisi DSM ali DMS (ali obeh) aplikacij in s tem potencialno zagotavljajo dodatne koristi za 
potrošnike, ki so pripravljeni sprejeti aktivno vlogo v energetskem sistemu. 
 
 
4. Zanima nas, ali v razpisani sklop lahko prijavimo vsebine, ki so povezane z 

Pridobivanjem goriv, – SRF (RDF), oziroma energije iz ostankov komunalnih 
odpadkov, kot alternativnega vira energije? 

 
 
ODGOVOR: PD projekti morajo biti na prednostnem področju S4 Pametna mesta in skupnosti ter 
na fokusnem področju Pretvorba, distribucija in upravljanje energije. Usmerjeni morajo biti vsaj v 
eno izmed sledečih konceptualnih področij: 

· spoznavnost in vodljivost distribucijskega omrežja (sistem upravljanja distribucijskih omrežij), 
· aktivno vključevanje odjema in naprednega vodenja odziva odjema, 
· celostno upravljanje z energijo. 

 

Glede na dejstvo, da so konceptualna področja zastavljena relativno široko (glej vprašanje 3) lahko, 
pod pogojem, da uspete vaš projekt uvrstiti v eno izmed konceptualnih področij, prijavite tudi projekt 
s področja pridobivanja goriv. Opozoriti pa je potrebno na dejstvo, da želimo v okviru razpisa 
podpirati pametne storitve v upravljanju z energijo in ne le pridobivanja le-te. 
 
 
5. Ali se lahko demonstracija rezultatov PD projekta izvaja na infrastrukturi, ki ni v lasti 

prijavitelja ali partnerjev v primeru konzorcija in je v lasti tuje organizacije in se 
nahaja v tujini in se namera oz. pogodba o zagotovitvi ustreznih pogojev za izvedbo 
testiranj oziroma demonstracij lahko podpiše s tem lastnikom/upravljavcem 
infrastrukture? 

 
 
ODGOVOR:  
 
V javnem razpisu je pod točko 2.3. Regija izvajanja izrecno zapisano, da mora upravičenec v celoti 
izvajati sofinancirane aktivnosti bodisi v Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji. Ker sta obe regiji v 
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Sloveniji, na razpis ni možno prijaviti aktivnosti, ki bi potekale na infrastrukturi, ki se nahaja zunaj 
omenjenih kohezijskih regij. 
 
2.3. Regija izvajanja 
 
Operacije (potrjeni PD projekti) se bodo izvajale v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji.  
 
Sredstva se bodo delila med Vzhodno oz. Zahodno kohezijsko regijo, v odvisnosti od tega, kje bo upravičenec 
(to je prijavitelj, oz. v primeru konzorcijev tudi vsak posamezen partner v konzorciju), izvajal aktivnosti 
operacije (kar pomeni: kje bo sedež podjetja oz. poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice, kjer 
se izvaja aktivnost v času ob oddaji vloge oziroma ob prvem črpanju sredstev za upravičence, ki ob oddaji 
vloge še nimajo sedeža v Republiki Sloveniji). Prijavitelj, oz. v primeru konzorcijev tudi vsak posamezen 
partner v konzorciju, ima lahko sedež podjetja oz. poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v 
katerikoli od obeh regij. 
 
Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno 
opredeljeno, v kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji) bo v celoti izvajal aktivnost. 
 
 
6. Ali so upravičeni stroški tudi stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so tuje pravne 

osebe? 
 
 
ODGOVOR: Upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev so stroški pogodbenih raziskav, znanja 
in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo za njih pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po 
običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev uporabljenih izključno za 
projekt. Stroški v tej kategoriji ne smejo presegati 25% vrednosti celotnih upravičenih stroškov 
operacije. 
 
Zunanji izvajalci so lahko tuje pravne osebe, je pa potrebno zagotoviti da: 

a) so svetovalne in druge ustrezne storitve uporabljene izključno za projekt in 
b) se aktivnosti povezane s storitvami omenjenimi v točki a) izvedejo v v prijavi navedeni 

kohezijski regiji. 
 
 
7. Kot javni upravljalec omrežij upravljamo med drugim tudi plin, zato nas zanima, če 

zajema to področje tudi distribucijo plina ali je to namenjeno samo toplovodnim 
inštalacijam? 

 

 

ODGOVOR: PD projekti morajo biti na prednostnem področju S4 Pametna mesta in skupnosti ter 
na fokusnem področju Pretvorba, distribucija in upravljanje energije. Usmerjeni morajo biti vsaj v 
eno izmed sledečih konceptualnih področij: 

· spoznavnost in vodljivost distribucijskega omrežja (sistem upravljanja distribucijskih omrežij), 
· aktivno vključevanje odjema in naprednega vodenja odziva odjema, 
· celostno upravljanje z energijo. 

 

Glede na dejstvo, da so konceptualna področja zastavljena relativno široko (glej vprašanje 3) lahko, 
pod pogojem, da uspete vaš projekt uvrstiti v eno izmed konceptualnih področij, prijavite tudi projekt 
s področja distribucije plina. 
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8. Na kakšen način se bo pri "odobravanju" projektov glede na razpoložljiv proračun za 

Vzhodno in Zahodno regijo obravnaval konzorcij, ki bo delno iz Vzhodne (en partner) 
in delno iz Zahodne regije (en partner). Se bo regija izvajanja projekta določala na 
nivoju projekta (celoten projekt v regiji, kjer se izvaja prevladujoč del aktivnosti) ali na 
nivoju posameznega partnerja (in se posledično del proračuna projekta črpa iz 
razpoložljivih sredstev za Z regijo in del iz razpoložljivih sredstev za V regijo)? 

 
 
ODGOVOR: V javnem razpisu je pod točko 2.3. Regija izvajanja izrecno zapisano, da mora 
upravičenec v celoti izvajati sofinancirane aktivnosti bodisi v Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji. 
 
Pojem upravičenec se v primeru konzorcija razume kot prijavitelj (vodilni partner) in zato je 
pomembno, da se aktivnosti izvajajo le v eni izmed regij. Torej bo partner, ki ima sedež izven regije 
opredeljene v prijavi, bil upravičen le do sofinanciranja tistih aktivnosti, ki jih bo izvajal v regiji, ki jo 
je upravičenec navedel v vlogi. 
 
 
Glejte tudi odgovor št. 5. 
 
 
POPRAVEK ODGOVORA: V javnem razpisu je pod točko 2.3. Regija izvajanja izrecno zapisano, 
da mora upravičenec v celoti izvajati sofinancirane aktivnosti bodisi v Vzhodni ali Zahodni kohezijski 
regiji. 
 
Pojem upravičenec se v primeru konzorcija razume kot prijavitelj (vodilni partner), kakor tudi partner 
v konzorciju. Vsak upravičenec lahko v prijavi navede le eno izmed regij v kateri bo izvajal 
aktivnosti. Regija izvajanja projekta se določa na nivoju posameznega upravičenca. Proračun 
projekta se v primeru, da eden izmed upravičencev v projektu prihaja iz Vzhodne regije, drugi pa iz 
Zahodne regije črpa iz vsake izmed regij za aktivnosti, ki jih upravičenec izvaja v posamezni regiji. 
 
 
Glejte tudi odgovor št. 5. 
 
 
 
9. Potencialni prijavitelj je izpolnil vse pogodbene obveznosti iz preteklih pogodb o 

sofinanciranju oz. je v celoti poravnal vse obveznosti, vezane na zahteve po vračilu 
črpanih sredstev zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri črpanju sredstev. Ni (in ni bil) v 
kazenskem postopku vezanem na izvajanje preteklih/tekočih pogodb o 
sofinanciranju ali prijav na javne razpise. Prijavitelj je v pravdi z MGRT kot tožnik (in 
NE kot tožena stranka zaradi neupravičene uporabe sredstev).Ali je prijavitelj 
izpolnjuje pogoje za prijavo na razpis? 

 
 
ODGOVOR: Vprašanja, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev javnega razpisa, ne sodijo v 
rubriko “Odgovori na vprašanja”. Izpolnjevanje pogojev prijaviteljev bo presojala Strokovna komisija 
po odprtju vlog v postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev. Komisija bo skladno z določili javnega 
razpisa pregledala vsako pravočasno prispelo vlogo in preverila izpolnjevanje pogojev prijavitelja. 
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10. V razpisu so Upravičenci/ciljne skupine definirani: Upravičeni prejemniki sredstev 

javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem 
okolju za podjetništvo. Kako »dokažemo«, da smo opredeljeni v skladu s tem 
zakonom? Ali je potreben kak poseben vpis v evidenco podpornega okolja (kot npr. 
za inovativno okolje) ali je naš status opredeljen v skladu s tem zakonom, ker smo 
vstopna točka VEM in smo tudi sicer ustanovljeni tako kot pravi zakon in opravljamo 
naloge, ki jih določa zakon? 

 
 
ODGOVOR: Za dokazovanje upravičenosti ni potrebno prilagati dodatnih dokazil (poleg tistih, ki so 
izrecno zahtevana v Javnem razpisu in razpisni dokumentaciji). Izpolnjevanje pogojev prijaviteljev 
bo presojala Strokovna komisija po odprtju vlog v postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev. 
Komisija bo skladno z določili javnega razpisa pregledala vsako pravočasno prispelo vlogo in 
preverila izpolnjevanje pogojev prijavitelja. 
 
 
 
11. V projektu bi postavili pilotno mesto, kjer bi v okviru projekta testirali aplikacijo, ki bi 

jo razvili, in sicer bi kupili 40.000 pametnih števcev, ki jih bi vgradili v gospodinjstva – 
na začetku bi jih vključili 20%, te bi testirali 3 leta in jih bi nato dodajali, kar pomeni, 
da bi vsi uporabniki v mestu, ki bi bilo pilotno imeli števce minimalno testirane 1 leto. 
Ali se lahko vključi strošek pametnih števcev za celo trajanje projekta? In v kakšni 
količini za celoten projekt? 

 
 
ODGOVOR: Javni razpis kot upravičene stroške opredeljuje: 

- Stroški plač: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci), v obsegu 
zaposlitve na raziskovalno-razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru PD 
projekta. 

- Amortizacija opreme: stroški instrumentov in opreme v obsegu in za obdobje uporabe v 
PD projektu. Če se instrumenti in oprema ne uporabljajo samo za PD projekt skozi 
njihovo celotno življenjsko dobo, se štejejo za upravičene samo stroški amortizacije, 
izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel, ki ustrezajo trajanju 
projekta. 

- Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bili kupljeni od 
zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih 
storitev uporabljenih izključno za projekt. Stroški v tej kategoriji ne smejo presegati 25 % 
vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije. 

- Posredni stroški: dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški 
materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja PD projekta. 
Posredni stroški so določeni kot pavšal v višini do 15 % upravičenih neposrednih 
stroškov osebja na PD projektu. 

 
 
Glede na opredelitev upravičenih stroškov, nakup (investicija v) pametnih števcev ni upravičen 
strošek in ga ne morete uveljavljati v okviru projekta. V primeru, da so v okviru vašega projekta 
pametni števci opredeljeni kot instrumenti ali oprema nujna za izvedbo projekta, pa lahko 
uveljavljate amortizacijske stroške opreme v skladu z opredelitvijo upravičenega stroška 
“Amortizacija opreme”. Pri količini uporabljenih pametnih števcev ni omejitve, potrebno je le 
zagotoviti, da je projekt skladen z zahtevami javnega razpisa. 
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12. Kako se tolmači termin »Povezana podjetja« v primeru večjih državnih holdingov in 

podjetij v (pretežni) državni lasti? Se lahko prijavi kot partner vsako podjetje 
posebej? Se lahko prijavi kot partner ali prijavitelj (odvisno od tega, kaj je na prvi) 
tudi na drugi prijavi? 

Ali v tem primeru na povezanost vplivajo še drugi dejavniki? Ima standardna 
klasifikacija dejavnosti (npr. SKD 2008 3 raven) pri tem kakšen dodaten pomen, še 
posebej, če/ker delujejo podjetja v okviru iste dejavnosti?  

Kako je v primeru takšne lastniške povezanosti z zunanjimi izvajalci, ki so tudi v 
pretežni državni lasti? Npr. prijavitelj podjetje v pretežni državni lasti, zunanji 
izvajalec pa tudi? So kakšne izjeme? 

Do katere ravni se ugotavlja povezljivost (1. raven: mati – hči; 2 raven – mati – hči – 
»hči hčere«; ... )? 

 
 
ODGOVOR: Javni razpis sodelovanje Konzorcija opredeljuje v točki 4 “Pogoji za kandidiranje na 
javnem razpisu”: Na javnem razpisu lahko sodelujejo konzorciji podjetij, ki izpolnjujejo vse 
razpisne pogoje in ki so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko 
pogodbo za izvedbo PD projekta. Iz konzorcijske pogodbe, ki je obvezna priloga vloge, mora biti 
razvidno, da so kot partnerji dosegli dogovor o skupnem PD projektu ter določili prijavitelja in ga 
pooblastili, da v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis in da v primeru uspešne 
kandidature na javnem razpisu zastopa konzorcij napram agenciji in z agencijo sklene pogodbo. Ker 
se podjetja, ki so, skladno z določili 3. člena Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, povezana 
podjetja, štejejo kot eno samo podjetje, lahko v konzorciju nastopa le eno od njih. 
 
Člen 3: Vrste podjetij, upoštevane pri izračunu števila zaposlenih in finančnih zneskov 
  
1. »Neodvisno podjetje« je vsako podjetje, ki ne izpolnjuje opredelitve partnerskega podjetja v 
smislu odstavka 2 ali povezanega podjetja v smislu odstavka 3. 
 
2. Partnerska podjetja so vsa podjetja, ki ne izpolnjujejo opredelitve povezanih podjetij v smislu 
odstavka 3 in med katerimi obstaja naslednje razmerje: podjetje (podjetje višje v lastniški verigi) ima 
samo ali skupaj z enim ali več povezanimi podjetji v smislu odstavka 3, v lasti 25 % ali več kapitala 
ali glasovalnih pravic drugega podjetja (podjetje nižje v lastniški verigi).  
 
Vendar se podjetje lahko obravnava kot neodvisno, in torej nima partnerskih podjetij, tudi če 25 % 
prag dosežejo ali presežejo naslednji investitorji, če ti investitorji posamezno ali skupaj niso 
povezani z zadevnim podjetjem v smislu odstavka 3:  
(a) javne investicijske družbe, družbe za tvegani kapital, posamezniki ali skupine posameznikov, ki 
redno vlagajo lastniški kapital v podjetja, ki ne kotirajo na borzi (poslovni angeli), če je skupno 
vlaganje teh poslovnih angelov v isto podjetje manjše od 1.250.000 EUR; 
(b) univerze ali neprofitni raziskovalni centri;  
(c) institucionalni investitorji, vključno z regionalnimi razvojnimi skladi;  
(d) avtonomni lokalni organi z letnim proračunom manj kot 10 milijonov EUR in z manj kot 5000 
prebivalci.  
 
3. »Povezana podjetja« so podjetja, med katerimi obstaja eno naslednjih razmerij:  

(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v drugem podjetju;  
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(b) podjetje ima pravico, da imenuje ali odstavi večino članov upravnega, upravljavskega ali 
nadzornega organa v drugem podjetju;  
(c) podjetje ima pravico, da izvaja prevladujoč vpliv nad drugim podjetjem na podlagi pogodbe, 
podpisane s tem podjetjem, ali določbe v statutu tega podjetja;  
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, nadzoruje, na podlagi sporazuma z 
drugimi delničarji ali družbeniki tega podjetja, večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov v tem podjetju.  

 
Domneva, da v podjetju ni prevladujočega vpliva, obstaja, če se investitorji iz drugega 
pododstavka odstavka 2 ne vključujejo, neposredno ali posredno, v upravljanje zadevnega 
podjetja, ne glede na svoje pravice kot delničarji podjetja. 
  
Kot povezana se obravnavajo tudi podjetja, ki imajo z enim ali več povezanimi podjetji katero koli 
razmerje, opisano v prvem pododstavku, ali vsi investitorji iz odstavka 2.  
 
Kot povezana podjetja se obravnavajo tudi podjetja, ki imajo eno takih razmerij s fizično osebo ali 
skupino fizičnih oseb, ki posluje skupaj, če so vključena v njihovo dejavnost ali del njihove 
dejavnosti na istem trgu ali na sosednih trgih.  
 
»Sosedni trg« je trg za izdelek ali storitev, ki je na vertikalni razdelitvi trgov neposredno nad ali pod 
ustreznim trgom.  

1. Podjetje se ne obravnava kot MSP, če ima en ali več javnih organov neposredno ali 
posredno, skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic, 
razen v primerih iz odstavka 2.  
2. Podjetje lahko poda uradno izjavo o svojem statusu neodvisnega podjetja, partnerskega 
podjetja ali povezanega podjetja, vključno s podatki o najvišjih vrednostih iz člena 2. Izjavo lahko 
poda tudi, če zaradi razpršenosti kapitala ni mogoče natančno ugotoviti lastništva, vendar v tem 
primeru v dobri veri izrazi svojo legitimno domnevo, da 25 % ali več kapitala ni v lasti enega 
samega podjetja ali v skupni lasti več podjetij. Take izjave se podajo, ne da bi posegale v 
preverjanja in preiskave v skladu z državnimi pravili in pravili Skupnosti.  

 
 
Glede na navedeno se šteje, da so podjetja, ki so v več kot 50% državni lasti, povezana podjetja in 
lahko v konzorciju nastopa le eno izmed njih. V praksi v konzorciju ne moreta nastopati dve podjetji, 
ki bi bili vsako posebej v več kot 50% državni lasti. 
 
 
V primeru izbire zunanjih izvajalcev v javnem razpisu ni omejitve glede povezanih podjetij. V 
Pojasnilih k javnemu razpisu je v točki II.6.3. »Način financiranja in dokazovanje upravičenih 
stroškov« pod št. 2 »Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav ter 
stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev« je opredeljeno, da zunanji izvajalec ne sme biti 
25 % ali več lastniško povezan z upravičencem. Pri tem ni predvidenih izjem. Podjetja, ki so v 
pretežno državni lasti so torej lahko zunanji izvajalci prijaviteljem (in v primeru konzorcija tudi 
partnerjem) pod pogojem, da niso neposredno več kot 25% lastniško povezana z prijaviteljem (v 
primeru konzorcija z vsemi člani konzorcija). 
 
 
Na povezanost podjetij v okviru javnega razpisa poleg lastniške strukture podjetij vpliva tudi 
dejavnost podjetij v okviru iste dejavnosti in na sosednjih trgih (oboje skladno z določili 3. člena 
Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014). Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) pri 
ugotavljanju povezanosti podjetij služi kot instrument za ugotavljanje ali podjetja poslujejo v okviru 
iste dejavnosti. 
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Pri ugotavljanju povezljivosti med podjetji si lahko pomagate z dokumentom “Smernice za 
opredelitev MSP”, ki ga je izdala Evropska komisija leta 2015. Smernice so dostopne na naslednji 
internetni povezavi: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/pdf 

 
POPRAVEK ODGOVORA: Javni razpis sodelovanje Konzorcija opredeljuje v točki 4 “Pogoji za 
kandidiranje na javnem razpisu”: Na javnem razpisu lahko sodelujejo konzorciji podjetij, ki 
izpolnjujejo vse razpisne pogoje in ki so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili 
konzorcijsko pogodbo za izvedbo PD projekta. Iz konzorcijske pogodbe, ki je obvezna priloga vloge, 
mora biti razvidno, da so kot partnerji dosegli dogovor o skupnem PD projektu ter določili prijavitelja 
in ga pooblastili, da v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis in da v primeru 
uspešne kandidature na javnem razpisu zastopa konzorcij napram agenciji in z agencijo sklene 
pogodbo. Ker se podjetja, ki so, skladno z določili 3. člena Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 
651/2014, povezana podjetja, štejejo kot eno samo podjetje, lahko v konzorciju nastopa le eno od 
njih. 
 
Člen 3: Vrste podjetij, upoštevane pri izračunu števila zaposlenih in finančnih zneskov 
  
1 »Neodvisno podjetje« je vsako podjetje, ki ne izpolnjuje opredelitve partnerskega podjetja v 
smislu odstavka 2 ali povezanega podjetja v smislu odstavka 3. 
 
2 Partnerska podjetja so vsa podjetja, ki ne izpolnjujejo opredelitve povezanih podjetij v smislu 
odstavka 3 in med katerimi obstaja naslednje razmerje: podjetje (podjetje višje v lastniški verigi) ima 
samo ali skupaj z enim ali več povezanimi podjetji v smislu odstavka 3, v lasti 25 % ali več kapitala 
ali glasovalnih pravic drugega podjetja (podjetje nižje v lastniški verigi).  
 
Vendar se podjetje lahko obravnava kot neodvisno, in torej nima partnerskih podjetij, tudi če 25 % 
prag dosežejo ali presežejo naslednji investitorji, če ti investitorji posamezno ali skupaj niso 
povezani z zadevnim podjetjem v smislu odstavka 3:  
(a) javne investicijske družbe, družbe za tvegani kapital, posamezniki ali skupine posameznikov, ki 
redno vlagajo lastniški kapital v podjetja, ki ne kotirajo na borzi (poslovni angeli), če je skupno 
vlaganje teh poslovnih angelov v isto podjetje manjše od 1.250.000 EUR; 
(b) univerze ali neprofitni raziskovalni centri;  
(c) institucionalni investitorji, vključno z regionalnimi razvojnimi skladi;  
(d) avtonomni lokalni organi z letnim proračunom manj kot 10 milijonov EUR in z manj kot 5000 
prebivalci.  
 
3. »Povezana podjetja« so podjetja, med katerimi obstaja eno naslednjih razmerij:  

(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v drugem podjetju;  
(b) podjetje ima pravico, da imenuje ali odstavi večino članov upravnega, upravljavskega ali 
nadzornega organa v drugem podjetju;  
(c) podjetje ima pravico, da izvaja prevladujoč vpliv nad drugim podjetjem na podlagi pogodbe, 
podpisane s tem podjetjem, ali določbe v statutu tega podjetja;  
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, nadzoruje, na podlagi sporazuma z 
drugimi delničarji ali družbeniki tega podjetja, večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov v tem podjetju.  

 
Domneva, da v podjetju ni prevladujočega vpliva, obstaja, če se investitorji iz drugega 
pododstavka odstavka 2 ne vključujejo, neposredno ali posredno, v upravljanje zadevnega 
podjetja, ne glede na svoje pravice kot delničarji podjetja. 
  
Kot povezana se obravnavajo tudi podjetja, ki imajo z enim ali več povezanimi podjetji katero koli 
razmerje, opisano v prvem pododstavku, ali vsi investitorji iz odstavka 2.  
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Kot povezana podjetja se obravnavajo tudi podjetja, ki imajo eno takih razmerij s fizično osebo ali 
skupino fizičnih oseb, ki posluje skupaj, če so vključena v njihovo dejavnost ali del njihove 
dejavnosti na istem trgu ali na sosednih trgih.  
 
 
»Sosedni trg« je trg za izdelek ali storitev, ki je na vertikalni razdelitvi trgov neposredno nad ali pod 
ustreznim trgom. 
 
4. Podjetje se ne obravnava kot MSP, če ima en ali več javnih organov neposredno ali 
posredno, skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic, razen v 
primerih iz odstavka 2. 
 
5. Podjetje lahko poda uradno izjavo o svojem statusu neodvisnega podjetja, partnerskega 
podjetja ali povezanega podjetja, vključno s podatki o najvišjih vrednostih iz člena 2. Izjavo lahko 
poda tudi, če zaradi razpršenosti kapitala ni mogoče natančno ugotoviti lastništva, vendar v tem 
primeru v dobri veri izrazi svojo legitimno domnevo, da 25 % ali več kapitala ni v lasti enega 
samega podjetja ali v skupni lasti več podjetij. Take izjave se podajo, ne da bi posegale v 
preverjanja in preiskave v skladu z državnimi pravili in pravili Skupnosti.  
 
V primeru izbire zunanjih izvajalcev v javnem razpisu ni omejitve glede povezanih podjetij. V 
Pojasnilih k javnemu razpisu je v točki II.6.3. »Način financiranja in dokazovanje upravičenih 
stroškov« pod št. 2 »Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav ter 
stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev« je opredeljeno, da zunanji izvajalec ne sme biti 
25 % ali več lastniško povezan z upravičencem. Pri tem ni predvidenih izjem. Podjetja, ki so v 
pretežno državni lasti so torej lahko zunanji izvajalci prijaviteljem (in v primeru konzorcija tudi 
partnerjem) pod pogojem, da niso neposredno več kot 25% lastniško povezana z prijaviteljem (v 
primeru konzorcija z vsemi člani konzorcija). 
 
Na povezanost podjetij v okviru javnega razpisa poleg lastniške strukture podjetij vpliva tudi 
dejavnost podjetij v okviru iste dejavnosti in na sosednjih trgih (oboje skladno z določili 3. člena 
Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014). Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) pri 
ugotavljanju povezanosti podjetij služi kot instrument za ugotavljanje ali podjetja poslujejo v okviru 
iste dejavnosti. 
 
V okviru Javnega razpisa le dejstvo, da ima država lastniški delež v podjetju, ne vpliva na 
povezanost tega podjetja z drugim podjetjem, v katerem ima država lastniški delež. Ima pa vpliv na 
določanje velikosti podjetij. 
 
Pri ugotavljanju povezljivosti med podjetji si lahko pomagate z dokumentom “Smernice za 
opredelitev MSP”, ki ga je izdala Evropska komisija leta 2015. Smernice so dostopne na naslednji 
internetni povezavi: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/pdf 

 
 
 
13. Ali lahko v enem konzorciju kot partner sodeluje eno podjetje iz skupine povezanih 

podjetij, v drugem konzorciju pa prav tako kot partner drugo podjetje iz skupine 
povezanih podjetij, pri čemer povezani podjetji pokrivata vsak svoje vsebine glede na 
dejavnost podjetja? 

 
 
ODGOVOR: Javni razpis v točki 4. “Pogoji za kandidiranje” določa: 
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Vlogo na javni razpis odda prijavitelj PD projekta. Prijavitelj PD projekta lahko nastopa samostojno ali pa vlogo 
odda v imenu konzorcija podjetij. 
 
Konzorcij: Na javnem razpisu lahko sodelujejo konzorciji podjetij, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje in ki 
so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo za izvedbo PD projekta. Iz 
konzorcijske pogodbe, ki je obvezna priloga vloge, mora biti razvidno, da so kot partnerji dosegli dogovor o 
skupnem PD projektu ter določili prijavitelja in ga pooblastili, da v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na 
javni razpis in da v primeru uspešne kandidature na javnem razpisu zastopa konzorcij napram agenciji in z 
agencijo sklene pogodbo. Ker se podjetja, ki so, skladno z določili 3. člena Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 
651/2014, povezana podjetja, štejejo kot eno samo podjetje, lahko v konzorciju nastopa le eno od njih. 
 
Posamezno podjetje lahko nastopa na javnem razpisu največ v okviru dveh vlog in sicer: enkrat kot prijavitelj 
(sam ali v okviru konzorcija) in enkrat kot partner v okviru konzorcija. V kolikor bi bilo ugotovljeno, da navedeni 
pogoj ni spoštovan, se zavržejo vse vloge, v katerih nastopa podjetje, ki s svojo prijavi krši navedeno določilo. 
 
Posamezni povezani podjetji lahko, kot partnerja, sodelujeta v dveh različnih konzorcijih. 
 
 
 
14. Tematika Regija izvajanja. Pri odgovoru na vprašanje št. 8 ste navedli  citiram…« da 

je pomembno, da se aktivnosti izvajajo le v eni izmed regij. Torej bo partner, ki ima 
sedež izven regije opredeljene v prijavi, bil upravičen le do sofinanciranja tistih 
aktivnosti, ki jih bo izvajal v regiji, ki jo je upravičenec navedel v vlogi: ». 

 
Prosim za pojasnilo kako lahko partner, ki ima sedež v drugi regiji kot upravičenec 
pride do sofinanciranja. Ali je torej upravičen do sofinanciranja samo tistega dela RR 
aktivnosti, ki jih bo izvedel na terenu? Do določene mere je seveda pri pilotnem 
projektu to dejansko možno in realno da se določene aktivnosti izvajajo na terenu, 
ne pa v celoti. Menimo, da tako tolmačenje, da podjetje s sedežem v drugi regiji kot 
je sedež prijavitelja oz. upravičenca, ni upravičeno do sofinanciranje aktivnosti, ki jih 
bo izvajalo na svojem sedežu ne zdrži pravne presoje in je tudi nesmiselno, da bi v 
tako majhni Sloveniji omejili sodelovanje podjetij iz različnih koncev slovenije. 
Prosimo, da ponovno podate mnenje o tem ali je podjetje upravičeno do 
sofinanciranje vseh aktivnosti v projektu ne glede na to, kje ima podjetje sedež oz. 
kje je sedež prijavitelja. 

 
 
ODGOVOR: Pri prijavi mora prijavitelj navesti regijo v kateri se bodo izvajale aktivnosti. Prijavitelj 
lahko izbere le eno regijo v kateri se bodo izvajale aktivnosti. Vse aktivnosti, ki bi jih prijavitelj (ali v 
primeru konzorcija tudi partnerji) izvajali izven izbrane regije so neupravičene za sofinanciranje. 
 
 
Glej tudi odgovor 5 in 8. 
 
 
POPRAVEK ODGOVORA: Pojem upravičenec se v primeru konzorcija razume kot prijavitelj 
(vodilni partner), kakor tudi partner v konzorciju. Vsak upravičenec lahko v prijavi navede le eno 
izmed regij v kateri bo izvajal aktivnosti. Regija izvajanja projekta se določa na nivoju posameznega 
upravičenca. Proračun projekta se v primeru, da eden izmed upravičencev v projektu prihaja iz 
Vzhodne regije, drugi pa iz Zahodne regije črpa iz vsake izmed regij za aktivnosti, ki jih upravičenec 
izvaja v posamezni regiji. 
 
Vsako podjetje, ki je upravičenec, je upravičeno do sofinanciranja tistih stroškov, ki so v okviru 
projekta nastali v tisti regiji, katero je podjetje v prijavi navedlo kot regijo izvajanja aktivnosti. (v 



 

11 
 

primeru konzorcija lahko vsak od članov konzorcija navede svojo regijo v kateri bo izvajal aktivnosti 
in v okviru katere bo uveljavljal sofinanciranje). V primeru konzorcija, ki bi bil sestavljen iz vodilnega 
partnerja, ki bi izvajanje aktivnosti prijavil v Zahodni regiji in partnerja, ki bi izvajanje aktivnosti 
prijavil v Vzhodni regiji, bi vsak bil upravičen le do sofinanciranja stroškov, ki bi nastali v regiji katero 
je posamezni upravičenec prijavil v vlogi. 
 
Glej tudi odgovor 5 in 8. 
 
 
15. V JR je določeno, da "posamezno podjetje lahko nastopa na javnem razpisu največ 

v okviru dveh vlog in sicer: enkrat kot prijavitelj (sam ali v okviru konzorcija) in enkrat 
kot partner v okviru konzorcija." Ali to pomeni, da podjetje ne sme nastopati v dveh 
vlogah (torej v dveh različnih konzorcijih) kot partner? 

 
 
ODGOVOR: Posamezno podjetje v okviru razpisa lahko kot partner nastopa le v eni prijavi oz. 
enem konzorciju. Lahko pa podjetje, ki je kot partner vključeno v konzorcij poda tudi samostojno 
prijavo ali pa poda prijavo kot vodilni partner v konzorciju. 
 
Podjetje se ne more z dvema vlogama hkrati prijaviti kot samostojen prijavitelj in kot vodilni partner 
v konzorciju. 
 
 
 
16. Dne 18. 1. 2017 ste objavili odgovor na vprašanje povezano s tolmačenjem termina 

»Povezano podjetje« - pod zaporedno številko 12, za kar se vam zahvaljujemo.  

Iz odgovora je moč razbrati, da se sklicujete na določbe  Uredbe Komisije (EU) št. 
651/2014, v kateri so podane definicije povezanih podjetij ter da, »glede na 
navedeno se šteje, da so podjetja, ki so v več kot 50% državni lasti, povezana 
podjetja in lahko v konzorciju nastopa le eno izmed njih. V praksi v konzorciju ne 
moreta nastopati dve podjetji, ki bi bili vsako posebej v več kot 50% državni lasti.« 

Glede na področje razpisa Pretvorba, distribucija in upravljanje energije in dejstvo, 
da je sektor energetika v Republiki Slovenije praktično v celoti neprivatiziran, takšna 
omejitev lahko predstavlja oviro za kvalitetne projekte. Zavedati se je potrebno, da 
pretvorba, distribucija in upravljanje energije skoraj nujno pomeni sodelovanje 
različnih deležnikov - proizvajalcev, dobaviteljev, elektrooperaterjev, industrije, pri 
čemer  so prvi trije v velikem delu povezani z Republiko Slovenijo. Že dejstvo, da se 
na razpis znotraj konzorcija ne moreta prijaviti podjetje, ki izvaja naloge distribucije 
(EDP), ter njena hčerinska družba, ki dobavlja elektriko končnim odjemalcem 
(dobavitelj), kaže na nerazumno oviro, za katero po naši oceni ni podlage v 
predpisih, razen v določbi razpisa, da povezana podjetja, štejejo kot eno samo 
podjetje, lahko v konzorciju nastopa le eno od njih. Zadnje je sicer razumljivo z vidika 
določanja velikosti podjetja, vendar pa ste iz tega izpeljali nelogičen sklep, vse 
hčerinske družbe se upoštevajo pri velikosti, ne morejo pa sodelovati v konzorciju – 
to bi imelo smisel le, če dejavnost ne bi bila povezana.  

Poleg tega nobeno podjetje ni v državni lasti, temveč ima država v podjetjih le 
poslovne deleže ali delnice, iz katerih izhajajo korporacijska upravičenja, tako da vaš 
odgovor niti ni pravno skladen z obstoječim pravnim redom. Pri tem tudi ne moremo 
prezreti določbe 1. člena Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, ki določa: 
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»Podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, 
ne glede na njeno pravno obliko. To zlasti vključuje samozaposlene osebe in 
družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerska 
podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.« 

Menimo, da država ni podjetje, torej sklic na, kot sami navajate, »državno lastništvo« 
ni na mestu. Dejstvo, da ima država upravljavsko kontrolo nad večino energetike se 
lahko odrazi edino in samo v višini sofinanciranja – 4. odstavek 3. člena že citirane 
Uredbe.  

Glede na navedeno vas prosimo, da še enkrat preverite svoje stališče, saj 
ocenjujemo, da je izrazito diskriminatorno in onemogoča pripravo (kvalitetnejših) 
projektov.  

 

 
ODGOVOR: Odgovor št. 12 je popravljen. V okviru Javnega razpisa le dejstvo, da ima država 
lastniški delež v podjetju, ne vpliva na povezanost tega podjetja z drugim podjetjem, v katerem ima 
država lastniški delež. Ima pa vpliv na določanje velikosti podjetij. 
 
 
 
17. Ali se lahko na razpis prijavijo tri povezana podjetja v okviru treh ločenih prijav, kot 

partnerji v konzorciju? Pri tem vsa tri podjetja izvajajo aktivnosti na različnih 
področjih dejavnosti. 

 
 
ODGOVOR: Da, v kolikor podjetja ne kršijo določila javnega razpisa o največjem možnem številu 
prijav (glej tudi odgovor št. 15). 
 
 
 
18. Ali je treba obrazec 1.D izpolniti za vse zastopnike/osebe, ki so kot zastopniki 

navedeni na strani AJPES?? 
 
 
ODGOVOR: Da. 
 
 
 
19. Podjetje ima več poslovnih enot, ki bi sodelovale pri izvedbi aktivnosti. Poslovne 

enote so tako v Vzhodni, kot v Zahodni kohezijski regiji. Vse poslovne enote so 
registrirane v ustreznem registru, imajo svojo matično številko in skupno davčno 
številko. Vsaka poslovna enota ima svojega zakonitega zastopnika in vse skupaj 
imajo še skupnega zakonitega zastopnika, ki sopodpisuje dokumente. 

 
Ali moramo za vsako poslovno enoto posebej pripraviti obrazce vloge, eno poslovno 
enoto kot Prijavitelja in ostale sodelujoče kot partnerje v projektu, glede na sedež 
posamezne poslovne enote? 
 
Ali se vse aktivnosti opredelijo kot aktivnosti enega podjetja, glede na sedež 
podjetja? 
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ODGOVOR: Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o 
sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji) 
bo v celoti izvajal aktivnost. To pomeni, da bi se v primeru prijave podjetja, ki ima poslovalnice v 
obeh regijah, le-to moralo odločiti v kateri od regij bo izvajalo aktivnosti. 
 
V primeru prijave konzorcija pa lahko vsak član konzorcija izbere svojo regijo v kateri bo izvajal 
aktivnosti, tako da se lahko v okviru konzorcija aktivnosti izvajajo v obeh regijah (vendar lahko vsak 
član konzorcija izvaja aktivnosti le v eni, izbrani, regiji). 
 
V primeru podjetja, ki ima ustrezno registrirane podružnice v drugi regiji glede na sedež podjetja, se 
lahko v vlogi ob prijavi navede, da se bodo aktivnosti izvajale v podružnicah v regiji, ki ni sedež 
podjetja. Bo pa v zahtevkih za povračilo dokazati, kje so se aktivnosti dejansko izvedle. 
 
 
 
20. Ali je regija, kjer se izvajajo aktivnosti, nujno enaka regiji v kateri ima podjetje sedež 

oz. poslovni naslov? To namreč ni naravno stanje. Določeno podjetje iz Zahodne 
regije namreč v tem primeru ne more formalno izvajati aktivnosti v Vzhodni regiji (če 
tam nima poslovnega naslova) in obratno. Primer za takšno stanje je, ko podjetje iz 
ene regije (kjer je registrirano) izvaja vse aktivnosti v okviru DP projekta v drugi regiji. 
Prosim za jasen odgovor. V primeru, da sedež podjetja pogojuje fizično lokacijo 
izvajanja aktivnosti (vzpostavitev in izgradnja pilota, demonstracija, itd.) to lahko 
namreč vodi v negospodarno rabo sredstev v okviru tega razpisa. 

 
 
ODGOVOR: Podjetje ima lahko sedež v katerikoli od obeh regij, aktivnosti za katere uveljavlja 
sofinanciranje pa mora izvajati le v regiji, ki jo označi v prijavi. Ni nujno, da je regija v kateri ima 
podjetje sedež tudi regija v kateri se izvajajo aktivnosti, bo pa potrebno v zahtevkih za povračilo 
dokazati, da so se aktivnosti dejansko izvedle v izbrani regiji. 
 
Glej tudi odgovor 5, 8, 14 in 19. 
 
 
 
21. Kako postopamo v primeru, če je PD projekt sestavljen iz dveh geografskih sklopov, 

ki sta v različnih regijah. 
1) Ali lahko stroške v tem primeru pripišemo del v eno in del v drugo regijo - glede na 
izvajanje aktivnosti? Kako to označimo v vlogi? 
2) Kako postopamo, če izvajamo del aktivnosti fizično na sedežu družbe v Zahodni 
regiji (gre za razvoj programske rešitve v oblaku), a se bo produkt te aktivnosti v 
času izvajanja DP projekta uporabljal izključno v Vzhodni regiji? 

 
 
ODGOVOR: Posamezen upravičenec lahko v prijavi izbere le eno regijo v kateri bo izvajal aktivnosti 
sofinancirane v okviru javnega razpisa. Posamezen upravičenec torej ne sme dela stroškov nastalih 
z izvajanjem aktivnosti pripisati v vzhodno in del v zahodno regijo. V vlogi tudi ni možnosti za 
označitev take opcije. 
 
Odločitev v kateri regiji bo podjetje izvajalo aktivnosti je v rokah prijavitelja. V primeru, ki ga navajate 
bi bilo lahko podjetje upravičeno bodisi do sofinanciranja aktivnosti, ki se izvajajo na sedežu družbe 
(če v prijavi navede, da se bodo sofinancirale aktivnosti izvedene v zahodni regiji) ali pa do 
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sofinanciranja aktivnosti v vzhodni regiji (če v prijavi navede, da se bodo sofinancirale aktivnosti 
izvedene v vzhodni regiji). Ni pa možno sofinancirati aktivnosti v obeh regijah. 
 
Glej tudi odgovor 5, 8, 14, 19 in 20. 
 
 
 
22. Vlaganja v RR, obrazec FURS – kateri FURS obrazec je mišljen? 
 
 
ODGOVOR: Vlaganja v RR se izkazujejo z uradnim FURS obrazcem za leto 2015, ki ga priložite 
prijavi kot ustrezno dokazilo. Upošteva se vsak uradni FURS obrazec, iz katerega so jasno razvidna 
vlaganja v RR. 
 
 
 
23. Raziskovalci in tehnično osebje. Naše podjetje se ukvarja z razvojem, toda, gledano 

z organizacijskega vidika, nima samostojnega razvojnega oddelka in tudi ne 
zaposlenih, ki bi bili v evidenci SICRIS. Kako naj torej za potrebe projekta 
opredelimo raziskovalce in kako tehnično osebje ter raziskovalno infrastrukturo?  

 
 
ODGOVOR: V okviru javnega razpisa se kot osebje, ki lahko izvaja RR aktivnosti šteje: 
 

a) Raziskovalci so strokovnjaki, ki se ukvarjajo s snovanjem ali ustvarjanjem novega znanja. 
Opravljajo raziskave in izboljšujejo ali razvijajo koncepte, teorije, modele, tehnike, 
instrumentacije, programsko opremo ali operativne metode. 

b) Strokovni in tehnični sodelavci so osebe, katerih glavna naloga zahteva strokovno znanje 
in izkušnje na enem ali več področjih tehnike, fizikalnih in znanosti o življenju, ali 
družboslovja, humanistike in umetnosti. Sodelujejo v RR z opravljanjem znanstvenih in 
tehničnih nalog, ki vključujejo uporabo konceptov, operativnih metod in uporabo 
raziskovalne opreme, ki je navadno pod nadzorom raziskovalcev. Sem ne sodi osebje za 
administracijo projekta, računovodje ipd. 

 
Podrobnejše opredelitve zgoraj navedenih pojmov so podane v FRASCATI MANUAL 2015 
(Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development) na 
sledečem spletnem naslovu: 
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/9215001e.pdf?expires=1448462167&id=id&accna
me=guest&checksum=0FE1D86B16463A919DB874189CD90FF4 . 
 
Vse našteto opredelite v okviru Obrazca 5: “Vsebina in metodologija projekta”. 
 
 
 
24. Zaključek projekta: kdaj se konča projekt z vidika TRL (sliki II.6.1. Skladnost s 

pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike). Po našem mnenju to v 
razpisu ni popolnoma jasno opredeljeno. 

 
 
ODGOVOR:  Vse, v vlogi predstavljene aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja, morajo spadati v 
eno izmed navedenih kategorij, kar mora biti razvidno iz njihove predstavitve.  
 
Industrijske raziskave so načrtovane raziskave ali kritične preiskave, usmerjene v pridobivanje 
novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno 
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izboljšanje obstoječih   proizvodov, procesov ali storitev. Vključujejo oblikovanje komponent 
kompleksnih sistemov in lahko zajemajo izdelavo prototipov v laboratorijskem okolju ali okolju s 
simuliranimi vmesniki obstoječih sistemov ter pilotih linij, kadar je to potrebno za industrijske 
raziskave, zlasti za vrednotenje generične tehnologije.  
 
Pod pojmom eksperimentalni razvoj je mišljeno pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporaba 
obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega in drugega ustreznega znanja in spretnosti, 
katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev. Ti lahko vključujejo npr. 
tudi dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih 
proizvodov, procesov ali storitev. Lahko vključuje izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, 
preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v okoljih, ki so 
tipični za vsakdanje pogoje obratovanja, kadar je osnovni cilj nadalje tehnično izboljšati proizvode, 
procese in storitve, ki niso v veliki meri ustavljeni. To lahko vključuje razvoj prototipa ali pilotnega 
projekta za tržno uporabo, ki je obvezno končni tržni izdelek in je predrag, da bi ga izdelali samo za 
namene predstavitve ali potrjevanja. 
 
Eksperimentalni razvoj ne vključuje rednih ali občasnih sprememb obstoječega proizvoda, 
proizvodnih linij, proizvodnih procesov, storitev in drugih tekočih dejavnosti, tudi če takšne 
spremembe lahko pomenijo izboljšanje.  
 
Eksperimentalni razvoj je le ena stopnja v procesu »razvoja izdelka«, ki predstavlja skupen 
postopek od zapisovanja idej in konceptov do komercializacije z namenom pripeljati novi izdelek na 
trg. 
 
V skladu z določili 47. točke preambule Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 velja, da razvrščanje v 
kategorijo industrijskih raziskav ali eksperimentalnega razvoja ni nujno kronološko in se lahko 
sčasoma premakne ter se nalogo, ki se izvaja v poznejši fazi projekta, lahko opredeli kot 
industrijsko raziskavo. Podobno se dejavnost, ki se je izvajala v zgodnejši fazi, lahko opredeli kot 
eksperimentalni razvoj. 
 
Podrobnejša opredelitev zgoraj navedenih RR kategorji glede na določena posamezna področja je 
podana v FRASCATI MANUAL 2015 (Guidelines for collecting and reporting data on research and 
experimental development)…na sledečem spletnem naslovu: http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/9215001e.pdf?expires=1448462167&id=id&accname=guest&check
sum=0FE1D86B16463A919DB874189CD90FF4. 
 

Z vidika sofinanciranja naj bi se sofinanciranje zaključilo s končano stopnjo TRL 8. 
 
 
 
25. Prosila bi vas za pomoč in sicer nas zanima kdo so upravičeni prejemniki sredstev 

javnega razpisa? V razpisni dokumentaciji je navedeno, da so to podjetja, kot so 
opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1, 
Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15). 

 

Kako ugotovimo ali smo upravičenci glede na to, da v zakonu piše, da lahko  naloge 
in programe inovativnega okolja izvajajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, 
vpisane v evidenco subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi JAPTI. Mi nismo vpisani 
v tako evidenco, smo pa podjetje, ki se ukvarja z vsem kar je opredeljeno pod 
ukrepe inovativnega okolja. 
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ODGOVOR: Upravičeni prejemniki sredstev so podjetja opredeljena v skladu z Zakonom o 
podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15). 
Relevanten je 3. člen omenjenega zakona. 
 
Za prijavo na javnem razpisu podjetju ni potrebno biti vpisan v evidenco subjektov inovativnega 
okolja. 
 
 
 
26. Ali sta lahko prijavitelj, ki do agencije obdrži vse pristojnosti v skladu z razpisno 

dokumentacijo in poslovodeči partner konzorcija različna pravna nepovezana 
subjekta?  

 
 
ODGOVOR: V primeru konzorcija je v javnem razpisu v točki 4. Pogoji za kandidiranje na javnem 
razpisu določeno, da morajo partnerji v konzorciju določiti prijavitelja, in da le določeni prijavitelj 
nastopa napram agenciji in z njo sklene pogodbo o sofinanciranju. Torej mora biti podjetje, ki je v 
prijavnem obrazcu navedeno kot prijavitelj v primeru konzorcija podjetij tudi podjetje, ki bo z 
agencijo sklenilo pogodbo. 
 
»Konzorcij: Na javnem razpisu lahko sodelujejo konzorciji podjetij, ki izpolnjujejo vse razpisne 
pogoje in ki so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo za 
izvedbo PD projekta. Iz konzorcijske pogodbe, ki je obvezna priloga vloge, mora biti razvidno, da so 
kot partnerji dosegli dogovor o skupnem PD projektu ter določili prijavitelja in ga pooblastili, da v 
imenu konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis in da v primeru uspešne kandidature na 
javnem razpisu zastopa konzorcij napram agenciji in z agencijo sklene pogodbo. Ker se podjetja, ki 
so, skladno z določili 3. člena Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, povezana podjetja, 
štejejo kot eno samo podjetje, lahko v konzorciju nastopa le eno od njih.« 
 
 
 
27. Zanima me, koliko se lahko odstopa od predvidene dolžine odgovora v vlogi. Pri 

nekaterih vprašanjih odgovor težko skrčim na predvidene 2 strani. Ali je mogoče 
vsebino, ki bi naj bila na dveh straneh, razširiti na tri strani, brez da bi s tem vloga 
izgubila točke, oz. da tretja stran da bi bila upoštevana? 

 
 
ODGOVOR: V prijavi je potrebno upoštevati predviden obseg strani za posamezen odgovor. Vsak 
prijavitelj pa se lahko odloči ali bo poleg v razpisu zahtevanih podatkov in dokumentov posredoval 
tudi dodatne informacije. V javnem razpisu ni predvidenih sankcij za vloge, ki presežejo predviden 
obseg. 
 
 
 
28. Smo javni zavod v 100 % lastni lokalne skupnosti. Glede na to, da imamo koncesijo 

za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (s strani ARRS), nas 
zanima ali smo pri Javnem razpisu »Pilotni/demonstracijski projekti – I. sklop: 
Pretvorba, distribucja in upravljanje energije«, pojmovani kot Javna raziskovalna 
organizacija, ki ni upravičen prejemnik sredstev oz. lahko sodelujemo samo kot 
zunanji izvajalec? 
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ODGOVOR: Javne raziskovalne organizacije niso upravičeni prejemniki sredstev in lahko 
sodelujejo le kot zunanji izvajalci.Javne raziskovalne organizacije v okviru predmetnega javnega 
razpisa so: javni raziskovalni zavodi in javni visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila Republika 
Slovenija. Pri ocenjevanju upravičenosti bo komisija upoštevala ustanovitelja Javnega 
raziskovalnega zavoda in ne njenega lastnika in/ali podeljenih koncesij. 
 
 
 
29. Zanima nas, kateri stroški so zajeti v okviru plač: redno delo, dodatek za delovno 

dobo, malica, prevoz? In ko govorimo o strošku plače, je verjetno mišljen tako 
imenovani bruto 1 (brez prispevkov delodajalca)? 

 
 
ODGOVOR: Stroške plač se izračunava po metodologiji izračuna standardne lestvice stroška na 
enoto za stroške osebja. Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela raziskovalcev je 
20,60 EUR za uro opravljenega dela na PD projektu. Standardna lestvica stroška na enoto za 
stroške dela strokovnih in tehničnih sodelavcev: 13,70 EUR za uro opravljenega dela na PD 
projektu. V omenjenih zneskih so zajete vse postavke stroška plače. 
 
 

METODOLOGIJA IZRAČUNA STANDARDNE LESTVICE 
STROŠKA NA ENOTO ZA STROŠKE OSEBJA 
 
 
III.1. Pravna podlaga in metodologija za določitev standardne lestvice stroška na enoto 
 
Osnova za izračun standardne lestvice stroška na enoto so pravna izhodišča in cena za financiranje 
raziskovalno razvojnih dejavnosti v Sloveniji Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS) 
za leto 2016.  
 
ARRS letno določa izhodišča in cene. Pravne podlage za določanje cen so: 

• Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1 in 61/06 ZDru-1, 112/07, 
9/11 in 57/12-ZPOP-1A);  

• Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
123/03 in št. 105/10);  

• Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti 
financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/14 in 
103/2015); 
Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016 https://www.arrs.gov.si/sl/progproj/cena/cena-16-
jun.asp 

Pri določitvi standardne lestvice stroška na enoto je uporabljena pravna podlaga in metodologija določitve 
letne vrednosti financiranja zaposlenih, ki izvajajo RR projekte, za leto 2016.  
 
 
III.2. Določanje vrednosti za financiranje aktivnosti 
 
ARRS določa vrednosti za financiranje raziskovalnega dela kot letni strošek zaposlenih za izvajanje RR 
projektov, ki predstavlja ekvivalent polne zaposlitve raziskovalca (FTE).   
 
Vrednost je definirana na osnovi izhodišč v Uredbi o normativih in standardih za določanje sredstev za 
izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije o ceni raziskovalne ure, in 
sicer: 

- določene vrednosti posameznih elementov cene in cenovnih kategorij izraženih v točkah, 
- določenih deležev  stroškov plače ter pripadajočih prispevkov delodajalca, stroškov blaga in storitev 

ter amortizacije,  
- določenih kategorij raziskav in 
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- določene vrednosti obračunske točke za posamezno leto. 
 
Vrednost obračunske točke za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016 znaša 287,59 EUR 
(ARRS, https://www.arrs.gov.si/sl/progproj/cena/cena-16-jun.asp). 
 
 
 
 
 
 
Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2016, ki se izračuna kot zmnožek števila točk in vrednosti točke za 
izvajanje raziskovalnih projektov za posamezne kategorije za pokrivanje stroškov, je sledeča:  
 

Kategorija/za 
pokrivanje 
stroškov A B C D E F 

 
PLAČE 30.294 30.294 30.294 30.294 30.294 30.294 
PRISPEVKI 
DELODAJALCA 4.879 4.879 4.879 4.879 4.879 4.879 
 
BLAGO IN 
STORITVE 9.758 13.770 18.309 22.899 27.285 31.688 
 
AMORTIZACIJA 2.754 5.151 8.721 11.594 14.535 17.476 
 
SKUPAJ 47.685 54.094 62.203 69.666 76.993 84.337 

 
III.3. Določitev standardne lestvice stroška na enoto za aktivnosti v okviru javnega razpisa 
 
Standardna lestvica stroška na enoto v okviru javnega razpisa se določi ločeno za sofinanciranje stroškov 
dela raziskovalcev in za sofinanciranje stroškov dela strokovnih in tehničnih sodelavcev, ki izvajajo PD 
projekte. 
 
V primeru prijave konzorcija so do povračil stroškov dela zaposlenih, ki izvajajo PD projekt, upravičeni vsi 
partnerji konzorcija. 
 
III.3.1 Aktivnost 1: delo raziskovalcev 
 
Osnova za določitev standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela raziskovalcev je letna »Cena 
ekvivalenta polne zaposlitve«, pri čemer se upoštevajo le stroški plače in prispevki delodajalca. Višina 
sredstev, ki je namenjena pokrivanju stroškov plač ter prispevkov, je v vseh cenovnih kategorijah enaka in 
znaša 35.173,00 EUR.  
 

VRSTE STROŠKOV Vrednost, izražena v EUR 

PLAČE 30.294 

PRISPEVKI DELODAJALCA 4.879 

SKUPAJ 35.173 
 
 
Iz letne vrednosti standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela raziskovalcev, ki izvajajo projekt, je 
izračunana vrednost dela na uro, pri čemer se je upoštevalo 1.700 ur/leto. Izračun je zaokrožen navzdol.  
 

Vrsta stroška Vrednost na uro 
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Stroški dela 
raziskovalcev 20,60 EUR 

 
Iz zapisanega izhaja, da znaša standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela raziskovalcev: 20,60  
EUR za uro opravljenega dela na PD projektu.  
 
 
 

III.3.2 Aktivnost 2: delo strokovnih in tehničnih sodelavcev 
 
Osnova za določitev standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela strokovnih in tehničnih sodelavcev 
v okviru PD projekta je prav tako letna »Cena ekvivalenta polne zaposlitve« v delu stroškov plač in prispevkov 
delodajalca, pri čemer se skladno s 1. odstavkom 23. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje 
sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije višina sredstev 
določi s faktorjem 2/3 (dve/tretjini) in znaša: 23.448,67 EUR.  
 

VRSTE STROŠKOV   Vrednost, izražena v EUR 

PLAČE 20.196,00 

PRISPEVKI DELODAJALCA 3.252,67 

SKUPAJ 23.448,67 
 
Iz letne vrednosti standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela strokovnih in tehničnih sodelavcev, je 
izračunana vrednost dela na uro, pri čemer se je upoštevalo 1.700 ur/leto. Izračun je zaokrožen navzdol.  
 

Vrsta stroška Vrednost na uro 

Stroški dela        
strokovnih in tehničnih 
sodelavcev 

 
13,70 EUR 

 
Iz zapisanega izhaja, da znaša standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela strokovnih in 
tehničnih sodelavcev: 13,70 EUR za uro opravljenega dela na PD projektu. 

 
 
 
30. V pogodbi se pojavljajo pojmi prijavitelj, upravičenec in partnerji v konzorciju. Kdo je 

upravičenec po pogodbi o sofinanciranju: prijavitelj, ki ga partnerji pooblastijo, ali vsi 
partnerji konzorcija? 

 
 
ODGOVOR: V primeru prijave posameznega podjetja postane prijavitelj ob prejemu sklepa o 
odobritvi sofinanciranja in podpisu pogodbe upravičenec. 
 
V primeru izbora vloge konzorcija bodo upravičenci kot prejemniki sredstev državnih pomoči za 
izvajanje aktivnosti PD projekta vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko 
pogodbo, s katero so partnerji v konzorciju pooblastili prijavitelja za podpis pogodbe o dodelitvi 
sredstev in v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih partnerjev. 
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31. Kdo je po pogodbi o sofinanciranju odgovoren za poslovno komuniciranje (npr. 
predaja zahtevkov) z agencijo SPIRIT: 

a. prijavitelj, 

b. prijavitelj, kot pooblaščeni upravičenec ali  

c. vsak partner konzorcija 

d. konzorcijska projektna pisarna ki bo tovrstne naloge izvajala po pooblastilu 
konzorcija? 

 
 
ODGOVOR: V konzorcijski pogodbi so partnerji potrdili podpisnika te pogodbe na strani 
upravičenca kot prijavitelja na javni razpis, vlogo na javni razpis in načrt operacije s posameznimi 
finančnimi deleži partnerjev (vključno z razdelitvijo po vrstah stroškov), medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti partnerjev, ravnanje v primeru sprememb konzorcija zaradi sprememb 
partnerjev, ravnanje v primeru kršitev določb te pogodbe s strani posameznih konzorcijskih 
partnerjev, ravnanje s pravicami intelektualne lastnine ter cilje operacije.  
 
V konzorcjiski pogodbi so vsi partnerji konzorcija pooblastili prijavitelja, da v njihovem zastopstvu 
podpiše to pogodbo in da se bo vsa komunikacija po pogodbi med agencijo in partnerji konzorcija 
opravljala preko podpisnika te pogodbe na strani upravičencev ter se obvezali, da bodo določila te 
pogodbe enakovredno veljala za vse partnerje konzorcija ter skladno s to obvezo vsi partnerji 
prevzemajo vlogo upravičenca po tej pogodbi. 
 
V primeru konzorcija je za komunikacijo z agencijo odgovoren prijavitelj oz. vodilni partner 
konzorcija. 
 
 
 
32. V vzorcu pogodbe o sofinanciranju je razvidno, da je vsak partner v projektu dolžan 

voditi projekt v okviru svojega finančnega sistema kot ločeno stroškovno mesto. Ali 
je poleg tega prijavitelj oz. pooblaščeni upravičenec dolžan voditi zbirno 
knjigovodsko evidenco - bilanco stanja za celotni projekt – to je kot sinteza vseh 
partnerjev v projektu? 

 
 
ODGOVOR: V primeru, ko prijavitelj nastopa kot vodilni partner konzorcija mu ni potrebno zbirati 
zbirne knjigovodske evidence. Mora pa biti zagotovljeno, da so vsi stroški projekta ustrezno knjiženi 
pri vseh članih konzorcija. 
 
 
 
33. Ali agencija odobrene zahtevke nakaže prijavitelju oz. pooblaščenemu upravičencu 

ali vsakemu partnerju posebej? In podobno, ali morebitne finančne zahtevke (npr. za 
vračilo sredstev) naslavlja na prijavitelja oz. pooblaščenega upravičenca ali na 
vsakega partnerja posebej? To vprašanje se nanaša na člene: 6, 17, 18, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 38, 44 predloga pogodbe o sofinanciranju. 
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ODGOVOR: V konzorcijski pogodbi so partnerji potrdili podpisnika te pogodbe na strani 
upravičenca kot prijavitelja na javni razpis, vlogo na javni razpis in načrt operacije s posameznimi 
finančnimi deleži partnerjev (vključno z razdelitvijo po vrstah stroškov), medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti partnerjev, ravnanje v primeru sprememb konzorcija zaradi sprememb 
partnerjev, ravnanje v primeru kršitev določb te pogodbe s strani posameznih konzorcijskih 
partnerjev, ravnanje s pravicami intelektualne lastnine ter cilje operacije.  
 
V konzorcjiski pogodbi so vsi partnerji konzorcija pooblastili prijavitelja, da v njihovem zastopstvu 
podpiše to pogodbo in da se bo vsa komunikacija po pogodbi med agencijo in partnerji konzorcija 
opravljala preko podpisnika te pogodbe na strani upravičencev ter se obvezali, da bodo določila te 
pogodbe enakovredno veljala za vse partnerje konzorcija ter skladno s to obvezo vsi partnerji 
prevzemajo vlogo upravičenca po tej pogodbi. 
 
Nakazila bodo izvedena do partnerja, ki bo, skladno s konzorcijsko pogodbo, sredstva naprej 
nakazoval konzorcijskim partnerjam. 
 
Za vračilo sredstev so kot upravičenci odgovorni vsi člani konzorcija. 
 
 


