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I. VSEBINA RAZPISA 

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 

110/2011-ZDIU12), Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije 

podjetij (Uradni list RS, št. 107/2006-UPB1, 11/2011, 57/2012), Proračuna Republike 

Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/2012), Zakona o izvrševanju proračunov 

Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012), Zakona o finančnem 

poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 

126/2007, 40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010-ORZFPPIPP21, 26/2011, 47/2011, 87/2011-

ZPUOOD, 23/2012, 48/2012 Odl.US: U-I-285/10-13), Zakona o gospodarskih družbah 

(Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl .US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-

379/09-8, 33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/2012, 57/2012), Zakona o 

pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS št. 

44/2007-UPB2, 51/2011), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 

69/2011-UPB2), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013), Uredbe o finančnih 

spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list RS, št. 11/2007, 19/2009, 11/2011-

ZSTNIIP-B) Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih 

vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o 

splošnih skupinskih izjemah) (Uradni list EU 214, 09.08.2008) Programa dela in Finančnega 

načrta SPIRIT Slovenija, javna agencija za leti 2013 in 2014, h katerim je Vlada Republike 

Slovenije dala soglasje dne 5.3.2013, Pogodbe št. SPIRIT 534310 – 13 – JM o izvajanju in  

financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2013 in 2014 za področje financiranja izvajanja 

javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letu 2013 

in shemah državne pomoči (številka sheme: BE03-5715334-2007, BE03-5715334-2007/1, 

BE04-5715334-2007, BE04-5715334-2007/1, BE03-5715334-2007/II) 

 

objavlja Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 

razvoja, investicij in turizma 

 

JAVNI RAZPIS 

ZA SPODBUJANJE TUJIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ V REPUBLIKI 

SLOVENIJI V LETU 2013 (JR 4/2012-446) 

 

 

 

1.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji 

–tuje osebe zasebnega prava - nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju 

Republike Slovenije.  
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Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena 

sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji 

produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega 

procesa v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni, storitveni, katere storitve 

se mednarodno tržijo ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.  

 

Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih 

upravičenec do spodbude (v nadaljevanju: prejemnik spodbud oziroma projektno podjetje) ali 

z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in povečanje obsega 

storitev oziroma razvojno raziskovalne dejavnosti, ki jih prejemnik spodbud ali z njim 

povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že opravljajo.  

 

Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte v naslednje dejavnosti:  

- primarna proizvodnja (kmetijstvo) iz seznama v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske 

Skupnosti, proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode ter 

proizvodov, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki),  

- predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek spodbude določen na podlagi 

cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih 

je na trg dalo zadevno podjetje, ali kadar je spodbuda pogojena s tem, da je delno ali v 

celoti prenesena na primarne proizvajalce, 

- ribištvo in ribogojništvo, 

- premogovništvo, 

- jeklarstvo, 

- promet  

- ladjedelništvo, 

- industrija sintetičnih vlaken, 

- proizvodnja orožja in streliva. 

 

Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte v dejavnostih trgovine, turizma, 

gradbeništva, proizvodnje in distribucije električne energije, izobraževanja ter zdravstvenega 

in socialnega varstva. 

 

Spodbude se tudi ne dodelijo za dejavnosti, povezane z izvozom, ki je neposredno povezan z 

izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi 

tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo. Prav tako se spodbude ne dodeljujejo v 

primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo prednost pred uporabo uvoženega blaga. 

 

Spodbude se ne dodelijo podjetjem, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne 

pomoči, na osnovi odločbe Komisije (ES), ki je prejeto državno pomoč razglasila za 

nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. 

 

Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte, katerih upravičeni stroški presegajo 50 

milijonov evrov (veliki naložbeni projekt). Da se prepreči umetna razdelitev velikega 

naložbenega projekta v več manjših projektov, se za velik naložbeni projekt šteje tudi skupina 

posameznih projektov, ki posamezno ne dosegajo vrednosti 50.000.000 evrov, če podjetje ali 
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podjetja v treh letih začno posamezne naložbe v osnovna sredstva, ki se lahko združena 

obravnavajo na ekonomsko nedeljiv način ali pomenijo ekonomsko celoto, v skupni vrednosti 

50.000.000 evrov. 

 

2.  NAMEN JAVNEGA RAZPISA  

 

Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k investiranju na območju 

Republike Slovenije, katerih investicijski projekti bodo:  

- v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljali nova delovna mesta in 

zaposlitve (v nadaljevanju zaposlitve), in sicer predvsem v panogah z višjo dodano 

vrednostjo; 

- prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih 

podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji; 

- prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju; 

- prispevale k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi 

podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in 

tehnologij. 

 

Investicijski projekti se morajo izvajati v projektnih podjetjih, to je prejemnikih spodbude.  

Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte, ki niso v skladu z namenom javnega 

razpisa. 

 

 

3. CILJI JAVNEGA RAZPISA 

 

Cilji razpisa so:  

- odpreti 500 neto novih zaposlitev najkasneje v treh letih po zaključku investicij; 

- doseči 3 kratno vrednost investicij prijavljenih projektov glede na vrednost 

dodeljenih spodbud najkasneje v treh letih od datuma podpisa pogodb; 

- vsaj 50% prijavljenih investicijskih projektov izvesti v regijah, kjer je indeks razvojne 

ogroženosti regije višji od 90. 

 

 

4.  TUJI INVESTITOR KOT PRIJAVITELJ  

 

Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo:  

- tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe imeti izkušnje iz opravljanja 

dejavnosti prejemnika spodbude ali s področja prijavljenega investicijskega 

projekta, ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude. 

 

Povezanost družb se presoja v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. avgusta 

2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 

in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah). 
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5.  PREJEMNIKI SPODBUD 

 

Prejemniki spodbud so le gospodarske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji do 

dneva oddaje prijave, v katerih imajo tuji investitorji, ki vložijo prijavo, neposredno 

najmanj 10 % lastniški delež, ki mora biti vpisan do dneva oddaje prijave v sodni 

register Republike Slovenije oziroma v delniško knjigo, vodeno pri Centralno klirinški 

depotni družbi d.d.. Najmanj 10 % neposredni lastniški delež v prejemniku spodbude mora 

prijavitelj ohranjati do konca investicijskega projekta.  

 

Za dodelitev spodbude se lahko kandidira: 

- z investicijskimi projekti v predelovalno dejavnost, na podlagi katerih bo najkasneje v 

treh letih po zaključku investicije zagotovljeno odprtje najmanj 25 novih zaposlitev. 

Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 1 milijon EUR; 

- z investicijskimi projekti v storitveni dejavnosti, katerih storitve se mednarodno tržijo, 

na podlagi katerih bo najkasneje v treh letih po zaključku investicije odprtih najmanj 10 

novih zaposlitev. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 

milijona EUR. Kot storitvena dejavnost, ki se mednarodno trži, se šteje:  

 dejavnost centrov za podporo uporabnikom (angl. Customer Service Centres), 

 dejavnost centrov za skupne storitve (angl. Shared Services Centres), 

 logistična dejavnost (angl. Logistics), 

 dejavnost regionalnih centrov za upravljanje (angl. Regional Headquarters); 

- z investicijskimi projekti v razvojno-raziskovalno dejavnost, na podlagi katerih bo 

najkasneje v treh letih od podpisa pogodbe odprtih najmanj 5 novih zaposlitev z 

najnižjo stopnjo izobrazbe: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski 

strokovni programi oz. 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). Če bo odprtih več kot 5 novih 

zaposlitev mora biti vsaj 80% vseh novih zaposlitev z najnižjo izobrazbo: specializacija 

po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi oz. 1. bolonjska stopnja 

(raven 6/2). Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 

milijona EUR. Kot razvojno-raziskovalna dejavnost se šteje dejavnost, ki jo izvaja 

podjetje ali zaključena organizacijska enota, katere osnovna dejavnost je raziskovanje in 

razvoj na področju tehnologije. Raziskovalni projekt mora v celoti spadati v dejavnost 

industrijskih raziskav in/ali razvoj prototipov za tržno uporabo. Podjetja, katerih 

osnovna dejavnost niso raziskave in razvoj, morajo voditi raziskovalno razvojno enoto 

organizacijsko opredeljeno. Razvojno raziskovalne naloge morajo biti navedene v 

organigramu in veljavnem aktu o sistemizaciji delovnih mest prejemnika spodbude. 

Kot najnižja vrednost investicije se šteje samo neto (brez DDV) investicija v opredmetena 

osnovna sredstva (komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup in gradnja 

stavb skupaj z  zemljišči neposredno pod stavbo ter posodobitev stavb, nakup novih strojev in 

opreme) in/ali v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, 

know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja). V primeru malih in srednje velikih 

podjetij se za investicijo v opredmetena sredstva šteje tudi nakup rabljenih strojev in opreme.  
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Prijavitelj mora iz lastnih virov in/ali virov prejemnika spodbude in v obliki, ki ni povezana z 

javnimi sredstvi, zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov 

materialnih in nematerialnih investicij.  

 

Kot datum zaključka investicije se šteje končanje v prijavi navedenih del in hkrati 

doseganje vrednosti investicije v prijavljeni višini, kar mora biti zaključeno najkasneje v 

roku treh let od datuma podpisa pogodbe. 

 

Ustvarjanje novih zaposlitev pomeni neto povečanje števila zaposlenih, neposredno 

zaposlenih v nekem podjetju, v primerjavi s povprečjem predhodnih 12 mesecev pred 

podpisom pogodbe o sofinanciranju, pri čemer se sorazmerno upoštevajo zaposlitve s polnim 

in skrajšanim delovnim časom. Vsako zaposlitev, izgubljeno v teh 12 mesecih, je potrebno 

zato odšteti od celotnega števila zaposlitev, ustvarjenih v istem obdobju. Nove zaposlitve 

morajo biti ustvarjene najkasneje v treh letih od datuma zaključka investicije. Neto nove 

zaposlitve se morajo ohranjati v regiji najmanj pet let, v primeru srednjih in malih podjetij pa 

tri leta po dnevu, ko je bila zaposlitev prvič realizirana. Pri zaposlitvah, ki so bile ustvarjene 

pred dnem zaključka investicije, se obdobje za ohranjanje zaposlitve šteje šele od dneva 

zaključka investicije dalje.  

 

V primeru investicijskih projektov v razvojno raziskovalno dejavnost mora podjetje ustvariti 

neto nove zaposlitve najkasneje v treh letih od podpisa pogodbe. 

 

Kot ustvarjanje neto novih zaposlitev se ne šteje prezaposlitev zaposlenih v projektno 

podjetje/prejemnika spodbude iz povezanih družb. Povezanost družb se ugotavlja v skladu 

z Zakonom o gospodarskih družbah, ZGD-1. 

 

Spodbuda se ne dodeli, če 

- je investicijski projekt za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že 

sofinanciran iz drugih javnih sredstev (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in 

drugih virov), oziroma če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje 

dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči; 

- je tuji investitor ali prejemnik spodbud insolventen; 

- tuji investitor ali prejemnik spodbud ni v stanju kapitalske ustreznosti v skladu s 3. 

odstavkom 11. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 

prisilnem prenehanju; podjetje je kapitalsko ustrezno, če je obseg njegovih dolgoročnih 

virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki 

jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov; 

- je zoper tujega investitorja ali zoper prejemnika spodbud s pravnomočno odločbo sodišča 

začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije; 

- je prejemnik spodbude ali tuji investitor naveden v evidenci subjektov, za katere velja 

omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije; 

- je prejemnik spodbude ob oddaji prijave za dodelitev spodbude v težavah v skladu s 

Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v 

težavah (UL C 244 z dne 1.10.2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in 

prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.  Mala in srednja podjetja, ki delujejo 
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manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic 

Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če 

izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje 

podjetij. 

 

Kumulacija državnih pomoči pomeni, da se prejete državne pomoči med seboj seštevajo. 

Namen pravila kumulacije je tako zagotoviti, da posamezni prejemnik ne bi dobil več pomoči 

kot je dovoljeno. Če je prejemnik spodbude že dobil tudi druga sredstva iz državnega, 

lokalnega ali EU proračuna, oziroma če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova 

presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih 

pomoči ali pa so mu bila odobrena, se pogodba razdre, agencija pa mora zahtevati vrnitev 

vseh že izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne plačila do dne 

vračila. 

 

Prejemnik spodbude mora v času od oddaje prijave pa do izpolnitve vseh obveznosti, ki 

izhajajo iz javnega razpisa, razpisne dokumentacije in pogodbe, pisno obvestiti agencijo (npr. 

vsebinske in finančne spremembe prijavljenega investicijskega projekta, sprememba naslova, 

začetek stečajnega postopka, izstop tujega investitorja itd.), ki se nanašajo bodisi na 

investicijski projekt bodisi prejemnika spodbude ali tujega investitorja, takoj po nastanku 

spremembe. 

 

 

6. UPRAVIČENI STROŠKI  

 

Upravičeni stroški, za katere se dodelijo spodbude, so: 

- stroški materialnih investicij (investicije v opredmetena osnovna sredstva t.j. nakup in  

gradnja stavb skupaj z zemljiščem neposredno pod stavbo ter posodobitev stavb, 

komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup novih strojev in opreme (v 

primeru MSP tudi nakup rabljenih strojev in opreme). Nakup zemljišč lahko predstavlja 

največ 25 % vrednosti prijavljenih upravičenih stroškov. Nakup zemljišč in nakup 

objektov je upravičen strošek, razen v primerih, ko gre za nakup zemljišč in objektov 

med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je 

ustanovitelj s.p.-ja in njegovo firmo ali med družbeniki gospodarske družbe in 

gospodarsko družbo.  

 

V kolikor je med upravičenimi stroški tudi nakup zemljišč ali objektov, je potrebno vlogi na 

javni razpis priložiti: 

- zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 1 meseca ali katastrske podatke o 

načrtovani lokaciji, na podlagi katerih lahko ocenjevalna komisija pridobi podatke iz 

uradne evidence in 

- pismo o nameri ali predpogodbo, ki ne sme predstavljati zavezujoče ponudbe ali 

finančne zaveze investitorja ali prejemnika spodbude. 

 

V primeru, ko ocena upravičenih stroškov vezanih na nakup nepremičnine bistveno odstopa 

od uradne cenitve Geodetske uprave Republike Slovenije, lahko komisija od prijavitelja 
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zahteva sodno cenitev, ki mora biti izdelana s strani sodno zapriseženega cenilca in ne sme 

biti starejša kot 1 leto ob dnevu prijave na razpis. 

 

V primeru nakupa rabljenih strojev in opreme, je potrebna izjava prodajalca, da predmet 

nakupa v preteklih petih letih ni bil kupljen s pomočjo sredstev iz državnega, lokalnega ali EU 

proračuna. 

 

Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, morajo v podjetju ostati do konca obdobja 

ohranjanja investicije oz. do konca amortizacijskega obdobja. Osnovna sredstva, ki so 

predmet sofinanciranja, se lahko prodajo pred potekom roka s pogojem, da prejemnik 

spodbude nabavi druga primerljiva osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo 

za enak namen. Prejemnik spodbude mora o tem predhodno pridobiti soglasje agencije. 

 

- stroški nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna osnovna 

sredstva t.j. nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj (know-howa) in nepatentiranega 

tehničnega znanja; pri investicijah v velika podjetja lahko znašajo največ do 50 % 

upravičenih stroškov cele investicije).  

 

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, s 

ciljem, da se zastavljeni cilji in načrtovani rezultati investicijskega projekta uspešno dosežejo. 

 

Med upravičene stroške ne sodijo: 

- stroški DDV in nadomestilo za spremembo namembnosti zemljišča ter druge dajatve 

- stroški nakupa osebnih, tovornih in kombiniranih vozil. 

 

V skladu z 8. členom Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije sodijo med 

upravičene stroške materialnih investicij tudi stroški zakupa zemljišč in stavb, vendar mora 

biti v tem primeru zakupna pogodba sklenjena najmanj za pet let po pričakovanem datumu 

zaključka projekta za velika podjetja in tri leta za mala in srednje velika podjetja. Pri zakupu 

opreme se upoštevajo samo stroški zakupa v obliki finančnega zakupa z obvezo nakupa 

sredstev po izteku pogodbe. Zakup mora biti izveden po tržnih pogojih. 

 

V skladu s 3. členom Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije 

nematerialne investicije vključujejo investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup 

patentov, licenc, znanja in izkušenj (know-howa) ali nepatentiranega tehničnega znanja); v 

skladu z 9. členom te uredbe pa se morajo nematerialne investicije uporabljati izključno v 

podjetju, ki je prejemnik spodbude. Obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se 

amortizirajo. Kupljene morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih. Vključene morajo 

biti v osnovna sredstva podjetja in morajo pri velikem podjetju ostati v podjetju, ki je 

prejelo spodbudo, najmanj 5 let, pri malem ali srednjem podjetju pa najmanj 3 leta po 

zaključku investicijskega projekta. 
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7.  FORMALNA POPOLNOST PRIJAVE 

 

Prijava se šteje kot formalno popolna, če vsebuje, v skladu z navodili v razpisni 

dokumentaciji, vse pravilno izpolnjene obrazce ter priloge. 

 

 

8.  DOPOLNITEV PRIJAVE 

 

V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti prijave, komisija v skladu s Pravilnikom o 

postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije v roku 8 dni od odprtja prijave 

pozove prijavitelja po njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji, naj v roku 8 dni od 

prejema poziva za dopolnitev prijavo dopolni. Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj 

po njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji v roku 8 dni ne dopolni, se s sklepom 

zavržejo.  

 

Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do izbora prijavitelja po 

njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji pozove k pojasnilu informacij iz prijave 

in/ali pozove k posredovanju dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v prijavi, o 

katerih se pri državnih organih ne vodijo uradne evidence. Prijavitelj po njegovem 

pooblaščencu v Republiki Sloveniji, ki je bil pozvan k pojasnilu oziroma posredovanju 

dokazil, mora le-te posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. Če prijavitelj po njegovem 

pooblaščencu v Republiki Sloveniji v roku pojasnil oziroma dokazil ne posreduje, izvajalec 

javnega razpisa sprejme odločitev na podlagi razpoložljive dokumentacije.  

 

Izvajalec javnega razpisa lahko v obdobju od odpiranja prijave do podpisa pogodbe s 

prejemnikom obstoječe stanje pri potencialnem prejemniku spodbude preveri na kraju 

samem.  

 

Vsebina dispozicije investicijskega projekta ni predmet dopolnitve prijave.  

 

 

9. MERILA ZA OCENJEVANJE  

 

Vse formalno popolne prijave, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bodo v skladu z 

namenom javnega razpisa, bo ocenila ocenjevalna komisija, imenovana s strani direktorja 

Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 

investicij in turizma, na podlagi naslednjih meril:  

 

 Merilo Št. točk 

1. Položaj tujega investitorja na trgu 15 

2. Delež tujega investitorja v slovenskem podjetju 5 

3. Delež domačih dobaviteljev pri investicijskih projektih v predelovalni oz. 

razvojno-raziskovalni dejavnosti / Obseg prihodkov od prodaje ustvarjene 
9 
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 Merilo Št. točk 

izven Republike Slovenije za storitve investicijskih projektov v storitveni 

dejavnosti, ki se mednarodno trži   

4. 
Možen prenos tehnologije na ostala slovenska podjetja in vpliv 

investicijskega projekta na produktivnost ostalih domačih podjetij  
9 

5. Trajnostna naravnanost investicijskega projekta 5 

6. Raziskovalno-razvojni učinki investicijskega projekta 27 

7. Vpliv investicijskega projekta na človeški kapital 10 

8. 

Vpliv na okolje pri investicijskih projektih v predelovalno dejavnost / 

Stopnja izobrazbe zaposlenih na investicijskem projektu v storitvene 

dejavnosti, ki se mednarodno tržijo in trgi, na katerih se storitve tržijo / 

Rezultati izvajanja industrijskih raziskav in vpliv investicijskega projekta 

na odpadke  

15 

9.  
Razvojni učinki investicijskega projekta v gospodarsko manj razvitih 

regijah in vpliv na brezposelnost 
5 

 SKUPAJ 100 

 

Agencija bo sofinancirala investicijske projekte tistih tujih investitorjev, katerih prijave bodo 

v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 60 točk. Natančnejši opis meril in način 

dodeljevanja sredstev je naveden v točki III. razpisne dokumentacije. 

 

V primeru, da je investicijski projekt pri enem od meril ocenjen z 0 točkami, se projekt 

zavrne. 

 

 

10.  VIŠINA SREDSTEV  

 

Višina razpisanih sredstev za leto 2013 je do 7.873.138,00 EUR. V primeru spremembe 

državnega proračuna se vrednost razpisanih sredstev lahko spremeni. 

 

V kolikor bi kakršenkoli (pod)zakonski akt ali sklep Vlade spremenil višino pravice porabe na 

proračunski postavki, si agencija pridržuje pravico razveljaviti razpis pred izdajo sklepov o 

sofinanciranju. 

 

Višina spodbude bo določena na podlagi meril, števila ustvarjenih novih zaposlitev, 

vrednosti investicije (od vrednosti upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih 

investicij) ter v okviru razpoložljivih sredstev, namenjenih za dodelitev spodbud.  

 

Višina dodeljene spodbude ne sme presegati 30 % vrednosti upravičenih stroškov projekta za 

velika podjetja. V primeru srednje velikih podjetij višina dodeljene spodbude ne sme 

presegati 40 %, v primeru malih podjetij pa 50 % upravičenih stroškov posameznega 

projekta.  
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Za določitev velikosti prejemnika spodbude se uporabljajo merila, ki jih opredeljuje Priloga 

I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst 

pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih 

skupinskih izjemah). 

 

Za dodelitev spodbude, katere vrednost presega 2 mio EUR, je potrebno predhodno soglasje 

Vlade RS.  

 

Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu 

tveganega kapitala, odda prijavo za sofinanciranje po tem razpisu, znaša najvišja dovoljena 

stopnja intenzivnosti pomoči 24 % upravičenih stroškov naložb povezanih z investicijo za 

velika podjetja. V primeru srednje velikih podjetij višina dodeljene spodbude ne sme 

presegati 32 %, v primeru malih podjetij pa za 40 % upravičenih stroškov posameznega 

projekta.  

 

V primeru, ko razlika med najvišjo dovoljeno stopnjo intenzivnosti pomoči (30, 40 ali 50 %), 

in najvišjo stopnjo intenzivnosti pomoči v primeru tveganega kapitala (24, 32 ali 40 %), 

preseže skupni znesek vloženega tveganega kapitala, se največja dovoljena višina pomoči, 

dodeljene po tem razpisu, zmanjša samo za znesek vloženega tveganega kapitala. 

 

Če se po končanem ocenjevanju izkaže, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja 

upravičenih stroškov investicijskih projektov, ki so dosegli prag sofinanciranja, presega 

razpisana sredstva, se sredstva razdelijo glede na višino doseženih točk – tako, da imajo 

prednost pri dodelitvi projekti z višjim številom točk.  

 

Če je več projektov z enako oceno, ima prednost projekt, ki predvideva večje število 

ustvarjenih novih zaposlitev; če bi ti projekti imeli enako število ustvarjenih novih zaposlitev, 

ima prednost projekt, ki  prejme v fazi ocenjevanja pri merilu št. 6. Raziskovalno-razvojni 

učinki investicijskega projekta večje število točk. 

 

Če vrednost dodeljene finančne spodbude, po oceni projekta, presega višino razpoložljivih 

sredstev, agencija s prejemnikom ne sklene pogodbe.  

 

 

11.  POGOJ NUJNOSTI 

 

Spodbudo je mogoče dodeliti samo, če je prijavitelj zanjo vložil prijavo za dodelitev 

spodbude pred začetkom izvajanja investicijskega projekta in če je že bila podpisana pogodba 

z agencijo. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko se začno gradbena dela ali je 

sklenjena prva trdna zaveza za naročilo opreme. 

 

V primeru dodelitve spodbude velikim podjetjem mora prijavitelj izpolniti pogoje iz prvega 

odstavka, hkrati pa mora izpolnjevati enega ali več naslednjih meril:  

- bistvena razširitev velikosti projektnega podjetja ali dejavnosti zaradi spodbude; 

- bistvena razširitev obsega projekta ali dejavnosti zaradi spodbude; 
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- bistveno povečanje skupnega zneska, ki ga je upravičenec porabil za projekt ali dejavnost 

zaradi pomoči; 

- bistveno povečanje hitrosti zaključka zadevnega projekta ali dejavnosti; 

- če spodbuda ne bi bila dodeljena, projekt kot tak v zadevni regiji ne bi bil izveden. 

 

 

12.  OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV 

 

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, ki bodo nastali v obdobju treh let od 

datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Prejemnik mora izdati zahtevek za sofinanciranje 

najkasneje do 30.10.2013. Podjetje mora zahtevku priložiti tudi bančno garancijo 

prvovrstne banke na prvi poziv z veljavnostjo treh let in treh mesecev  od datuma podpisa 

pogodbe za celoten znesek prejete spodbude, s katero banka garantira, da bo izplačala ta 

znesek, če pogodbene obveznosti ne bodo dobro izvedene. Bančna garancija mora biti 

tekstovno identična vzorcu garancije na strani 76  razpisne dokumentacije.  

 

 

13.  NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROKI 

 

Javni razpis je odprt do 23.08.2013 oziroma do porabe predvidenih proračunskih sredstev. 

Prijava mora prispeti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Verovškova ulica 60, 1000 

Ljubljana, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – prijava za razpis - spodbujanje 

TNI 2013« ter s polnim naslovom tujega investitorja kot prijavitelja in naslovom 

prejemnika spodbude kot pooblaščenca. Prijavitelji morajo izpolnjeno prijavo oddati v 

papirni obliki v originalu in v celoti v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku oziroma 

skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Posameznim zahtevanim 

dokumentom, ki v originalu niso v slovenskem ali angleškem jeziku morajo biti priloženi 

uradni prevodi v slovenski ali angleški jezik.  

 

Vsi podatki iz prijav, ki jih ocenjevalna komisija odpre, so javni, razen tistih, ki jih tuji 

investitor posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko označi 

posamezen podatek oziroma del prijave. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno 

prijavo. 

 

Na javni razpis se ne more prijaviti prijavitelj s ponovno prijavo za isti projekt, če o tej prijavi 

teče pritožbeni postopek. Prijavitelj lahko prijavo za isti projekt vloži šele po pravnomočno 

končanem pritožbenem postopku.   

 

Na ta javni razpis ne more kandidirati prijavitelj, ki je v okviru izvajanja projektov v 

Republiki Sloveniji, sodeloval s prejemniki, do katerih ima agencija ali Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo kakršne koli odprte terjatve iz naslova sklenjenih pogodb o 

dodelitvi nepovratnih finančnih spodbud. Na tem javnem razpisu tudi ne more kandidirati 

investicijski projekt prejemnika spodbude, do katerega ima agencija ali Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo kakršne koli odprte terjatve iz naslova prej sklenjenih 

pogodb o dodelitvi nepovratnih finančnih spodbud.  
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14.  ODPIRANJE PRIJAV 

 

Odpiranje prijav zaradi pričakovanega velikega števila prijav ne bo javno. Odpiranje bo 

potekalo naslednji delovni dan po roku za prispetje prijav s pričetkom ob 9.00 uri v prostorih 

agencije. 

 

Pri odpiranju se bodo upoštevale prijave, ki bodo prispele v glavno pisarno agencije, 

Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, ne glede na način dostave na dan, kot je določen rok 

za prispetje prijav in sicer najkasneje do 12.00 ure.  

 

Rok za prispetje prijav v letu 2013 je:  

 za prvo odpiranje: 17. maj 2013, do 12. ure, 

 za drugo odpiranje: 23. avgust 2013, do 12. ure. 

 

Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis ali na kateri razpis se 

nanaša) komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 

 

Vloge, ki bodo prispele po roku, kot je določen za prispetje vlog, bodo uvrščene v naslednje 

odpiranje. Vloge, ki bodo prispele po zadnjem roku za prispetje vlog v letu 2013, se kot 

nepravočasne s sklepom zavržejo.  

 

 

15.  SKLEP O DODELITVI OZ. NEDODELITVI SPODBUDE 

 

Na podlagi ocene ocenjevalne komisije bodo tuji investitorji po njihovem pooblaščencu v 

Republiki Sloveniji s sklepom obveščeni o dodelitvi oz. nedodelitvi spodbude najpozneje v 

roku 60 dni od dneva odpiranja prijav. Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani 

agencije. 

 

Zoper sklep je možna pritožba v 15 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno 

opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena 

merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je dodeljena pravica do 

nepovratne finančne spodbude. 

 

Prejemniki spodbude, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spod-

bude, bodo morali v roku 30 dni od prejema sklepa z agencijo podpisati pogodbo, sicer se bo 

štelo, da so odstopili od podpisa pogodbe za pridobitev nepovratne finančne spodbude. Ne 

glede na zgornje določilo se šteje, da je prejemnik spodbude odstopil pravice do nepovratne 

finančne spodbude, če pogodba ne bo sklenjena do 30.10.2013. 
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16.  RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 

Razpisna dokumentacija v slovenskem in angleškem jeziku je na voljo v glavni pisarni Javne 

agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in 

turizma, Verovškova ulica 60, Ljubljana vsak delovni dan med 9.00 in 10.00 uro ali na 

spletnih straneh: www.japti.si in www.investslovenia.si. Razpisna dokumentacija se lahko 

posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi prošnje podjetja, na elektronski naslov: 

fdi@japti.si. Za posredovanje dokumentacije po navadni ali elektronski pošti lahko 

zainteresirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 5 dni pred določenim rokom za prispetje prijav. 

 

17.  DODATNE INFORMACIJE  

 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so 

prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na naslov: Javna agencija 

Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, 

Verovškova ulica 60, Ljubljana (s pripisom: javni razpis TNI 2013) ali na elektronski naslov: 

matej.skocir@japti.si (s pripisom: javni razpis TNI 2013), in sicer najkasneje 8 dni pred 

rokom določenim za prispetje prijav. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori 

izvajalca javnega razpisa bodo najkasneje 6 dni pred rokom določenim za prispetje prijav 

objavljeni na spletnem naslovu www.japti.si. Odgovori in pojasnila izvajalca javnega razpisa 

so del razpisne dokumentacije. 

 

Dodatne informacije so na voljo po telefonu na številki +386 1 5891 884 pri kontaktni osebi 

mag. Mateju Skočirju ali pri vodji razpisa Igorju Lakoti. Morebitna vprašanja je mogoče 

posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: igor.lakota@japti.si.  

 

 

     Boštjan Skalar 

  v.d. direktorja 
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II. PREGLED IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA DODELITEV SPODBUDE  

Pri kandidiranju na javni razpis se ugotavlja izpolnjevanje naslednjih pogojev: 

- prijavitelj je tuja oseba zasebnega prava, 

- prejemnik spodbude je gospodarska družba registrirana v Republiki Sloveniji do 

dneva oddaje prijave, kar mora biti razvidno iz sodnega registra Republike Slovenije, 

- prijavitelj ima v prejemniku spodbude neposredno najmanj 10 % lastniški delež, ki 

mora biti vpisan do dneva oddaje prijave v sodni register Republike Slovenije oziroma v 

delniško knjigo, vodeno pri Centralno klirinški depotni družbi d.d. Najmanj 10 % 

neposredni lastniški delež v prejemniku spodbude mora prijavitelj ohranjati do konca 

investicijskega projekta, 

- izpolnjen pogoj nujnosti,  

- prijavitelj ali njegove tuje povezane družbe morajo imeti izkušnje iz opravljanja 

dejavnosti prejemnika spodbude ali s področja prijavljenega investicijskega 

projekta, ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude, 

- investicijski projekt v dejavnost, ki je upravičena do spodbud po javnem razpisu: ali 

predelovalna dejavnost ali storitve, ki se mednarodno tržijo ali razvojno raziskovalna 

dejavnost, 

- investicijski projekt v predelovalno dejavnost (v opredmetena osnovna sredstva in/ ali v 

neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva) mora znašati minimalno 1 mio EUR in 

ustvariti najmanj 25 neto novih zaposlitev, 

- investicijski projekt v storitve, ki se mednarodno tržijo (v opredmetena osnovna 

sredstva in/ ali v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva) mora znašati minimalno 

0,5 mio EUR in ustvariti najmanj 10 neto novih zaposlitev.  

- investicijski projekt v razvojno-raziskovalno dejavnost (v opredmetena osnovna sredstva 

in/ ali v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva) mora znašati minimalno 0,5 mio 

EUR in ustvariti najmanj 5 neto novih zaposlitev z najnižjo stopnjo izobrazbe: 

specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi oz. 1. 

bolonjska stopnja (raven 6/2). Če bo ustvarjenih več kot 5 novih zaposlitev mora biti 

vsaj 80% teh novih zaposlitev z najnižjo stopnjo izobrazbe: specializacija po višješolskih 

programih ali visokošolski strokovni programi oz. 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). 

Raziskovalni projekt mora v celoti spadati v dejavnost industrijskih raziskav in/ali 

razvoj prototipov za tržno uporabo. Razvojno raziskovalne naloge morajo biti 

navedene v organigramu in veljavnem aktu o sistemizaciji delovnih mest prejemnika 

spodbude (obvezna priloga), 

- prijavitelj mora iz lastnih virov in/ali virov prejemnika spodbude in v obliki, ki ni 

povezana z javnimi sredstvi, zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih 

stroškov materialnih in nematerialnih investicij,  

- začetna investicija: za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena 

in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega 

podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali pri bistveni 

spremembi proizvodnega procesa v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v 

predelovalni, storitveni, katere storitve se mednarodno tržijo, ali razvojno-raziskovalni 

dejavnosti, 

 

 

Če v prijavi ni navedenih podatkov, iz katerih je razvidno izpolnjevanje posameznega pogoja, se 

šteje, da prijava ne izpolnjuje tega pogoja in se s sklepom zavrne. Prav tako se zavrnejo 

prijave, ki niso skladne z namenom javnega razpisa. 
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III. NATANČNEJŠI OPIS MERIL IN NAČINA DODELJEVANJA SREDSTEV 

 

Vse formalno popolne prijave, ki bodo hkrati izpolnjevale pogoje za dodelitev spodbude in 

bodo skladne z namenom razpisa, bodo ocenili člani ocenjevalne komisije, v skladu z 

naslednjimi ocenjevalnimi merili:  

 

 Merilo Št. točk 

1. Položaj tujega investitorja na trgu 15 

2. Delež tujega investitorja v slovenskem podjetju 5 

3. 

Delež domačih dobaviteljev pri investicijskih projektih v predelovalni oz. 

razvojno-raziskovalni dejavnosti / Obseg prihodkov od prodaje ustvarjene 

izven Republike Slovenije za storitve investicijskih projektov v storitveni 

dejavnosti, ki se mednarodno trži   

9 

4. 
Možen prenos tehnologije na ostala slovenska podjetja in vpliv 

investicijskega projekta na produktivnost ostalih domačih podjetij  
9 

5. Trajnostna naravnanost investicijskega projekta 5 

6. Raziskovalno-razvojni učinki investicijskega projekta 27 

7. Vpliv investicijskega projekta na človeški kapital 10 

8. 

Vpliv na okolje pri investicijskih projektih v predelovalno dejavnost / 

Stopnja izobrazbe zaposlenih na investicijskem projektu v storitvene 

dejavnosti, ki se mednarodno tržijo in trgi, na katerih se storitve tržijo / 

Rezultati izvajanja industrijskih raziskav in vpliv investicijskega projekta 

na odpadke  

15 

9.  
Razvojni učinki investicijskega projekta v gospodarsko manj razvitih 

regijah in vpliv na brezposelnost 
5 

 SKUPAJ 100 

 

1. POLOŽAJ TUJEGA INVESTITORJA NA TRGU (maksimalno število točk je 15) 

Ocena je sorazmerna glede na mednarodno uveljavljenost tujega investitorja oziroma 

njegovega lastnika (kotiranje na mednarodnih borzah, vodilni položaj v panogi…) in glede na 

obstoj do sedaj uspešno izvedenih čezmejnih investicijskih projektov tujega investitorja 

oziroma njegovega lastnika. Maksimalno število točk (15) prejme tuji investitor, ki kotira na 

eni od mednarodnih borz oziroma je med vodilnimi podjetji v svoji panogi v svetovnem 

merilu ter je izvedel podobne investicijske projekte v tujini. Nič (0) točk prejme tuji 

investitor, ki doslej ni izvedel omembe vrednih investicijskih projektov in je tudi na domačem 

trgu neuveljavljen v svoji panogi. Pri oceni se upošteva tudi položaj povezanih družb. 

Povezanost družb se presoja v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. avgusta 

2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 

in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah). 
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Tuji investitor je multinacionalno podjetje (delnice podjetja kotirajo na 

najpomembnejših borzah kot so New York, London, Frankfurt, Tokio, Zürich, 

ipd.) oziroma je med vodilnimi podjetji v svoji panogi v svetovnem merilu in 

se lahko izkaže s podobnimi že izpeljanimi investicijskimi projekti v tujini. 

15 točk 

Tuji investitor je mednarodno uveljavljeno podjetje, ki se lahko izkaže s 

podobnimi že izpeljanimi investicijskimi projekti v tujini. 
13 točk 

Tuji investitor je mednarodno uveljavljeno podjetje, ki pa še ni izpeljalo 

podobnih investicijskih projektov v tujini. 
10 točk 

Tuji investitor je uveljavljen na svojem domačem trgu, je pa že uspešno 

izpeljal podobne investicijske projekte v tujini. 
7 točk 

Tuji investitor je uveljavljen na svojem domačem trgu, kjer je že uspešno 

izpeljal podobne investicijske projekte. 
4 točke 

Tuji investitor ni uveljavljen na domačem trgu, je pa že izvedel podobne 

investicijske projekte v tujini. 
2 točki 

Tuji investitor je v svoji panogi neuveljavljeno podjetje, ki še ni izvedlo 

omembe vrednih investicijskih projektov. 
0 točk 

 

2. DELEŽ TUJEGA INVESTITORJA V SLOVENSKEM PODJETJU (maksimalno število točk je 5) 

Delež tujega investitorja - prijavitelja v slovenskem podjetju znaša: 

Nad 75 do 100 % 5 točk 

Nad 50 do 75 % 3 točke 

Nad 1/3 do 1/2 2 točka 

do 1/3 1 točk 

 

3. DELEŽ DOMAČIH DOBAVITELJEV PRI INVESTICIJSKIH PROJEKTIH V PREDELOVALNI OZ. 

RAZVOJNO-RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (A) / OBSEG PRIHODKOV OD PRODAJE USTVARJENE 

IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE ZA STORITVE INVESTICIJSKIH PROJEKTOV V STORITVENI 

DEJAVNOSTI, KI SE MEDNARODNO TRŽI  (B)  (maksimalno število točk je 9)  

 

A) Delež domačih dobaviteljev pri investicijskih projektih V PREDELOVALNI oz. 

RAZVOJNO-RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (maksimalno število točk je 9) 

Ocena je sorazmerna s predvidenim deležem domačih dobaviteljev v obratovanju 

investicijskega projekta. Maksimalno število točk (9) prejme investicijski projekt, kjer je 

delež domačih dobaviteljev več kot 90 %. Nič (0) točk prejme investicijski projekt, kjer bodo 

lokalni dobavitelji imeli manj kot 10 % delež. Stroški materialnih in nematerialnih investicij, 

ki so del upravičenih stroškov prijavljenega projekta, se ne upoštevajo pri določanju deleža 

dobaviteljev.  Delež mora biti dosežen najkasneje do zaključka investicijskega projekta. 

 

Lokalni dobavitelji bodo imeli več kot 90 % delež. 9 točk 

Lokalni dobavitelji bodo imeli več kot 70 in do vključno 90 % delež. 7 točk 

Lokalni dobavitelji bodo imeli več kot 50 in do vključno 70 % delež. 5 točk 
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Lokalni dobavitelji bodo imeli več kot 30 in do vključno 50% delež. 3 točke 

Lokalni dobavitelji bodo imeli več kot 10 in do vključno 30 % delež. 1 točka 

Lokalni dobavitelji bodo imeli največ 10 % delež. 0 točk 

 

B) Obseg prihodkov od prodaje ustvarjene izven Republike Slovenije za storitve 

investicijskih projektov V STORITVENI DEJAVNOSTI, KI SE MEDNARODNO TRŽI, 

(maksimalno število točk je 9)  
 

Ocena je sorazmerna z obsegom prihodkov od prodaje storitev investicijskega projekta 

ustvarjenega za kupce/naročnike/uporabnike na trgih izven Republike Slovenije. Maksimalno 

število točk (9) prejme storitev, ki bo več kot 90% prihodkov od prodaje ustvarila izven 

Republike Slovenije, nič (0) točk pa storitev, ki bo največ 50% prihodkov od prodaje ustvarila 

izven Republike Slovenije. 

 

Obseg storitev, ki se bodo izvajale za kupce/naročnike/uporabnike na trgih izven Republike 

Slovenije (9 točk)  

Storitev bo več kot 90 % prihodkov od prodaje ustvarila izven Republike 

Slovenije.  
9 točk 

Storitev bo več kot 80 do vključno 90 % prihodkov od prodaje ustvarila izven 

Republike Slovenije. 
7 točk 

Storitev bo več kot 70 do vključno 80 % prihodkov od prodaje ustvarila izven 

Republike Slovenije. 
5 točk 

Storitev bo več kot 60 do vključno 70 % prihodkov od prodaje ustvarila izven 

Republike Slovenije. 
3 točke 

Storitev bo več kot 50 do vključno 60 % prihodkov od prodaje ustvarila izven 

Republike Slovenije. 
1 točka 

Storitev bo največ 50 % prihodkov od prodaje ustvarila izven Republike 

Slovenije. 
0 točk 

 

4. MOŽEN PRENOS TEHNOLOGIJE NA OSTALA SLOVENSKA PODJETJA IN VPLIV 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA PRODUKTIVNOST OSTALIH DOMAČIH PODJETIJ 

(maksimalno število točk je 9) 
 

Pri ocenjevanju se upošteva predvsem možne horizontalne in vertikalne »spillover« učinke in 

možnosti transferja tehnologij.  

Ocena je sorazmerna z možnostjo prenosa tehnologije na ostala slovenska podjetja ter s 

pozitivnim vplivom investicijskega projekta na produktivnost domačih podjetij. Maksimalno 

število točk (9) prejme investicijski projekt, kjer je možen prenos tehnologije v ostala 

slovenska podjetja in ki bo bistveno prispeval k povečanju produktivnosti ostalih domačih 

podjetij. Eno (1) točko prejme investicijski projekt, kjer ni možen prenos tehnologije v ostala 

slovenska podjetja in ki ne bo vplival na povečanje produktivnosti ostalih podjetij v panogi. 

Zgolj povečanje prodaje ne predstavlja povečanja produktivnosti. 
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Narava investicijskega projekta je taka, da omogoča prenos tehnologije v ostala 

slovenska podjetja in bo bistveno prispevala k povečanju produktivnosti ostalih 

podjetij. 

9 točk 

Narava investicijskega projekta je taka, da omogoča delen prenos tehnologije v 

ostala slovenska podjetja in bo bistveno prispevala k povečanju produktivnosti 

ostalih podjetij. 

7 točk 

Narava investicijskega projekta je taka, da omogoča delen prenos tehnologije v 

ostala slovenska podjetja in bo v manjši meri prispevala k povečanju 

produktivnosti ostalih podjetij. 

5 točke 

Narava investicijskega projekta je taka, da ne omogoča prenosa tehnologije v 

ostala slovenska podjetja, a bo v manjši meri prispevala k povečanju 

produktivnosti ostalih podjetij. 

3 točke 

Narava investicijskega projekta je taka, da ne omogoča prenosa tehnologije v 

ostala slovenska podjetja in ne bo imela vpliva na povečanje produktivnosti 

ostalih podjetij. 

1 točka 

 

5. TRAJNOSTNA NARAVNANOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (maksimalno število točk je 5) 
 

Ocena je obratno sorazmerna z možnostjo, da se investicijski projekt z majhnimi stroški in na 

enostaven način prenese iz Republike Slovenije v drugo državo. Maksimalno število točk (5) 

prejme investicijski projekt, čigar narava je takšna, da je prenos dejavnosti iz Republike 

Slovenije zelo malo verjeten in povezan z zelo velikimi stroški. Eno (1) točko prejme 

investicijski projekt, kjer je mogoče dejavnost z zanemarljivimi stroški preseliti iz Republike 

Slovenije. Pri ocenjevanju se upošteva predvsem vrsta investicije v osnovna sredstva (nakup, 

najem), stroški transporta opreme, vrednost proizvodnih sredstev, vlaganje investitorja v 

človeške vire ipd. 

 

Narava investicijskega projekta je taka, da je praktično onemogočen prenos 

strojev in opreme iz Republike Slovenije. 
5 točk 

Opremo in stroje je sicer možno preseliti iz Republike Slovenije, vendar je to 

povezano z velikimi stroški in časovno zamudno. 
3 točke 

Opremo in stroje je mogoče zelo hitro in ob zanemarljivih stroških preseliti iz 

Republike Slovenije. 
1 točka 

 

6. RAZISKOVALNO-RAZVOJNI UČINKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (maksimalno število točk 

je 27) 
 

Ocena je sestavljena iz treh delov: v prvem delu se ocenjuje delež visoke tehnologije v 

investicijskem projektu (maksimalno število točk je 15), v drugem delu sodelovanje 

slovenskih znanstveno-raziskovalnih institucij pri investicijskem projektu (maksimalno 

število točk je 6), v tretjem pa obstoječe sodelovanje tujega investitorja z znanstveno 

raziskovalnimi institucijami (maksimalno število točk je 6). 

 



 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje  

podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 20 JR - spodbujanje TNI  v  2013 
 

a) Delež visoke tehnologije v končnem izdelku/storitvi investicijskega projekta po SITC in 

NACE klasifikaciji (maksimalno število točk je 15),  

 

Rezultat investicijskega projekta bodo pretežno izdelki visoke tehnologije 

(»high-technology products«) po SITC/NACE klasifikaciji (določeni izdelki za 

letalstvo in vesoljsko tehniko, računalnike (sestavne dele in opremo), pisarniške 

stroje, elektroniko in telekomunikacije, farmacijo, kemijo, znanstvene 

inštrumente, električne stroje ter neelektrične stroje) oz. storitve z visoko 

vsebnostjo ekspertnega tehnološkega znanja (»high-tech knowledge intensive 

services«: storitve znanstvenega raziskovanja in razvoja, telekomunikacij, 

računalniškega programiranja, svetovanja ipd., informatike, …). 

15 točk 

Rezultat investicijskega projekta bodo pretežno izdelki srednje visoke 

tehnologije (»medium – high technology«) oz. storitve z visoko vsebnostjo 

znanja (»knowledge intensive services«). 

10 točk 

Rezultat investicijskega projekta bodo pretežno izdelki srednje zahtevne 

tehnologije (»medium technology«) oz. storitve z nižjo vsebnostjo znanja (»low 

knowledge intensive services«). 

5 točke 

Rezultat investicijskega projekta bodo pretežno izdelki nezahtevne tehnologije 

(»low technology«). 
0 točk 

 

b) Sodelovanje slovenskih znanstveno raziskovalnih institucij pri investicijskem projektu 

(maksimalno število točk je 6). Sodelovanje, ki izhaja iz zakonskih obvez za opravljanje 

dejavnosti, ne predstavlja sodelovanja z znanstveno raziskovalnimi institucijami. 

 

Iz prijave in priloženih dokazil je razvidno, da investicijski projekt predvideva 

močno in kontinuirano povezavo s slovenskimi znanstveno raziskovalnimi 

institucijami in vključevanje zunanjih raziskovalcev v raziskovalne skupine 

znotraj podjetja prejemnika sredstev. 

6 točk 

Iz prijave in priloženih dokazil je razvidno, da investicijski projekt v manjši 

meri predvideva sodelovanje s slovenskimi znanstveno raziskovalnimi 

institucijami na osnovi "outsourcinga" posameznih R&R zunaj razvojne 

funkcije podjetja. 

3 točke 

Iz prijave je razvidno, da investicijski projekt ne vključuje slovenske 

znanstveno raziskovalne sfere. 
0 točk 

 

 

c) Obseg sodelovanja tujega investitorja z znanstveno raziskovalnimi institucijami s področja 

vezanega na investicijski projekt (maksimalno število točk je 6). Sodelovanje, ki izhaja iz 

zakonskih obvez za opravljanje dejavnosti, ne predstavlja sodelovanja z znanstveno 

raziskovalnimi institucijami. 

 

Iz prijave in priloženih dokazil je razvidno, da tuj investitor kontinuirano 

sodeluje z znanstveno raziskovalnimi institucijami in vključuje zunanje 

raziskovalce v raziskovalne skupine znotraj podjetja investitorja. 

6 točke 
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Iz prijave in priloženih dokazil je razvidno, da tuj investitor v manjši meri 

sodeluje z znanstveno raziskovalnimi institucijami na osnovi "outsourcinga" 

posameznih R&R zunaj razvojne funkcije podjetja. 

3 točka 

Iz prijave in priloženih dokazil ni razvidno sodelovanje tujega investitorja z 

znanstveno raziskovalnimi institucijami. 
0 točk 

 

7. VPLIV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA ČLOVEŠKI KAPITAL (maksimalno število točk je 

10)  
 

Ocena je sorazmerna glede na možnosti za prenos relevantnih znanj in spretnosti na druga 

podjetja v Republiki Sloveniji. Maksimalno število točk (10) prejme investicijski projekt, ki 

predvideva izobraževanje in usposabljanje večine zaposlenih, ti pa bodo pridobili znanja, ki 

so uporabna tudi v drugih podjetjih v panogi. Nič (0) točk prejme investicijski projekt, ki ne 

predvideva izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. 

 

Investicijski projekt predvideva izobraževanje za večino zaposlenih, stroški 

izobraževanja pa so v glavnem namenjeni pridobivanju prenosljivih, za ostala 

podjetja v panogi uporabnih znanj. 

10 točk 

Investicijski projekt predvideva izobraževanje le za del zaposlenih, stroški 

izobraževanja pa so v glavnem namenjeni pridobivanju prenosljivih, za ostala 

podjetja v panogi uporabnih znanj. 

7 točk 

Investicijski projekt predvideva izobraževanje za večino zaposlenih, stroški 

izobraževanja so v glavnem namenjeni pridobivanju neprenosljivih, za podjetje 

specifičnih znanj. 

5 točk 

Investicijski projekt predvideva izobraževanje le za del zaposlenih, stroški 

izobraževanja so v glavnem namenjeni pridobivanju neprenosljivih, za podjetje 

specifičnih znanj. 

3 točke 

Investicijski projekt ne predvideva izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. 0 točk 

 

 

8. VPLIV NA OKOLJE PRI INVESTICIJSKIH PROJEKTIH V PREDELOVALNO DEJAVNOST (A) / 

STOPNJA IZOBRAZBE ZAPOSLENIH NA INVESTICIJSKEM PROJEKTU V STORITVENE 

DEJAVNOSTI, KI SE  MEDNARODNO TRŽIJO IN TRGI, NA KATERIH SE STORITVE TRŽIJO (B) / 

REZULTATI IZVAJANJA INDUSTRIJSKIH RAZISKAV IN VPLIV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA 

ODPADKE (C) (maksimalno število točk je 15) 
 

Če gre za investicijski projekt v predelovalno dejavnost se upoštevajo merila, navedena pod 

točko A (maksimalno število točk je 15), ki je sestavljeno iz dveh delov: v prvem delu 

ocenjujemo vpliv investicijskega projekta na izkoriščanje naravnih virov in prijaznost 

izdelkov do okolja (maksimalno število točk je 8), v drugem pa vpliv proizvodnje izdelkov na 

odpadke (maksimalno število točk je 7). 

Če gre za investicijski projekt v storitveno dejavnost, ki se mednarodno trži, se upoštevajo 

merila, navedena pod točko B (maksimalno število točk je 15), ki je sestavljeno iz dveh delov: 

v prvem ocenjujemo stopnjo izobrazbe zaposlenih na investicijskem projektu (maksimalno 
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število točk je 12), v drugem pa število držav, iz katerih so kupci/naročniki/uporabniki 

(maksimalno število točk je 3). 

Če gre za investicijski projekt v razvojno-raziskovalno dejavnost se upoštevajo merila, 

navedena pod točko C (maksimalno število točk je 15), ki je sestavljeno iz dveh delov: v 

prvem delu ocenjujemo uporabo izsledkov na podlagi investicijskega projekta v razvojno-

raziskovalni dejavnosti (maksimalno število točk je 8), v drugem pa vpliv razvojno-

raziskovalne dejavnosti na odpadke (maksimalno število točk je 7). 

 

A) Vpliv na okolje pri investicijskih projektih V PREDELOVALNI DEJAVNOSTI 

(maksimalno število točk je 15)  
 

Ocena je obratno sorazmerna s poseganjem proizvodnje izdelkov v naravne vire in 

(ne)prijaznost izdelkov do okolja ter stopnjo obremenjevanja okolja. Maksimalno število točk 

(15) prejme investicijski projekt, ki ne posega v naravne vire ter je izdelke mogoče reciklirati 

in pri katerem so posledica delovanja le komunalni odpadki. Nič (0) točk prejme investicijski 

projekt, ki predvideva intenzivno uporabo naravnih virov, izdelkov ni mogoče reciklirati ter 

predvideva nastanek nevarnih odpadkov. 

 

a) Izkoriščanje naravnih virov, ki jih predvideva investicijski projekt in prijaznost izdelkov do 

okolja (maksimalno število točk je 8) 

 

Proizvodnja izdelkov, ki bodo končen rezultat investicijskega projekta, ne 

posega bistveno v naravne vire, izdelke pa je mogoče reciklirati. 
8 točk 

Proizvodnja izdelkov, ki bodo končen rezultat investicijskega projekta, ne 

posega bistveno v naravne vire, izdelkov pa ni mogoče reciklirati. 
6 točk 

Proizvodnja izdelkov, ki bodo končen rezultat investicijskega projekta, sicer 

posega v substanco naravnih virov, vendar ne ogroža njihove redkosti in 

regeneracijske oziroma reprodukcijske sposobnosti, izdelke pa je mogoče 

reciklirati. 

4 točke 

Proizvodnja izdelkov, ki bodo končen rezultat investicijskega projekta, sicer 

posega v substanco naravnih virov, vendar ne ogroža njihove redkosti in 

regeneracijske oziroma reprodukcijske sposobnosti, izdelkov pa ni mogoče 

reciklirati. 

2 točki 

Investicijski projekt predvideva izjemno intenzivno uporabo naravnih virov, 

ki bistveno zmanjšuje stopnjo njihove obnovljivosti.  
0 točk 

 

b) Vpliv proizvodnje izdelkov na odpadke (maksimalno število točk je 7) 

Proizvodnja izdelkov ne bo imela za posledico nevarnih ali posebnih 

odpadkov, ampak zgolj komunalne. 
7 točk 

Proizvodnja izdelkov bo imela poleg komunalnih odpadkov še manjšo 

količino nevarnih ali posebnih odpadkov, vendar je iz investicijske 

dokumentacije razvidno, da bo investitor poskrbel za ustrezno skladiščenje in 

odstranitev le-teh. 

5 točk 

Pri proizvodnji izdelkov bodo poleg komunalnih odpadkov nastajali tudi 3 točke 
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nevarni ali posebni odpadki, vendar je iz investicijske dokumentacije 

razvidno, da bo investitor poskrbel za ustrezno skladiščenje in odstranitev le-

teh. 

Pri proizvodnji izdelkov bodo predvidoma nastajali nevarni ali posebni 

odpadki, ki v nepredelani obliki zaradi svojih lastnosti škodljivo vplivajo na 

okolje. 

0 točk 

 

B) Stopnja izobrazbe zaposlenih na investicijskem projektu V STORITVENO 

DEJAVNOST, KI SE MEDNARODNO TRŽI in trgi, na katerih se storitve tržijo 

(maksimalno število točk je 15)  

 

Ocena je sorazmerna s stopnjo izobrazbe zaposlenih na investicijskem projektu in številom 

trgov, na katerih se bo tržila. Maksimalno število točk (15) prejme investicijski projekt, ki bo 

večinoma (več kot 90 %) zaposloval ljudi z najnižjo doseženo stopnjo izobrazbe specializacija 

po višješolskih programih ali visokošolski strokovni program oz. 1. bolonjsko stopnjo (raven 

6/2) in se bo njegove storitve tržilo na štirih ali več trgih, eno (1) točko pa investicijski 

projekt, ki bo večinoma (najmanj 90 %) zaposloval ljudi s stopnjo izobrazbe manj kot V. in se 

bodo njegove storitve tržile le na enem tujem trgu. 

 

a) Stopnja izobrazbe zaposlenih na investicijskem projektu  (12 točk)  

Več kot 90 % zaposlenih na projektu bo imelo najnižjo stopnjo izobrazbe: 

specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni program 

oz. 1. bolonjsko stopnjo (raven 6/2).  

12 točk 

Več kot 70 do vključno 90 % zaposlenih na projektu bo imelo najnižjo 

stopnjo izobrazbe: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski 

strokovni program oz. 1. bolonjsko stopnjo (raven 6/2). 

10 točk 

Več kot 50 do vključno 70 % zaposlenih na projektu bo imelo najnižjo 

stopnjo izobrazbe: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski 

strokovni program oz. 1. bolonjsko stopnjo (raven 6/2). 

8 točk 

Več kot 30 do vključno 50 % zaposlenih na projektu bo imelo najnižjo 

stopnjo izobrazbe: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski 

strokovni program oz. 1. bolonjsko stopnjo (raven 6/2). 

5 točk 

Več kot 10 do vključno 30 % zaposlenih na projektu bo imelo najnižjo 

stopnjo izobrazbe: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski 

strokovni program oz. 1. bolonjsko stopnjo (raven 6/2). 

3 točke 

Največ 10 % zaposlenih na projektu bo imelo najnižjo stopnjo izobrazbe: 

specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni program 

oz. 1. bolonjsko stopnjo (raven 6/2). 

0 točk 

 

in hkrati 

 

Več kot 90 % zaposlenih na projektu bo imelo doseženo najmanj V. stopnjo 

izobrazbe. 
7 točk 
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Več kot 70 do vključno 90 % zaposlenih na projektu bo imelo doseženo 

najmanj V. stopnjo izobrazbe. 
6 točk 

Več kot  50 do vključno 70 % zaposlenih na projektu bo imelo doseženo 

najmanj V. stopnjo izobrazbe. 
4 točk 

Več kot  30 do vključno 50 % zaposlenih na projektu bo imelo doseženo 

najmanj V. stopnjo izobrazbe. 
2 točk 

Več kot 10 do vključno 30 % zaposlenih na projektu bo imelo doseženo 

najmanj V. stopnjo izobrazbe. 
1 točke 

Največ 10 % zaposlenih na projektu bo imelo doseženo najmanj V. stopnjo 

izobrazbe. 
0 točk 

 

b) Število držav,iz katerih so kupci/naročniki/uporabniki (3 točke) 

Storitev se bo pretežno tržila na štirih ali več tujih trgih (državah) 3 točke 

Storitev se bo tržila na dveh ali treh tujih trgih (državah) 2 točki 

Storitev se bo tržila le na enem tujem trgu (državah) 1 točka 

 

C) Rezultati izvajanja industrijskih raziskav in vpliv RAZVOJNO-RAZISKOVALNE 

DEJAVNOSTI na odpadke (maksimalno število točk je 15)  

 

a) Uporaba izsledkov na podlagi investicijskega projekta (maksimalno število točk je 8) 

Maksimalno število točk (15) prejme investicijski projekt razvoja in raziskav, ki bo izvajal 

predvsem industrijske raziskave s ciljem razvoja novih proizvodov ali prototipov za tržno 

uporabo za že znanega naročnika oz. uporabnika in ki ne bo imel za posledico nevarnih 

odpadkov, ampak zgolj komunalne. Nič (0) točk prejme investicijski projekt razvoja in 

raziskav, ki bo načrtno raziskoval ali izvajal kritične preiskave s ciljem pridobivanja novega 

znanja, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu, vendar je potrebno končne 

uporabnike tega znanja še poiskati in ki predvideva nastanek nevarnih odpadkov, ki v 

nepredelani obliki zaradi svojih lastnosti škodljivo vplivajo na okolje. 

 

Investicijski projekt razvoja in raziskav bo izvajal predvsem industrijske 

raziskave, kar pomeni načrtno raziskovanje ali izvajanje kritičnih preiskav za 

pridobitev novega znanja za razvoj novih proizvodov, postopkov ali storitev 

ali pri uvajanju pomembnih izboljšav v obstoječe proizvode, postopke ali 

storitve za že znanega naročnika oz. uporabnika.  

8 točk 

Investicijski projekt razvoja in raziskav bo predvsem razvijal prototipe za 

tržno uporabo za že znanega naročnika oz. uporabnika, pri čemer so prototipi 

nujno končni tržni proizvod in je njegova izdelava predraga, da bi jih 

uporabili samo za namene predstavitve in vrednotenja. 

6 točk 

Investicijski projekt razvoja in raziskav bo izvajal predvsem industrijske 

raziskave, kar pomeni načrtno raziskovanje ali izvajanje kritičnih preiskav za 

pridobitev novega znanja za razvoj novih proizvodov, postopkov ali storitev 

ali pri uvajanju pomembnih izboljšav v obstoječe proizvode, postopke ali 

storitve, vendar je potrebno končne uporabnike tega znanja še poiskati. 

4 točk 
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Investicijski projekt razvoja in raziskav bo predvsem razvijal prototipe za 

tržno uporabo, vendar je potrebno končne uporabnike tega znanja še poiskati, 

pri čemer so prototipi nujno končni tržni proizvod in je njegova izdelava 

predraga, da bi jih uporabili samo za namene predstavitve in vrednotenja. 

 2 točki 

Investicijski projekt razvoja in raziskav bo načrtno raziskoval ali izvajal 

kritične preiskave s ciljem pridobivanja novega znanja, usmerja pa se 

predvsem k nekemu praktičnemu cilju ali namenu, vendar je potrebno končne 

uporabnike tega znanja še poiskati. 

0 točk 

 

b) Vpliv razvojno-raziskovalne dejavnosti investicijskega projekta na odpadke (maksimalno 

število točk je 7) 

 

Investicijski projekt ne bo imel za posledico nevarnih ali posebnih odpadkov, 

ampak zgolj komunalne. 
7 točk 

Investicijski projekt bo imel poleg komunalnih odpadkov še manjšo količino 

nevarnih ali posebnih odpadkov, vendar je iz investicijske dokumentacije 

razvidno, da bo investitor poskrbel za ustrezno skladiščenje in odstranitev le-

teh. 

5 točk 

Investicijski projekt bo poleg komunalnih odpadkov imel za posledico nevarni 

ali posebne odpadke, vendar je iz investicijske dokumentacije razvidno, da bo 

investitor poskrbel za ustrezno skladiščenje in odstranitev le-teh. 

3 točke 

Investicijski projekt predvideva nastanek nevarnih ali posebnih odpadkov, ki 

v nepredelani obliki zaradi svojih lastnosti škodljivo vplivajo na okolje.  
0 točk 

 

9. RAZVOJNI UČINKI PROJEKTA V GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REGIJAH IN VPLIV NA 

BREZPOSELNOST (maksimalno število točk je 5) 
 

Ocena je obratno sorazmerna z razvitostjo regije skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih 

regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 23/2006). 

Maksimalno število točk je 5. 

Ocena je odvisna od indeksa razvojne ogroženosti regije: 

 

Indeks razvojne ogroženosti regije je višji od 120 (Pomurska, Notranjsko-

kraška) 
5 točk 

Indeks razvojne ogroženosti regije je višji od 110 (Podravska, 

Spodnjeposavska, Zasavska) 
4 točke 

Indeks razvojne ogroženosti regije je višji od 100 (Koroška, Jugovzhodna 

Slovenija) 
3 točke 

Indeks razvojne ogroženosti regije je višji od 90 (Goriška, Savinjska) 2 točki 

Indeks razvojne ogroženosti regije je nižji od 90 (Gorenjska, Obalno-kraška, 

Osrednjeslovenska) 
1 točka 
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NAČIN DODELJEVANJA SREDSTEV 

 

Način dodeljevanja nepovratnih finančnih sredstev je sestavljen iz dveh stebrov, in sicer: 

1. Prvi steber predstavlja zmnožek števila novih zaposlitev, opredeljenih v 

investicijskem projektu, in višine nepovratnih sredstev za posamezno novo ustvarjeno 

zaposlitev (glej tabele na strani 27 in 28), ki je odvisna od števila doseženih točk in od 

tega, ali gre za investicijski projekt v predelovalno dejavnost, storitveno dejavnost, 

katere storitve se mednarodno tržijo, ali v razvojno-raziskovalno dejavnost. 

2. Drugi steber pa predstavlja odstotek sredstev od vrednosti investicije in sicer od 

vrednosti (brez DDV) upravičenih stroškov investicije (materialnih in nematerialnih 

upravičenih stroškov), ki je odvisen od števila doseženih točk (glej spodnjo tabelo).  

 

 60 – do vključno 64 točk 
 5 % vrednosti upravičenih stroškov investicije 

(materialnih in nematerialnih upravičenih stroškov) 

 nad 64 – do vključno 69 točk 
 6 % vrednosti upravičenih stroškov investicije 

(materialnih in nematerialnih upravičenih stroškov) 

 nad 69 – do vključno 74 točk 
 7 % vrednosti upravičenih stroškov investicije 

(materialnih in nematerialnih upravičenih stroškov) 

 nad 74 – do vključno 79 točk 
 8 % vrednosti upravičenih stroškov investicije 

(materialnih in nematerialnih upravičenih stroškov) 

 nad 79 – do vključno 84 točk 
 9 % vrednosti upravičenih stroškov investicije 

(materialnih in nematerialnih upravičenih stroškov) 

 nad 84 – do vključno 89 točk 
 10 % vrednosti upravičenih stroškov investicije 

(materialnih in nematerialnih upravičenih stroškov) 

 nad 89 – do vključno 94 točk 
 11 % vrednosti upravičenih stroškov investicije 

(materialnih in nematerialnih upravičenih stroškov) 

 nad 94 – do vključno 100 točk 
 12 % vrednosti upravičenih stroškov investicije 

(materialnih in nematerialnih upravičenih stroškov) 

 

Seštevek obeh vrednosti predstavlja višino dodeljenih sredstev, ki pa ne sme biti višja od 30 

% (za velika podjetja) oziroma 40 % (za srednje velika) ali 50 % (za mala) upravičenih 

stroškov posameznega investicijskega projekta. 

 

V primeru prvega vstopa tujega investitorja v Republiko Slovenijo pa se vrednost dodeljenih 

nepovratnih sredstev (seštevek obeh stebrov) poveča dodatno za 50 %, vendar ne sme biti 

višja od 30 % (za velika podjetja) oziroma 40 % (za srednje velika) ali 50 % (za mala) 

upravičenih stroškov posameznega investicijskega projekta. Kot prvi vstop tujega 

investitorja se šteje ustanovitev gospodarske družbe v Republiki Sloveniji oz. prvič vložen 

kapital v gospodarsko družbo registrirano v Republiki Sloveniji, z namenom trajne lastniške 

udeležbe v podjetju, sodelovanja v upravljanju/vodenju podjetja ter nadzora podjetja. 

V primeru, ko gre za prvi vstop investitorja in sta na isto odpiranje prijavljena dva projekta, se 

prvi vstop upošteva pri projektu, ki bi prejel višjo vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev. 
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Za dodelitev spodbude, katere vrednost presega 2 mio EUR, je potrebno predhodno soglasje 

Vlade Republike Slovenije 

 

 

Minimalni prag števila točk za dodelitev nepovratnih sredstev je 60 točk.  

 

 

V primeru, da je investicijski projekt pri enem od meril ocenjen z 0 točkami, se projekt 

zavrne. 

 

 

1. INVESTICIJSKI PROJEKT V PREDELOVALNI DEJAVNOSTI: 

 

 60 – do 64 točk 
 3.500 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev  

 nad 64 – do 69 točk 
 4.100 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 69 – do 74 točk 
 5.000 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 74 – do 79 točk 
 5.900 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 79 – do 84 točk 
 6.800 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 84 – do 89 točk 
 7.700 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 89 – do 94 točk 
 8.900 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 94 – do 100 

točk 

 10.100 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 
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2. INVESTICIJSKI PROJEKT V STORITVENI DEJAVNOSTI, KATERE STORITVE 

SE MEDNARODNO TRŽIJO: 

 60 – do 64 točk 
 3.900 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 64 – do 69 točk 
 5.200 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 69 – do 74 točk 
 6.500 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 74 – do 79 točk 
 7.800 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 79 – do 84 točk 
 9.100 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 84 – do 89 točk 
 10.400 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 89 – do 94 točk 
 11.700 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 94 – do 100 točk 
 14.300 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 

3. INVESTICIJSKI PROJEKT V RAZVOJNO RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI: 

 60 – do 64 točk 
 10.500 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 64 – do 69 točk 
 12.600 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 69 – do 74 točk 
 14.700 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 74 – do 79 točk 
 16.800 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 79 – do 84 točk 
 19.600 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 84 – do 89 točk 
 22.400 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 89 – do 94 točk 
 25.200 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 

 nad 94 – do 100 točk 
 28.000 EUR 

 za novo ustvarjeno zaposlitev 
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IV. NAVODILA UPRAVIČENCEM ZA IZDELAVO PRIJAVE  

 

 Prijavo z vsemi dokazili in prilogami mora vložiti tuji investitor (nerezident), 

prejemnik spodbude oz. nepovratnih finančnih sredstev pa je gospodarska družba, 

registrirana v Republiki Sloveniji. 

 

 Investicijski projekt naj bo opisan pregledno in jasno, z navedbo konkretnih 

dejstev (če menite, da je potrebno določene dele dodatno predstaviti, lahko to storite v 

prilogi) in sicer v obliki in na obrazcih, kot jih zahteva razpisna dokumentacija. 

Razpisne dokumentacije se ne sme spreminjati, lahko pa se ustrezno prilagaja 

velikost tabel.  

 

 Dispozicija investicijskega projekta ni predmet dopolnitve, zato je potrebno 

natančno izpolniti ta del prijave, saj je v veliki meri osnova za ocenjevanje (če 

določenih podatkov, ki so predmet ocenjevanja ne bo navedenih, projekt v tistem delu 

ne bo prejel točk). Finančni del investicije, predvsem vrednosti investicije in 

upravičenih stroškov, naj bo transparentno predstavljen, jasno definiran in 

vrednosti navedene realno (nejasno predstavljenih stroškov komisija ne bo vključila 

v osnovo za sofinanciranje). Prav tako naj bodo realno navedene neto nove 

zaposlitve na investicijskem projektu. 

 

 Upravičeni stroški investicijskega projekta so stroški, ki jih bo agencija 

sofinancirala in so usklajeni s pravili za dodeljevanje državnih pomoči ter s pravili 

EU za varovanje konkurence. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, 

nastali in plačani v obdobju od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju pa do 

treh let od datuma podpisa pogodbe (datumi računov, ki pridejo v poštev za 

sofinanciranje). 

 

 O dodelitvi spodbude s sklepom odloči direktor agencije. Tuji investitor bo po 

njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji o rezultatih razpisa obveščen 

najpozneje v roku 60 dni od odpiranja prijave. Morebitne pritožbe zoper sklep se 

lahko v roku 15 dni od prejema sklepa vložijo na Javno agencijo Republike Slovenije 

za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. O pritožbi 

odloči Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

 Prejemnik spodbude, ki mu bo agencija odobrila sofinanciranje investicijskega 

projekta, bo z njo podpisal pogodbo. Pred podpisom pogodbe prejemnik spodbude 

izpolni še izjavo o povprečnem številu vseh zaposlenih v podjetju v zadnjih 12 

mesecih. 

 

 Po podpisu pogodbe prejemnik spodbude izstavi podpisan in žigosan zahtevek za 

sofinanciranje z vsemi zahtevanimi prilogami skladno s pogodbo, ki je osnova za 

izplačilo finančnih sredstev. Zadnji možni rok za izstavitev zahtevkov je 

30.10.2013.  
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 Ob izstavitvi zahtevka mora podjetje navesti upravičene stroške, ki bodo nastali v 

obdobju treh let od datuma podpisa pogodbe. Podjetje mora zahtevku obvezno 

priložiti tudi bančno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv z veljavnostjo treh 

let in treh mesecev od datuma podpisa pogodbe za celoten znesek prejete spodbude. 

Bančna garancija mora biti tekstovno identična vzorcu garancije na strani 76 

razpisne dokumentacije. Prejemnik spodbude lahko predloži dokazila o nastalih 

upravičenih stroških (kopije računov z dokazili o plačilu) od datuma podpisa pogodbe 

do datuma dostave zahtevka za izplačilo, in ki so bili plačani do predložitve zahtevka. 

Če bodo pri izstavitvi zahtevka v finančnem obračunu projekta, to je stroškovniku 

upravičenih stroškov projekta izkazani skupni upravičeni stroški (skupni znesek za 

sofinanciranje) manjši od višine odobrenih upravičenih stroškov ali ne bo priložena 

ustrezna bančna garancija bo zahtevek za sofinanciranje zavrnjen. Garancija bo 

podjetju vrnjena ob finančnem in vsebinskem zaključku investicije, kot je določeno s 

pogodbo. 

 

 Agencija bo preverjala namensko porabo sredstev na osnovi predloženih dokazil ter 

sofinancirala upravičene stroške samo do odobrene višine (%); vrednost DDV se ne 

šteje v osnovo za subvencioniranje. Če bodo ob zaključku investicije v finančnem 

obračunu projekta (stroškovnik upravičenih stroškov projekta skupaj z dokazili o 

izvedenih plačilih upravičenih stroškov, ki je priloga 3 k pogodbi) izkazani skupni 

upravičeni stroški oz. vrednost investicije manjša od odobrene vrednosti investicije oz. 

od odobrenih upravičenih stroškov bo unovčena garancija  oz. zahtevano vračilo 

sredstev v skladu s pogodbo. Prav tako mora prejemnik spodbude v pogodbenih 

rokih zaključiti investicijski projekt (vsebinsko in finančno zaključiti investicijo, 

kot je bila odobrena, in v pogodbenih rokih doseči tudi neto nove zaposlitve). V 

nasprotnem primeru gre za nenamensko porabo sredstev in je v skladu s pogodbo 

potrebno vračilo sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 

prejema do dneva vračila.  

 

 Pri izpolnjevanju obrazcev/tabel se kot začetno leto za vnos podatkov upošteva leto 

oddaje prijave.  

 

 Prijave so lahko napisane v slovenskem ali angleškem jeziku. Zahtevek za 

sofinanciranje nepovratnih finančnih sredstev pa mora biti prikazan v evrih (EUR). 

 

 Razpis se izvaja na podlagi Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in 

internacionalizacije podjetij in Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne 

investicije. 
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V. OBRAZCI IN IZJAVE 

Obrazec 1 

1. IZJAVA TUJEGA INVESTITORJA 

 

Tuji investitor ….………………………………………………………………….……… 

 

Odgovorna oseba………………………………………………………………………….. 

 

Izjavljamo, da se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v razpisu in razpisni 

dokumentaciji. 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

- so vse navedbe, ki so podane v tej prijavi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju, 

- vse kopije, ki so priložene prijavi, ustrezajo originalom, 

- podjetje ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, 

- podjetje nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije, 

- podjetje ni insolventno; 

- je tuji investitor v stanju kapitalske ustreznosti v skladu s 3. odstavkom 11. člena Zakona 

o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 

list RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010-ORZFPPIPP21, 26/2011, 

47/2011, 87/2011-ZPUOOD, 23/2012); podjetje je kapitalsko ustrezno, če je obseg 

njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih 

opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov;  

- podjetje ni navedeno v evidenci subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o 

integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo) (ZIntPK-UPB2) (Ur.l. 

RS, št. 69/2011);  

- smo seznanjeni s pogojem nujnosti, ki določa, da mora prijavitelj vložiti prijavo za 

dodelitev spodbude, preden je projektno podjetje začelo izvajati investicijski projekt in da 

projektno podjetje ne sme začeti izvajati investicijskega projekta pred datumom podpisa 

pogodbe z agencijo. V primeru dodelitve spodbude velikim podjetjem dokumentacija, ki 

jo pripravi prijavitelj, izpolnjuje tudi enega ali več naslednjih meril:  

– bistvena razširitev velikosti projekta ali dejavnosti zaradi spodbude 

– bistvena razširitev obsega projekta ali dejavnosti zaradi spodbude; 

– bistveno povečanje skupnega zneska, ki ga je upravičenec porabil za projekt ali 

dejavnost zaradi pomoči; 

– bistveno povečanje hitrosti zaključka zadevnega projekta ali dejavnosti; 

– če spodbuda ne bi bila dodeljena, projekt kot tak v zadevni regiji ne bi bil izveden. 

 

Kraj in datum:  Podpis odgovorne osebe: 
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Obrazec 2 

2. PRIJAVNI OBRAZEC TUJEGA INVESTITORJA 

 

 

Tuji investitor (polni naslov): 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Prijavljamo se na javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013 z 

investicijskim projektom: 

 

(naziv prijavljenega projekta) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…….. 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:  Podpis odgovorne osebe: 
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Obrazec 3 

3. PODATKI O VRSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

Vrsta investicijskega projekta Označi 

Registrirana 

dejavnost 

prejemnika 

spodbud (po 

SKD) 

Kratka utemeljitev uvrstitve 

investicijskega projekta v 

kategorijo proizvodnje / 

storitev, ki se mednarodno 

tržijo / R & R dejavnost 

    

1) Investicijski projekt v 

predelovalno dejavnost 
□   

2) Investicijski projekt v 

dejavnost, katere storitve se 

mednarodno tržijo 

□   

3) Investicijski projekt v 

razvojno raziskovalno 

dejavnost*
 

□   

 

* Razvojno-raziskovalni projekt mora v celoti izvajati: 

 industrijske raziskave t.j. izvajati načrtovane raziskave ali kritične preiskave, 

usmerjene v pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, 

procesov ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali 

storitev in/ali 

 razvoj prototipov za tržno uporabo, pri čemer je prototip nujno končni tržni proizvod 

in je njegova izdelava predraga, da bi ga uporabili samo za namene predstavitve in 

vrednotenja.  

Ob zaključnemu poročilu o ustvarjenih neto novih zaposlitvah mora prejemnik sredstev za 

investicijski projekt v razvojno raziskovano dejavnost predložiti tudi organigram in veljavni 

akt o sistematizaciji delovnih mest. 

Če registrirana osnovna dejavnost prejemnika spodbude, ki bo izvajal investicijski projekt na 

področju razvojno-raziskovalne dejavnosti, niso raziskave in razvoj (po standardni 

klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008, V2, šifra kategorije M72), mora voditi raziskovalno-

razvojno enoto organizacijsko opredeljeno. Prejemnik spodbude mora v tem primeru ob 

prijavi podati pisno izjavo (Obrazec 14), da bo raziskovalno-razvojna enota vodena 

organizacijsko opredeljeno. Razvojno raziskovalne naloge morajo biti navedene v 

organigramu in veljavnem aktu o sistemizaciji delovnih mest prejemnika spodbude. 
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Obrazec 4 

4. OSNOVNI PODATKI O TUJEM INVESTITORJU 

1. Firma gospodarske družbe  

2.  Datum ustanovitve  

3. Dejavnost  

4. TRR in banka  

5. Polni naslov  

6. Telefon   

7. Faks  

8. Elektronski naslov  

9. Spletna stran  

10. Direktor  

11. Kontaktna oseba  

12. 
Položaj kontaktne osebe v 

podjetju 
 

13. Letni promet 2011 v EUR   

14. Letni promet 2012 v EUR   

15. Število zaposlenih 2011   

16. Število zaposlenih 2012  

17. 
Predvideno število 

zaposlenih 2013 
 

18. 

Povprečno število 

zaposlenih po področjih v 

letu 2012 

Uprava Administracija Proizvodnja Storitve R in R Drugo 

      

19. 
Velikost podjetja (malo, 

srednje, veliko)* 
 

* V skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6.8.2008 o razglasitvi nekaterih vrst 

pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87. in 88. Pogodbe (Uredba o splošnih 

skupinskih izjemah) (UL L št. 214/2008 z dne 9.8.2008, str. 3) 

 

PRILOGI:  

1. Izpisek v originalu iz sodnega ali drugega uradnega registra pravnih oseb, v katerem je tuj 

investitor vpisan (se vodi v matični državi tujega investitorja); ne starejši od enega meseca 

(od dneva oddaje prijave); in overjen prevod v slovenski ali angleški jezik. 

2.  Bilance stanja in izkaz poslovnega izida tujega investitorja za leti 2011 in 2012 oziroma 

za zadnji dve poslovni leti, žigosane in podpisane s strani odgovorne osebe tujega 
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investitorja in prevedene v slovenski ali angleški jezik; prevod mora biti prav tako žigosan 

in podpisan s strani odgovorne osebe tujega investitorja. 
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Obrazec 5 

5. POSLOVANJE TUJEGA INVESTITORJA 

 

 

5.1. Kratka zgodovina 

 

 

 

5.2. Lastništvo (trenutna struktura lastništva z deleži; kratek pregled sprememb) 

 

 

 

5.3. Poslovanje  

 dejavnost  

 opis najpomembnejših izdelkov in storitev  

 razvoj/tehnologija 

 poslovni rezultati (zadnja tri leta) 

 poslovna mreža: glavni kupci, dobavitelji, trgi, blagovne znamke, itd. 

 kapitalski deleži v gospodarskih družbah skupaj z organigramom  

 kotiranje na borzah 

 sodelovanje z znanstveno raziskovalnimi institucijami s predložitvijo dokazil 

(Sodelovanje, ki izhaja iz zakonskih obvez za opravljanje dejavnost, ne predstavlja 

sodelovanja z znanstveno raziskovalnimi institucijami.) 

 pridobljeni standardi kakovosti  

 reference in konkretni opis podobnih že izpeljanih projektov doma in v tujini 

 drugo 

 

5.4. IZKAZOVANJE IZKUŠENJ iz opravljanja dejavnosti prejemnika spodbude ali s 

področja prijavljenega investicijskega projekta; navedba in konkretni opis že izpeljanih 

projektov doma/v tujini ali s področja dejavnosti prejemnika spodbud ali s področja 

prijavljenega investicijskega projekta (lahko tudi oboje) in predložitev dokazil o izvedenih 

projektih.  

 

 

5.5. VIZIJA, STRATEŠKE USMERITVE TER POSLOVNI NAČRTI IN CILJI podjetja 

za prihodnje obdobje od 3 do 6 let v povezavi z investicijskim projektom v Republiki 

Sloveniji  

 

 



 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje  

podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 37 JR - spodbujanje TNI  v  2013 
 

5.6. NAJPOMEMBNEJŠI IZDELKI/STORITVE TUJEGA INVESTITORJA 

 

 Najpomembnejši izdelki/storitve 
Delež v celotni prodaji v 

letu 2012 v % 

Delež v celotnem 

izvozu v letu 2012 v % 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

5.7. PRODAJA (v EUR) IN GLAVNI TRGI TUJEGA INVESTITORJA 

 

  2011 2012 
2013 

(načrt) 

2014 

(načrt) 

A Obseg prodaje     

B Obseg izvoza     

  

Izvozni trg 1: 

________________________

_ 

    

  

Izvozni trg 2: 

________________________

_ 

    

  

Izvozni trg 3: 

________________________

_ 

    

  

Ostali trgi: 

________________________

_ 
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Obrazec 6 

 

6. IZJAVA O KAPITALSKIH DELEŽIH PRIJAVITELJA V GOSPODARSKIH 

DRUŽBAH REGISTRIRANIH V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 

 

Tuji investitor ..…………………………………………………………………….……… 

 

Odgovorna oseba………………………………………………………………………….. 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da imamo v Republiki Sloveniji 

kapitalski delež le v projektnem podjetju, to je v prejemniku spodbude.  

 

    DA  NE 

 

 

Če je odgovor NE: 

Izjavljam, da imamo kapitalske deleže še v naslednjih gospodarskih družbah v 

Republiki Sloveniji: 

 

Firma gospodarske družbe Matična številka 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:  Podpis odgovorne osebe: 
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Obrazec 7 

7. POOBLASTILO PRIJAVITELJA/TUJEGA INVESTITORJA  

 (obvezno izpolniti)  

 

Tuji investitor …..………………………………………………………………….……… 

 

Odgovorna oseba………………………………………………………………………….. 

 

 

 

S tem pooblastilom pooblaščamo potencialnega prejemnika spodbude  

 

podjetje: ……………………………………………………….  

 

s polnim naslovom: ………………………………………….. 

 

ki ga zastopa: …………………………………………………  

 

 

da v našem imenu sprejema pošiljke agencije in Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo ter opravlja vsa dejanja v postopku obravnavanja prijave prispele na Javni razpis 

za spodbujanje tujih neposrednih investicij v 2013, objavljen s strani Javne agencije 

Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:  Podpis odgovorne osebe 

(prijavitelja): 
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8. DISPOZICIJA PRIJAVLJENEGA PROJEKTA  

 (NI PREDMET DOPOLNITVE!)  

 Natančno opredelite in pojasnite! 

 

8.1. PREDMET IN CILJI PRIJAVLJENE INVESTICIJE 

 

8.1.1. Predmet investicijskega projekta s podrobnim opisom začetne investicije 

 

8.1.2. Konkretni rezultati investicijskega projekta  

 

8.1.3. Končni proizvodi/storitve investicijskega projekta oz. rezultati izvajanja 

industrijskih raziskav  

 Natančen opis posameznih končnih proizvodov/storitev investicijskega projekta oz. 

rezultatov izvajanja industrijskih raziskav  

 Predvidena tržna realizacija oz. prodaja: 

1) Opis predvidene tržne realizacije rezultatov industrijskih raziskav (znani kupci oz. 

uporabniki) 

2) Tabela končnih proizvodov/storitev na osnovi investicijskega projekta po zaključku 

investicije: 

 

Končni proizvodi/ 

storitve 

investicijskega 

projekta 

Delež v celotni 

prodaji v letu _____ 

(v %)  

Delež v celotni 

prodaji v letu 

______(v %)  

Delež v celotni 

prodaji v _____ (v %)  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

8.1.4. Opredelitev tehnološkega procesa investicijskega projekta  

 

8.1.5. Razvoj izdelkov/storitev investicijskega projekta 

 Strategija razvoja izdelkov/storitev oz. strategija razvoja R&R oddelka  

 Investicija v R&R tehnologijo in opremo, vsebinski in finančni obseg ter časovni okvir  
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8.1.6. Lokacija investicijskega projekta in znotraj tega lokacija objekta (s skico objekta)  

Vlogi je potrebno priložiti zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 1 meseca ali 

katastrske podatke o načrtovani lokaciji, na podlagi katerih lahko ocenjevalna komisija 

pridobi podatke iz uradne evidence. 

 

8.1.7. Zaposlovanje na projektu 

 Opis strukture / izobrazbenega profila novih zaposlitev ob zaključku investicijskega 

projekta  

 

Dosežena stopnja izobrazbe % zaposlenih 

Manj kot V. stopnja izobrazbe  

Dosežena V. stopnja izobrazbe  

Dosežena vsaj raven izobrazbe vsaj 6/2  

 

 Tabela: Število novih delavcev na investicijskem projektu  

Ustvarjanje NOVIH ZAPOSLITEV na PRIJAVLJENEM INVESTICIJSKEM PROJEKTU za 

vsako leto posebej za naslednjih šest let od podpisa pogodbe: 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 

Uprava        

Administracija        

Proizvodnja        

Storitve        

Razvoj in raziskave        

Drugo        

Skupaj        

 

Prejemnik spodbude se bo v pogodbi o sofinanciranju zavezal, da bo najkasneje v treh letih 

od datuma zaključka investicije, ustvaril skupaj _____ novih zaposlitev iz naslova 

prijavljenega investicijskega projekta. 

Ustvarjanje novih zaposlitev pomeni neto povečanje števila zaposlenih, neposredno 

zaposlenih v nekem podjetju, v primerjavi s povprečjem predhodnih 12 mesecev pred 

podpisom pogodbe o sofinanciranju, pri čemer se sorazmerno upoštevajo zaposlitve s polnim 

in skrajšanim delovnim časom. Vsako zaposlitev, izgubljeno v teh 12 mesecih, je potrebno 

zato odšteti od celotnega števila zaposlitev, ustvarjenih v istem obdobju. Nove zaposlitve 

morajo biti ustvarjene najkasneje v treh letih od datuma zaključka investicije. Zaposlitve se 

morajo ohranjati v regiji najmanj pet let, v primeru srednjih in malih podjetij pa tri leta po 

dnevu, ko je bila zaposlitev prvič realizirana. Pri zaposlitvah, ki so bile ustvarjene pred dnem 

zaključka investicije, se obdobje za ohranjanje zaposlitve šteje šele od dneva zaključka 

investicije dalje. 
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Kot ustvarjanje neto novih zaposlitev se ne šteje prezaposlitev zaposlenih v projektno 

podjetje/prejemnika spodbude iz povezanih družb. Povezanost družb se ugotavlja v skladu 

z Zakonom o gospodarskih družbah, ZGD-1. 

 

 Stroški izobraževanja  

Ocenite STROŠKE IZOBRAŽEVANJA za zgoraj navedene zaposlene za naslednjih 6 let:  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 

Uprava        

Administracija        

Proizvodnja        

Storitve        

Raziskave in 

razvoj  

       

Drugo        

 

Opišite vse vrste izobraževanja vezano na investicijski projekt po vsaki posamezni skupini 

(uprava, administracija, proizvodnja, storitve, R&R, drugo):  

 

8.1.8. Terminski plan investicije 

 NATANČNA PREDSTAVITEV PREDVIDENIH AKTIVNOSTI PROJEKTA DO ZAKLJUČKA 

INVESTICIJE (najkasneje v treh letih od datuma podpisa pogodbe) 

Aktivnost in njen opis Terminski plan aktivnosti Rezultati aktivnosti 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Predvideni datum zaključka investicije*: __________________________________________ 

* Kot datum zaključka investicije se šteje končanje v prijavi navedenih del na 

investicijskem projektu in hkrati doseganje vrednosti investicije v prijavljeni višini, kar mora 

biti zaključeno najkasneje v roku treh let od datuma podpisa pogodbe. 

 

8.1.9. Cilji investicijskega projekta 

Predvideni realni cilji do zaključka investicijskega projekta, kar pomeni izvedbo 

investicijskega dela in ustvarjanje novih zaposlitev. 
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Predvideni realni cilji do zaključka 

investicijskega projekta  
Navedba predvidenih ciljev 

Ekonomski 

 

 

 

Trženje 

 

 

 

Razvoj, tehnološki proces 

 

 

 

Človeški viri 

 

 

 

 

8.1.10. Vpliv investicijskega projekta na okolje  

Podati je potrebno okvirno oceno: 

 Kako bo investicijski projekt vplival na izkoriščanje naravnih virov (voda, zrak, 

mineralne surovine, rastline in živali)? 

 Ali količinsko posega v substanco naravnih virov, vendar ne ogroža njihove redkosti in 

regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti? 

 Ali se predvideva intenzivna uporaba naravnih virov, kar bi povzročilo bistveno 

zmanjšanje njihove obnovljivosti? 

 Ali dejavnost investicijskega projekta povzroča emisije, ki presegajo mejne vrednosti 

snovi in energije v vodo, zrak, tla ter mejne vrednosti emisij?  

 Ali dejavnost investicijskega projekta predvideva nevarne odpadke ter način njihovega 

skladiščenja oz. odstranitve? 

 Ali je izdelke mogoče reciklirati oz. navedite prijaznost izdelkov do okolja? 
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8.2. ANALIZA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (analiza se mora nanašati na sam 

investicijski projekt, ne na tujega investitorja ali slovensko podjetje-prejemnika spodbude) 

 

8.2.1. Trgi prodaje končnih proizvodov/storitev/raziskav  

 Ciljni trgi prodaje končnih proizvodov/storitev investicijskega projekta (v Republiki 

Sloveniji in državah izvoza) z opredelitvijo velikosti trga (v Republiki Sloveniji in 

državah izvoza)  

 Tabela obsega prodaje končnih proizvodov/storitev investicijskega projekta po trgih  

 

OCENA PRODAJE KONČNIH PROIZVODOV/STORITEV/RAZISKAV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

IN GLAVNIH TRGOV  

 V tisoč EUR 2013 2014 2015 2016 2017 

A Obseg prodaje      

B Obseg izvoza      

  
Izvozni trg 1: 

_______________ 

     

  
Izvozni trg 2: 

_______________ 

     

  
Izvozni trg 3: 

_______________ 

     

  
Izvozni trg 4: 

_______________ 

     

 
Izvozni trg 5: 

_______________ 

     

 Ostali trgi      

 

 ciljni kupci (tudi morebitne že sklenjene pogodbe, pisma o nameri itd.):  

 

 dobavitelji (pri investicijskih projektih v predelovalno dejavnost ali razvojno-raziskovalno 

dejavnost, je potrebno navesti predvidene dobavitelje, kakor tudi njihov delež v celotni 

vrednosti dobaviteljev. V kolikor ne bo navedbe dobaviteljev in njihovih deležev, bo 

komisija projekt pri merilu 3. Delež domačih dobaviteljev, ocenila z največ 1 točko. Delež 

mora biti dosežen najkasneje do zaključka investicijskega projekta.     

 

 ocena rasti trga: 

 

 

 

 

 

 



 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje  

podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 45 JR - spodbujanje TNI  v  2013 
 

8.2.2. Ocena konkurence 

 Obstoječi konkurenti končnim proizvodom/storitvam investicijskega projekta v Republiki 

Sloveniji in v tujini: 

 

 Prednosti /slabosti končnih proizvodov/storitev investicijskega projekta v primerjavi s 

konkurenčnimi izdelki/storitvami: 

 

 Ocena tržne moči kupcev in dobaviteljev (obvezno ocenite delež slovenskih kupcev in 

dobaviteljev) 

 

 ocena možnosti prenosa tehnologije na ostala slovenska podjetja ter ocena  vpliva 

investicijskega projekta na produktivnost ostalih podjetij v panogi (horizontalni in 

vertikalno) 

 

8.2.3. Strategija trženja investicijskega projekta 

 cenovna strategija: 

 

 tržno pozicioniranje: 

 

 distribucija: 

 

 oglaševanje:  

 

 

 

 

8.2.4. SWOT analiza investicijskega projekta:  
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8.3. FINANČNI DEL INVESTICIJE  

 

8.3.1. FINANČNA STRUKTURA INVESTICIJE 

NETO VREDNOST INVESTICIJE JE POTREBNO DOSEČI OB ZAKLJUČKU 

INVESTICIJE, TO JE NAJKASNEJE V TREH LETIH OD DATUMA PODPISA 

POGODBE  

Opredelite neto vrednost investicije po posameznih skupinah osnovnih sredstev: 

Sredstva 2013 2014 
2015 

(če investicija 

še traja) 

2016 

(če investicija 

še traja) 

Skupaj  

v EUR brez 

DDV 

Materialne investicije/Opredmetena osnovna sredstva v EUR  

Komunalno in infrastrukturno 

opremljanje zemljišča 
   

 
 

Nakup/gradnja stavb z zemljišči 

neposredno pod stavbo oz. 

posodobitev stavb 

   

 

 

Nakup strojev in opreme (nove 

oz. v primeru MSP tudi rabljene) 
   

 
 

Druga oprema      

Skupaj v EUR       

Nematerialne investicije / neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva v EUR  

Nakup patentov/licenc/know-

howa/nepatentiranega 

tehničnega znanja (pri 

investicijah v velikih podjetjih 

lahko upravičeni stroški 

nematerialnih investicij znašajo 

največ do 50 % upravičenih 

stroškov cele investicije) 

   

 

 

SKUPAJ materialne in 

nematerialne investicije  

v EUR brez DDV: 

   

 

 

Predvideni datum zaključka investicije*: 

 __________________________________________ 

* Kot datum zaključka investicije se šteje končanje v prijavi navedenih del na 

investicijskem projektu in hkrati doseganje vrednosti investicije v prijavljeni višini, kar mora 

biti zaključeno najkasneje v roku treh let od datuma podpisa pogodbe.  
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8.3.2. UPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE IN PRIČAKOVANO 

SOFINANCIRANJE 

 

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, ki bodo nastali v obdobju treh let od 

datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Prejemnik mora izdati zahtevek za sofinanciranje 

najkasneje do 30.10.2013. Podjetje mora zahtevku priložiti tudi bančno garancijo 

prvovrstne banke na prvi poziv z veljavnostjo treh let in treh mesecev od datuma podpisa 

pogodbe za celoten znesek prejete spodbude, s katero banka garantira, da bo izplačala ta 

znesek, če pogodbene obveznosti ne bodo dobro izvedene. Kot datum nastanka stroška se 

upošteva datum računa.  

Realno navedite upravičene stroške za predloženo investicijo, ki jih nameravate predložiti v 

sofinanciranje: 

Vrsta upravičenega stroška 
Vrednost v EUR brez 

DDV 

Materialni upravičeni stroški 

A. Komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišča: 

1.  

2.  

Skupaj A  

B. Nakup/gradnja stavb z zemljišči neposredno pod stavbo * ter posodobitev stavb: 

1.  

2.  

Skupaj B  

C. Nakup strojev in opreme (nove oz. v primeru MSP tudi rabljene): 

1.  

2.  

Skupaj C  

Nematerialni upravičeni stroški 

D. Nakup patentov/licenc/know-howa/nepatentiranega tehničnega znanja (pri investicijah v 

velikih podjetjih lahko upravičeni stroški nematerialnih investicij znašajo največ do 50 % 

upravičenih stroškov cele investicije) 

 

  

1.  

2.  

Skupaj D  

SKUPAJ : materialni in nematerialni uprav. stroški A+B+C+D  

v EUR  
 

* Kot upravičen strošek zemljišča se prizna delež celotnega zemljišča, na katerem stojijo 

oziroma na katerem so predvideni objekti. Del zemljišča, ki spada med upravičene stroške, se 

določi na podlagi gradbene dokumentacije in/ali knjižno zemljiškega izpiska ter dejanske rabe 

zemljišča. Če vrednost zemljišča neposredno pod stavbo ni mogoče določiti na podlagi kupo-

prodajne pogodbe, mora prejemnik spodbude predložiti cenitev zemljišča potrjeno s strani 

sodnega cenilca, iz katere je razvidna vrednost zemljišča neposredno pod stavbo.  
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Hkrati lahko nakup zemljišč predstavlja največ 25 % vrednosti prijavljenih upravičenih 

stroškov. Nakup zemljišč in nakup objektov je upravičen strošek, razen v primerih, ko gre za 

nakup zemljišč in objektov med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med 

fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovo firmo ali med družbeniki gospodarske 

družbe in gospodarsko družbo. 

 

8.3.3.  NATANČEN OPIS POSAMEZNE POSTAVKE UPRAVIČENIH STROŠKOV 

PO VRSTI STROŠKA:  

 

 

 

8.3.4. VIRI SREDSTEV ZA PRIJAVLJENO  INVESTICIJO 

 

Viri financiranja v EUR (brez 

DDV) 
2013 2014 

2015 

(če 
investicija 

še traja) 

2016 

(če 
investicija 

še traja) 

Skupaj 

Lastniški kapital (tuji)      

Lastniški kapital (domači)      

Predvidena nepovratna 

sredstva (maksimalno do 30 

%, 40 % oz. 50 % upravičenih 

stroškov) 

   

 

 

Bančni krediti (navedite 

predvideno obrestno mero) 
   

 
 

Krediti podjetij (navedite 

predvideno obrestno mero) 
   

 
 

Obveznice (navedite 

predvideno obrestno mero) 
   

 
 

Ostali viri financiranja  

(navedite, po kateri in kakšni 

obrestni meri) 

   

 

 

SKUPAJ v EUR (brez DDV)      

 

Prijavitelj mora iz lastnih virov in/ali virov prejemnika spodbude in v obliki, ki ni povezana 

z javnimi sredstvi, zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov 

materialnih in nematerialnih investicij. 
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8.3.5. PROJEKCIJA FINANČNIH IZKAZOV PREJEMNIKA SPODBUDE ZA PRVIH 

5 LET S FINANČNO UTEMELJITVIJO  

 

 Brez investicije: 

 Z investicijo: 

 Finančna utemeljitev: 

8.3.6. ZUNANJI UČINKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA REPUBLIKO 

SLOVENIJO 

S pomočjo analize dobrobiti in stroškov skušajte oceniti možne zunanje učinke 

investicijskega projekta na Republiko Slovenijo:  

 

v mio EUR 2013 2014 2015 2016 2017 SKUPAJ 

STROŠKI DELA       

Vsota neto plač       

Vsota prispevkov za 

pokojninsko in invalidsko 

ter zdravstveno zavarovanje 

      

Vsota plačane dohodnine       

DAVEK OD DOBIČKA 

PRAVNIH OSEB 

      

STORITVE V REPUBLIKI 

SLOVENIJI 

      

Elektrika       

Telekomunikacijske 

storitve 

      

Izobraževanje       

Najemnina poslovnih 

prostorov 

      

Zavarovalnine       

Gorivo       

Ostalo (opredelite)       

NAKUP SLOVENSKIH 

PROIZVODOV 

(podrobneje opredelite) 

      

       

       

SKUPAJ       
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8.4. UPRAVIČENOST IN POMEN PRIDOBITVE NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA 

INVESTICIJO IN UČINKI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA POSLOVANJE 

PROJEKTNEGA PODJETJA 
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Obrazec 9 

9. PROJEKTNA SKUPINA 

 

 

9.1. ČLANI PROJEKTNE SKUPINE 

 

Ime in priimek 
Podjetje, v katerem je 

trenutno zaposlen 
Področje dela 

Področje, za katerega bo 

odgovoren znotraj 

projekta 

    

    

    

    

    

 

 

9.2. VODJA PROJEKTA 

 

Ime in priimek:  

Podjetje, v katerem je 

trenutno zaposlen: 

 

Področje dela:  

Izobrazba in položaj:  

Področje, za katerega bo 

odgovoren znotraj 

projekta: 

 

 

PRILOGA: Življenjepis vodje projekta z opisom delovnih izkušenj 
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10. IZJAVA PREJEMNIKA SPODBUDE 

 

Gospodarska družba registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prejemnik spodbude) 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Odgovorna oseba………………………………………………………………………….…… 

 

Izjavljamo, da se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v razpisu in razpisni 

dokumentaciji. 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:  

 

- bo prejemnik spodbude spoštoval smernice OECD za večnacionalne družbe in načelne 

podlage iz Deklaracije o mednarodnih naložbah in večnacionalnih družbah sprejete na 

Svetu ministrov držav OECD 27. junija 2000;  

- zoper prejemnika spodbude ni s pravnomočno odločbo sodišča začet stečajni 

postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije; 

- prejemnik spodbude ni insolventen;  

- je prejemnik spodbude v stanju kapitalske ustreznosti v skladu s 3. odstavkom 11. 

člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju (Uradni list RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010-

ORZFPPIPP21, 26/2011, 47/2011, 87/2011-ZPUOOD, 23/2012), podjetje je 

kapitalsko ustrezno, če je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten 

glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri 

opravljanju teh poslov;  

- prejemnik spodbude ob oddaji prijave za dodelitev spodbude ni v težavah v skladu s 

Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v 

težavah (UL C 244 z dne 1.10.2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in 

prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS št. 44/2007-UPB2, 

51/2011). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne 

štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za 

reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za 

stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij; 

- podjetje ni navedeno v evidenci subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu 

Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo) (ZIntPK-

UPB2) (Ur.l. RS, št. 69/2011);   

- ima prejemnik spodbude poravnane obveznosti do Republike Slovenije; 

- predmet proizvodnje ni primarna proizvodnja (kmetijstvo) iz seznama v Prilogi I PES, 

proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode ter proizvodov, 

ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), ribištvo in 
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ribogojništvo, premogovništvo, jeklarstvo, promet, ladjedelništvo, industrija 

sintetičnih vlaken, proizvodnja orožja in streliva, proizvodnja in distribucija električne 

energije; 

- predmet storitve, ki se mednarodno trži ni trgovina, turizem, gradbeništvo, 

izobraževanje in zdravstveno ter socialno varstvo; 

- predmet proizvodnje prav tako ni predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je 

znesek spodbude določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so 

kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali kadar je 

spodbuda pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce; 

- se investicijski projekt ne izvaja za dejavnosti, povezane z izvozom, ki je neposredno 

povezan z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže 

ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo. Prav tako se spodbude ne 

dodeljujejo v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo prednost pred uporabo 

uvoženega blaga; 

- nismo v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe 

Komisije (ES), ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s 

skupnim trgom Skupnosti; 

- smo seznanjeni s pogojem nujnosti, ki določa, da mora prijavitelj vložiti prijavo za 

dodelitev spodbude, preden je projektno podjetje začelo izvajati investicijski projekt 

in da projektno podjetje ne sme začeti izvajati investicijskega projekta pred datumom 

podpisa pogodbe z agencijo. V primeru dodelitve spodbude velikim podjetjem 

dokumentacija, ki jo pripravi prijavitelj, izpolnjuje tudi enega ali več naslednjih meril:  

- bistvena razširitev velikosti projekta ali dejavnosti zaradi spodbude; 

- bistvena razširitev obsega projekta ali dejavnosti zaradi spodbude; 

- bistveno povečanje skupnega zneska, ki ga je upravičenec porabil za projekt ali 

dejavnost  

zaradi pomoči; 

- bistveno povečanje hitrosti zaključka zadevnega projekta ali dejavnosti; 

- če spodbuda ne bi bila dodeljena, projekt kot tak v zadevni regiji ne bi bil izveden; 

- so vse informacije, navedene v tej prijavi in v pripadajočih dokumentih, resnične in 

popolne; 

- vse kopije priloženih dokumentov so enake originalom. 

 

 

Kraj in datum:  Podpis odgovorne osebe: 
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11. IZJAVA PREJEMNIKA SPODBUDE O DODELITVI DRŽAVNE POMOČI 

 

Prejemnik spodbude…………………………………………………………………………… 

 

Odgovorna oseba………………………………………………………………………….…… 

 

Izjavljamo:  

- da smo seznanjeni, da finančna spodbuda, dodeljena po tem razpisu, pomeni obliko 

državne pomoči; 

- da bomo agencijo sprotno obveščali o morebitnih dodeljenih sredstvih iz tega naslova;  

- da smo seznanjeni s tem, da skupno dodeljene državne pomoči za spodaj navedene 

upravičene stroške ne smejo presegati 30 % (za velika podjetja), 40 % (za srednja 

podjetja) oziroma 50 % (za mala podjetja) upravičenih stroškov.  

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:  

- da je podjetje za spodaj navedene upravičene stroške na ta razpis prijavljenega projekta 

prejelo iz drugih oblik državne pomoči iz državnega, lokalnega ali EU proračuna finančne 

spodbude v vrednosti …………. EUR; 

Upravičeni stroški (v EUR): 

Vrsta upravičenega stroška 
Višina sofinanciranja 
(že prejete državne 

pomoči) 

Vir sofinanciranja 

Komunalno in infrastrukturno opremljanje 

zemljišča 

  

Nakup/gradnja stavb z zemljišči neposredno 

pod stavbo oz. posodobitev stavb 

  

Nakup strojev in opreme   

Nakup patentov/licenc/know-

howa/nepatentiranega tehničnega znanja (pri 

investicijah v velikih podjetjih lahko 

upravičeni stroški nematerialnih investicij 

znašajo največ do 50 % upravičenih stroškov 

cele investicije) 

  

Kumulacija državnih pomoči pomeni, da se prejete državne pomoči med seboj seštevajo. Namen 

pravila kumulacije je tako zagotoviti, da posamezni prejemnik ne bi dobil več pomoči kot je 

dovoljeno. Podjetje, ki je že dobilo pomoč za določeno investicijo lahko prejme pomoč za isti 

upravičene stroške le, če s tem ne prekorači zgornje meje pomoči.  

Kraj in datum:  Podpis odgovorne osebe: 
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12. PODATKI O PREJEMNIKU SPODBUDE, REGISTRIRANEM V REPUBLIKI 

SLOVENIJI 

 

OSNOVNI PODATKI O PREJEMNIKU SPODBUDE 

1. Firma gospodarske družbe  

2.  Datum ustanovitve  

3. Matična številka  

4. Davčna številka  

5. Dejavnost (SKD)  

6. Banka in številka transak. računa  

7. Naslov in pošta  

8. Telefon in fax  

9. Elektronski naslov  

10. Spletna stran  

11. Direktor  

12. Kontaktna oseba  

13. Položaj kontaktne osebe v podjetju  

14. Čisti prihodki iz prodaje 2011   

15. Čisti prihodki iz prodaje 2012   

16. Celotni prihodki 2011  

17. Celotni prihodki 2012   

18. Število zaposlenih 2011   

19. Število zaposlenih 2012   

20. Predvideno število zaposlenih 

2012 

 

21. 
Število zaposlenih po področjih v 

letu 2012 

Uprav

a 

Administracij

a 
Proizvodnja Storitve 

Raziskave 

in razvoj 
Drugo 

      

22. 
Velikost podjetja (malo, srednje ali 

veliko)* 

 

23. 

Neposredni lastniški delež 

prijavitelja v prejemniku spodbude 

(navedba točne višine deleža) 

 

24. 
Regija, kjer se bo izvajal 

investicijski projekt 

 

* V skladu s Prilogo 1 k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst 

pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87. in 88. Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih 

izjemah) , (UL L št. 214/2008 z dne 9.8.2008, str. 3) 
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13.  POSLOVANJE PREJEMNIKA SPODBUDE  

 

13.1. Kratka zgodovina 

 

13.2. Lastništvo (trenutna struktura lastništva z deleži; kratek pregled sprememb) 

 

13.3. Poslovanje  

 dejavnost 

 opis najpomembnejših izdelkov oz. storitev (dosedanjih in načrtovanih) 

 razvoj/tehnologija 

 poslovna mreža: glavni kupci, dobavitelji, trgi, blagovne znamke, itd. 

 kapitalski deleži skupaj z organigramom 

 sodelovanje z znanstveno raziskovalnimi institucijami (dosedanje in načrtovano) s 

predloženimi dokazili 

 pridobljeni standardi kakovosti 

 doseženi poslovni rezultati (zadnja tri leta)  

 poslovni načrti in cilji (za naslednja tri leta) 

 drugo 

 

13.4. Najpomembnejši izdelki in storitve v celotni prodaji prejemnika spodbude 

 

 Najpomembnejši izdelki/storitve 
Delež v celotni prodaji v 

letu 2012 v % 

Delež v celotnem 

izvozu v letu 2012 v % 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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13.5. Prodaja in glavni trgi prejemnika spodbude 

 

 V tisoč EUR 2011 2012 
2013 

(načrt) 

2014 

(načrt) 

2015 

(načrt) 

A Obseg prodaje      

B Obseg izvoza      

  
Izvozni trg 1: 

_______________ 

     

  
Izvozni trg 2: 

_______________ 

     

  
Izvozni trg 3: 

_______________ 

     

  
Izvozni trg 4: 

_______________ 

     

 
Izvozni trg 5: 

_______________ 

     

 Ostali trgi      
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14.  IZJAVA PREJEMNIKA SPODBUDE, DA BO RAZVOJNO - 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST VODENA ORGANIZACIJSKO OPREDELJENO  

 

Naziv:……………………………………………………………………………………………

. 

(polni naziv prejemnika spodbude) 

 

Naslov:…………………………………………………………………………………………

… 

(ulica in hišna številka sedeža prejemnika spodbude) 

…………………………………………………………………………………………………

… 

(poštna številka in kraj sedeža prejemnika spodbude) 

 

Odgovorna oseba 

…………………………………………………………………………………………………

… 

 (ime in priimek ter položaj/funkcija, ki ga zaseda) 

 

izjavlja: 

 

1. da bo raziskovalna in razvojna dejavnost vodena organizacijsko opredeljeno, kar je 

razvidno iz priložene organizacijske sheme oziroma organigrama prejemnika spodbude, 

 

 

2. da bodo razvojno raziskovalne naloge navedene v organigramu in aktu o sistemizaciji 

delovnih mest. 

 

 

Datum:         Podpis odgovorne osebe 
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15.  OSNUTEK POGODBE 

 

V primeru sklepa o dodelitvi spodbude bo prejemnik spodbude z agencijo podpisal pogodbo. 

Pred podpisom pogodbe prejemnik spodbude izpolni še izjavo o povprečnem stanju števila 

vseh zaposlenih v podjetju v zadnjih 12 meseci. S pogodbo agencija in prejemnik spodbude 

podrobneje opredelita način financiranja, način in obliko poročanja prejemnika spodbude o 

poteku izvajanja projekta, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva ter način in 

postopek nadzora agencije nad namensko porabo prejetih sredstev. 

 

JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA, 

INOVATIVNOSTI, RAZVOJA, INVESTICIJ IN TURIZMA, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, 

ki jo zastopa vršilec dolžnosti direktorja Boštjan Skalar (v nadaljevanju: agencija) 

Davčna številka:  

Matična številka:  

 

in 

 

……………………………………………………………..., ki jo zastopa direktor 

............................................... (v nadaljevanju: prejemnik spodbude) 

Davčna številka: ........................ 

Matična številka: ........................... 

 

Transakcijski račun: ................................ 

Banka: .................................... 

 

 

sklepata 

 

POGODBO, št. …. O SOFINANCIRANJU DELA UPRAVIČENIH STROŠKOV 

 

1. člen 

Pogodba se sklepa na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v 

Republiki Sloveniji v letu 2013 (Uradni list RS št. ……, v nadaljevanju: javni razpis), prijave 

št. ………… za pridobitev spodbude, ki jo je vložil tuj investitor…………. prispele dne 

……….. in sklepa agencije o dodelitvi spodbude št. ……… z dne……. Prijava tujega 

investitorja je sestavni del pogodbe. 

 

2. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so bila sredstva dodeljena prejemniku spodbude po javnem 

razpisu na podlagi sklepa agencije.  

 

3. člen 
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Predmet pogodbe je sofinanciranje dela upravičenih stroškov aktivnosti pri izvedbi 

investicijskega projekta »…………………« (v nadaljevanju:  investicijski projekt), kot je bil 

odobren in je razviden iz prijave, katerega namen je poleg prenosa znanja, tehnologij, 

povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji in spodbujanja skladnega regionalnega 

razvoja tudi ustvarjanje neto novih zaposlitev.  

 

Na podlagi te pogodbe se sofinancirajo aktivnosti pri izvajanju začetnih investicij, ki jih bo 

prejemnik spodbude izvedel na ozemlju Republike Slovenije. Znotraj navedenih aktivnosti se 

sofinancirajo upravičeni stroški, nastali pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega 

podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali pri bistvenih 

spremembah proizvodnega procesa v obstoječem podjetju na področju predelovalne 

dejavnosti, storitvene dejavnosti, ki se mednarodno trži, in razvojno raziskovalne dejavnosti 

in ki so: 

 stroški materialnih investicij (investicije v opredmetena osnovna sredstva t.j. nakup in  

gradnja stavb skupaj z zemljiščem neposredno pod stavbo ter posodobitev stavb, 

komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup novih strojev in opreme (v 

primeru MSP tudi nakup rabljenih strojev in opreme).  Nakup zemljišč lahko 

predstavlja največ 25 % vrednosti prijavljenih upravičenih stroškov. Nakup zemljišč 

in nakup objektov je upravičen strošek, razen v primerih, ko gre za nakup zemljišč in 

objektov med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično 

osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovo firmo ali med družbeniki gospodarske 

družbe in gospodarsko družbo. Med upravičene stroške materialnih investicij sodijo 

tudi stroški zakupa zemljišč in stavb, vendar mora biti v tem primeru zakupna 

pogodba sklenjena najmanj za pet let po pričakovanem datumu zaključka projekta za 

velika podjetja in tri leta za mala in srednje velika podjetja. Pri zakupu opreme se 

upoštevajo samo stroški zakupa v obliki finančnega zakupa z obvezo nakupa sredstev 

po izteku pogodbe. Zakup mora biti izveden po tržnih pogojih. 

 stroški nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna osnovna 

sredstva t.j. nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj (know-howa) in 

nepatentiranega tehničnega znanja; pri investicijah v velika podjetja lahko znašajo 

največ do 50 % upravičenih stroškov cele investicije). Nematerialne investicije se 

morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik spodbude. Obravnavati jih je 

treba kot sredstva, ki se amortizirajo. Kupljene morajo biti od tretje osebe po tržnih 

pogojih. Vključene morajo biti v osnovna sredstva podjetja in morajo pri velikem 

podjetju ostati v podjetju, ki je prejelo spodbudo, najmanj 5 let, pri malem ali 

srednjem podjetju pa najmanj 3 leta. 

 

V primeru nakupa rabljenih strojev in opreme, je potrebna izjava prodajalca, da predmet 

nakupa v preteklih petih letih ni bil kupljen s pomočjo sredstev iz državnega, lokalnega ali EU 

proračuna. 

 

Med upravičene stroške ne sodijo stroški DDV in nadomestilo za spremembo namembnosti 

zemljišča ter druge dajatve. 

 

Projekt se sofinancira v skupni višini največ do dogovorjene pogodbene vrednosti, kar ne 

predstavlja več kot 30 % (za velika podjetja), 40 % (za srednje velika podjetja) ali 50 % (za 

mala podjetja) izkazanih upravičenih stroškov. 
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Projekt se sofinancira v skupni višini največ do dogovorjene vrednosti, kar ne predstavlja več 

kot 24 %, 32 % oziroma 40 % izkazanih upravičenih stroškov (glede na velikost podjetja), če 

je podjetje v treh letih pred oddajo prijave prejelo pomoč v obliki tveganega kapitala.  

 

4. člen 

Pogodbena vrednost znaša največ ................... EUR. Pogodbeni znesek bo agencija nakazala 

v letu 2013.  

 

Dodeljena sredstva sme prejemnik spodbude uporabljati izključno za namene iz 3. čl. te 

pogodbe ves čas trajanja pogodbe ter pod pogoji za dodelitev spodbude, navedenimi v javnem 

razpisu, razpisni dokumentaciji, prijavi in tej pogodbi.  

 

Nakazilo predstavlja za prejemnika spodbude nepovratna sredstva in predstavlja obliko 

državne pomoči. 

 

Agencija nadzira namensko porabo sredstev tako, da skrbnik pogodbe pred izplačilom 

zahtevka na osnovi pregleda poročila in dokazil ter na kraju samem preveri in ugotovi 

upravičenost in obseg izplačila (priloge pogodbe št. 1, 2, 3, 4, 5, 6 z ustreznimi dokazili in 

prilogami). 

 

5. člen 

Osnova za izplačilo sredstev je zahtevek za sofinanciranje, ki ga pripravi prejemnik spodbude 

in potrdi skrbnik pogodbe s strani agencije. Obvezna oblika in vsebina zahtevka sta 

opredeljeni v prilogi 1 te pogodbe. Zahtevek je sestavni del te pogodbe, obvezne priloge 

zahtevka pa so: 

 poročilo o poteku in rezultatih investicijskega projekta, katerega vsebina je 

opredeljena v prilogi 2 te pogodbe, 

 finančni obračun projekta/stroškovnik upravičenih stroškov projekta, katerega vsebina 

je opredeljena v prilogi 3 te pogodbe. Prejemnik spodbude lahko predloži dokazila o 

nastalih upravičenih stroških (kopije računov z dokazili o plačilu) od datuma podpisa 

pogodbe do datuma dostave zahtevka za izplačilo, in ki so bili plačani do predložitve 

zahtevka.  

 poročilo o neto novih zaposlitvah, skupaj z dokazili o novo zaposlenih delavcih na 

investicijskem projektu oz. vseh zaposlenih v podjetju, katerega vsebina je opredeljena 

v prilogi 4 te pogodbe,  

 Original bančne garancije prvovrstne banke na prvi poziv, katere vsebina je 

opredeljena v prilogi 5 te pogodbe, iz tretjega odstavka tega člena, 

 izjava prejemnika spodbude, da so vse kopije priloženih dokumentov resnične kopije 

originalnih dokumentov (priloga 6 te pogodbe). 

 

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, ki bodo nastali v obdobju treh let od 

datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Prejemnik mora izdati zahtevek za sofinanciranje z 

vsemi zahtevanimi prilogami, vključno s poročilom o poteku in rezultatih investicijskega 

projekta v 60 dneh od podpisa pogodbe, oziroma najkasneje do 30.10.2013. Podjetje mora 

zahtevku priložiti tudi bančno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv z veljavnostjo treh let 
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in treh mesecev od datuma podpisa pogodbe za celoten znesek prejete spodbude, s katero 

banka garantira, da bo izplačala ta znesek, če pogodbene obveznosti ne bodo dobro izvedene.  

 

Skrbnik pogodbe s strani agencije pisno potrdi zahtevek za sofinanciranje in priloženo 

dokumentacijo najkasneje v 8 delovnih dneh po prejemu zahtevka. V primeru nepopolnega 

zahtevka ali nepopolnosti priložene dokumentacije agencija zahteva dopolnitev zahtevka, s 

tem da pozove prejemnika spodbude k dopolnitvi v roku 5 delovnih dni od prejema poziva za 

dopolnitev. Če prejemnik spodbude ne dopolni zahtevka v postavljenem roku, agencija 

zahtevek zavrne. 

 

Če bodo pri izstavitvi zahtevka v finančnem obračunu projekta, to je stroškovniku 

upravičenih stroškov projekta izkazani skupni upravičeni stroški (priloga 3 k pogodbi) manjši 

od višine odobrenih upravičenih stroškov ali ne bo priložena ustrezna bančna garancija 

(priloga 5 k pogodbi), agencija zahtevek za sofinanciranje zavrne. 

 

Prejemnik spodbude posreduje skrbniku pogodbe vso dokumentacijo v fizični obliki in na 

njegovo zahtevo tudi overjene prevode. 

 

6. člen 

Agencija se obveže, da bo odobrena sredstva po datumu potrditve zahtevka in zahtevane 

dokumentacije s strani skrbnika pogodbe nakazala v roku 60 dni oziroma naslednji delovni 

dan po prejemu sredstev s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na 

transakcijski račun prejemnika spodbude št..........., odprt pri banki............... 

 

Finančna sredstva bremenijo proračunsko postavko 534310 SM 016 SN 1609. 

 

7. člen 

Če prejemnik spodbude ne ravna v skladu s četrtim in petim členom te pogodbe lahko 

agencija odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi 

zamudnimi obrestmi od dneva nakazala do dneva vračila oziroma unovči bančno garancijo.  

 

8. člen 

Prejemnik spodbude bo najkasneje v roku treh let od datuma podpisa pogodbe vsebinsko in 

finančno zaključil investicijo, kot je bila odobrena in je razvidna iz prijave, ter predložil 

poročilo o zaključku investicije. Kot datum zaključka investicije se šteje končanje v prijavi 

navedenih del in hkrati doseganje vrednosti neto investicije najmanj v višini 

………………EUR.  

 

Prejemnik spodbude mora do izpolnitve pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka tega člena 

agenciji redno dostavljati polletna poročila. Polletno poročilo mora vsebovati: 

- poročilo o poteku in rezultatih investicije (priloga 2 te pogodbe).  

- finančni obračun projekta/stroškovnik upravičenih stroškov investicije (priloga 3 te 

pogodbe), 

- poročilo o neto novih zaposlitvah (priloga 4 te pogodbe) in 
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- izjavo, da so vse kopije priloženih dokumentov enake originalu (priloga 6 te 

pogodbe).  

 

Prejemnik spodbude posreduje prvo polletno poročilo po preteku 6 mesecev od datuma 

podpisa pogodbe o sofinanciranju. 

 

Prejemnik spodbude mora skladno s prvim odstavkom tega člena agenciji predložiti poročilo 

o zaključku investicije najkasneje v roku treh let od datuma podpisa pogodbe, ki mora 

vsebovati: 

- vsebinsko poročilo o poteku in rezultatih celotne investicije, iz katerega je razvidno, 

da je investicija vsebinsko in finančno zaključena, kot je bila odobrena in je razvidna 

iz prijave. Sestavni del tega poročila je tudi poročilo o izpolnjevanju ocenjevalnih 

meril tega razpisa (delež domačih dobaviteljev, vpliv na človeški kapital, razvojno 

raziskovalni učinki, vpliv na okolje oziroma stopnja mednarodnega trženja storitev in 

prenos tehnologije na ostala slovenska podjetja ter vpliv na njihovo produktivnost...), 

- zaključni finančni obračun investicije/zaključni stroškovnik upravičenih stroškov 

investicije (priloga 3), iz katerega je razvidno, da je dosežena vrednost investicije iz 

prvega odstavka tega člena, 

- poročilo o že doseženih neto novih zaposlitvah (priloga 4) in  

- izjavo, da so vse kopije priloženih dokumentov enake originalu (priloga 6). 

 

Če prejemnik spodbude polletnih poročil oziroma poročila o zaključku investicije agenciji ali 

dopolnitev poročil ne dostavi pravočasno, agencija prejemnika spodbude pisno pozove, da ji 

zahtevana poročila ali dopolnitve dostavi v roku 8 delovnih dni. Če prejemnik spodbude v 

tako postavljenem roku poročil ali dopolnitev ne dostavi, lahko agencija odstopi od pogodbe 

in zahteva vračilo prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 

prejema do dneva vračila oziroma unovči bančno garancijo.  

 

9. člen 

Če prejemnik spodbude ne izpolni pogoja iz prvega odstavka 8. člena te pogodbe, mora v 

roku 5 delovnih dni po prejemu poziva s strani agencije vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi 

zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva plačila, in sicer: 

- vsa dodeljena sredstva, če doseže manj kot 75 % vrednosti investicije iz prvega 

odstavka 8. člena, 

- pripadajoči delež sredstev iz naslova drugega stebra (skupaj s pripadajočim deležem 

prvega vstopa, v primeru prvega vstopa tujega investitorja), če doseže 75 % ali več 

neto vrednosti investicije določene v prvem odstavku 8. člena. 

 

Če je dosežena vrednost investicije ob zaključku investicije, to je najkasneje v treh letih od 

podpisa pogodbe pod 1.000.000 EUR v predelovalni dejavnosti oziroma pod 500.000 EUR v 

storitveni dejavnosti, katere storitve se mednarodno tržijo, ali razvojno–raziskovalni 

dejavnosti, agencija odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh izplačanih sredstev, skupaj z 

zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila v roku 5 delovnih dni po 

prejemu poziva oziroma unovči bančno garancijo.  
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10. člen 

Prejemnik spodbude bo najkasneje v treh (3) letih od datuma zaključka investicije ustvaril 

............. neto novih zaposlitev. Povečanje števila novih zaposlitev se ugotavlja kot neto 

povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem zadnjih dvanajstih mesecev pred 

podpisom pogodbe o sofinanciranju, iz česar izhaja, da bo imel prejemnik spodbude 

najkasneje v roku treh let od datuma zaključka investicije najmanj ………….. zaposlenih.  

V primeru, da je prijavljeni projekt s področja razvojno raziskovalne dejavnosti, mora 

prejemnik spodbude najkasneje do zaključka investicije ustvariti …. neto novih zaposlitev. 

 

Do zaključka investicije prejemnik spodbude o ustvarjenih neto novih zaposlitvah poroča v 

okviru polletnih poročil iz 8. člena te pogodbe. Po zaključku investicije mora prejemnik 

spodbude do izpolnitve pogodbenih obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena agenciji 

redno dostavljati polletna poročila. Polletno poročilo mora vsebovati: 

- vsebinsko poročilo o stanju in rezultatih investicijskega projekta (priloga 2),  

- poročilo o neto novih zaposlitvah na investicijskem projektu (priloga 4) in  

- izjavo, da so vse kopije priloženih dokumentov enake originalu (priloga 6).  

 

Zaključno poročilo o ustvarjenih ………… novih zaposlitvah mora prejemnik spodbude 

predložiti najkasneje mesec dni pred pretekom roka treh let od datuma zaključka investicije 

(oziroma treh letih od podpisa pogodbe v primeru projektov s področja razvojno raziskovalne 

dejavnosti). Zaključno poročilo mora vsebovati: 

- vsebinsko poročilo o stanju in rezultatih zaključenega investicijskega projekta. 

Sestavni del tega poročila je tudi poročilo o izpolnjevanju ocenjevalnih meril tega 

razpisa (delež domačih dobaviteljev, vpliv na človeški kapital, razvojno raziskovalni 

učinki, vpliv na okolje oziroma stopnja mednarodnega trženja storitev in prenos 

tehnologije na ostala slovenska podjetja ter vpliv na njihovo produktivnost...), 

- poročilo o doseženih neto novih zaposlitvah na investicijskem projektu (priloga 4), 

- izjavo, da so vse kopije priloženih dokumentov enake originalu (priloga 6).  

- spisek vseh zaposlenih v podjetju, iz katerega je razvidno, da je v roku treh let od 

zaključka investicije dosegel najmanj …………. vseh zaposlenih v prejemniku 

spodbude, 

- poročilu o realizaciji ciljev investicije in terminskega plana (tabeli 8.1.8. Terminski 

plan investicije in 8.1.9 Cilji investicijskega projekta iz odobrenega prijave z dodano 

kolono realizacija). 

 

Prejemnik spodbude, ki je dobil sredstva za investicijski projekt na področju raziskav in 

razvoja, mora ob zaključnemu poročilu o ustvarjenih neto novih zaposlitvah predložiti tudi 

organigram in veljavni akt o sistematizaciji delovnih mest. 

 

Če prejemnik spodbude polletnih poročil oziroma zaključnega poročila ali dopolnitev poročil 

o ustvarjenih neto novih zaposlitvah agenciji ne dostavi pravočasno, agencija prejemnika 

spodbude pisno pozove, da ji zahtevana poročila ali dopolnitev poročil dostavi v roku 8 

delovnih dni. Če prejemnik spodbude v tako postavljenem roku poročil ali dopolnitev poročil 

ne dostavi, lahko agencija odstopi od pogodbe in zahteva vračilo prejetih sredstev skupaj z 

zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila v roku 5 delovnih dni po 

prejemu poziva.  
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11. člen  

Če prejemnik spodbude v roku ni izpolnil pogoja neto novih zaposlitev iz 10. člena te 

pogodbe, mora v roku 5 delovnih dni po prejemu poziva s strani agencije vrniti prejeta 

sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do plačila, in sicer: 

 vsa dodeljena sredstva, če je število neto novih zaposlitev pod 50 % pogodbene 

obveze, 

 pripadajoči delež sredstev iz naslova prvega stebra (skupaj s pripadajočim deležem 

prvega vstopa, v primeru prvega vstopa tujega investitorja), če je število neto novih 

zaposlitev vsaj 50 % ali več pogodbene obveze. Če je v raziskovalno razvojni 

dejavnosti ustvarjenih več kot 5 novih zaposlitev, mora imeti za izpolnitev tega pogoja 

pogodbe najmanj 80% vseh na novo zaposlenih vsaj stopnjo izobrazbe 6/2 ( 

specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi oz. 1. 

bolonjska stopnja). 

 

Če je doseženo število neto novih zaposlitev v roku treh let od zaključka investicije, to je 

najkasneje v šestih letih od podpisa pogodbe pod 25 neto novih zaposlitev v predelovalni 

dejavnosti oziroma pod 10 neto novih zaposlitev v storitveni dejavnosti, katere storitve se 

mednarodno tržijo, ali pod 5 neto novih zaposlitev (z najnižjo stopnjo izobrazbe: 

specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi oz. 1. bolonjska 

stopnja) v razvojno–raziskovalni dejavnosti, agencija odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev 

vseh izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do 

dneva vračila. 

 

12. člen 

Prejemnik spodbude bo zaposlitev neprekinjeno ohranil v regiji vsaj 3 leta, če gre za malo ali 

srednje veliko podjetje, oziroma 5 let, če gre za veliko podjetje. Zaposlitve se morajo 

ohranjati v regiji najmanj 5 let, v primeru srednjih in malih podjetij pa 3 leta po dnevu, ko je 

bila zaposlitev prvič realizirana. Pri zaposlitvah, ki so bile ustvarjene pred dnem zaključka 

investicije, se obdobje za ohranjanje zaposlitve šteje šele od dneva zaključka investicije dalje. 

 

Prejemnik spodbude mora investicijo v regiji ohranjati do izpolnitve pogojev iz prvega 

odstavka tega člena. 

 

Prejemnik spodbude mora v času obveznega ohranjanja investicijskega projekta agenciji letno 

poročati o: 

- stanju in rezultatih na investicijskem projektu, vsebinsko in finančni pregled 

ohranjanja investicije in zaposlitev v regiji (priloga 2), 

- morebitnih težavah, 

- celotnem obsegu poslovanja prejemnika spodbude v preteklem enoletnem obdobju, 

- ohranjanju neto novih zaposlitev (priloga 4). 

 

Podjetje mora zadnje poročilo o ohranjanju investicijskega projekta posredovati agenciji 

najkasneje mesec dni pred zaključkom ohranjanja investicijskega projekta.  
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13. člen 

Če prejemnik spodbude ne izpolni zaveze ohranitve zaposlitev v skladu z 12. členom te 

pogodbe, mora v roku 5 delovnih dni po prejemu poziva s strani agencije vrniti prejeta 

sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do plačila, in sicer: 

 vsa dodeljena sredstva, če se je število neto novih zaposlitev po zaključku investicije 

zmanjšalo pod 50 % pogodbene obveze, 

 pripadajoči delež sredstev iz naslova prvega stebra (skupaj s pripadajočim deležem 

prvega vstopa, v primeru prvega vstopa tujega investitorja), če se je število neto novih 

zaposlitev po zaključku investicije zmanjšalo do 50 % pogodbene obveze. Če je v 

raziskovalno razvojni dejavnosti ustvarjenih več kot 5 novih zaposlitev, mora imeti za 

izpolnitev tega pogoja pogodbe najmanj  80% vseh na novo zaposlenih vsaj stopnjo 

izobrazbe 6/2 ( specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni 

programi oz. 1. bolonjska stopnja). 

 

Pogoj za ohranitev te pogodbe v veljavi je minimalno število neto novo ustvarjenih 

zaposlitev, ki v predelovalni dejavnosti ne sme biti nižje od 25 zaposlitev, v storitveni 

dejavnosti, ki se mednarodno tržijo, ne sme biti nižje od 10 zaposlitev, v razvojno 

raziskovalni dejavnosti pa ne sme biti nižje od 5 zaposlitev, z najnižjo stopnjo izobrazbe: 

specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi oz. 1. bolonjska 

stopnja (raven 6/2).  

 

Če prejemnik spodbude ne doseže strukture zaposlenih kot je določeno v prejšnjem odstavku 

tega člena, mora v roku 5 delovnih dni po prejemu poziva s strani agencije vrniti prejeta 

sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva plačila. 

 

14. člen 

Prejemnik spodbude mora agenciji in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, v 

smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev, omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da 

je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v projektno dokumentacijo v vsaki 

točki projekta kot tudi nadzor v podjetju samem.  

 

Prejemnik spodbude mora agenciji na njeno zahtevo posredovati dokazila, na podlagi katerih 

bo izkazana resničnost vseh podatkov navedenih v prijavi in poslanih poročilih. 

 

Če je prejemnik spodbude prejel sredstva, pa se pozneje pri nadzoru nad porabo proračunskih 

sredstev dodeljenih za projekt izkaže, da jih je prejel neupravičeno, oziroma da je bila njihova 

poraba nenamenska, mora v roku 5 delovnih dni od prejema zahtevka za vrnitev sredstev 

vrniti neupravičeno prejeta oziroma neupravičeno porabljena sredstva s pripadajočimi 

zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 

 

Prejemnik spodbude mora v času od oddaje prijave do izpolnitve vseh obveznosti, ki izhajajo 

iz javnega razpisa, razpisne dokumentacije in pogodbe, pisno obvestiti agencijo o vsaki 

spremembi (npr. vsebinske in finančne spremembe odobrenega investicijskega projekta, 

sprememba naslova, začetek stečajnega postopka, izstop tujega investitorja itd.), ki se 
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nanašajo bodisi na investicijski projekt bodisi prejemnika spodbude ali tujega investitorja 

takoj po nastanku spremembe. 

 

15. člen 

Če bo agencija za spremljanje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev pooblastila zunanjo 

institucijo, se prejemnik spodbude obveže, da bo tej instituciji omogočil vpogled v projektno 

dokumentacijo v vsaki točki projekta. 

 

16. člen 

Prejemnik spodbude s podpisom pogodbe zagotavlja, da za stroške, ki so predmet 

sofinanciranja, ni dobil drugih sredstev iz državnega, lokalnega ali EU proračuna (vključno s 

pomočmi de minimis), oziroma da skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega 

najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči. 

Če se ugotovi, da je prejemnik spodbude že dobil tudi druga sredstva iz državnega, lokalnega 

ali EU proračuna, oziroma da skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje 

dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči ali pa so 

mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve te pogodbe pisno obvestil agencijo, agencija 

odstopi od te pogodbe (oziroma se pogodbena vrednost zmanjša do vsote, ki ne presega 

skupne vrednost dovoljene intenzivnosti sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja 

državnih pomoči) ter zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev s pripadajočimi 

zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Prejemnik spodbude 

mora sredstva vrniti v roku 5 dni po prejemu poziva s strani agencije. 

 

Prejemnik spodbude s podpisom te pogodbe izjavlja, da na dan oddaje prijave ni v težavah, 

opredeljenih v Smernicah Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 

podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1.10.2004, str. 2) in Zakonu o pomoči za reševanje in 

prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS št. 44/2007-UPB2, 51/2011).  

 

Če prejemnik spodbude po podpisu pogodbe prične s postopkom pridobivanja pomoči za 

podjetja v težavah, lahko agencija odstopi od pogodbe. Če je bila obveznost agencije že 

izpolnjena, mora prejemnik spodbude v tem primeru pridobljena sredstva s pripadajočimi 

zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila vrniti v roku 5 delovnih dni, po 

prejemu poziva s strani agencije. 

 

17. člen 

Prejemnik spodbude s podpisom pogodbe zagotavlja, da so vsi podatki, podani v prijavi na 

javni razpis kakor tudi v zahtevku za izplačilo, vključno z vsemi prilogami, resnični, v 

nasprotnem primeru prejemnik spodbude odgovarja agenciji za vso nastalo škodo. Če se 

izkaže, da je končni prejemnik spodbude namerno posredoval napačne podatke v zvezi z 

namenom investicije ali izpolnjevanjem pogojev ali zamolčal podatke, ki bi kakorkoli vplivali 

na oceno investicije, ima agencija pravico odstopiti od te pogodbe ter zahtevati vračilo 

neupravičeno prejetih sredstev s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 

nakazila do dneva vračila. 
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18. člen 

V primeru zmanjšanja neposrednega lastniškega deleža tujega investitorja v prejemniku 

spodbude pod 10 % pred zaključkom investicijskega projekta, mora prejemnik spodbude 

pridobljena sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila 

vrniti v roku 5 delovnih dni, po prejemu poziva s strani agencije. 

 

19. člen 

Če je bil v času veljavnosti pogodbe nad prejemnikom spodbude pričet postopek prisilne 

poravnave, stečaja ali likvidacije, mora o postopku takoj obvestiti agencijo. Z dnem obvestila 

oziroma sklepa o začetku postopka prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, preneha 

obveznost agencije do prejemnika spodbude iz naslova te pogodbe, istočasno pa lahko 

zahteva vrnitev vseh že plačanih sredstev v realni vrednosti skupaj z zakonskimi zamudnimi 

obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 

 

20. člen 

Prejemnik spodbude mora hraniti vso dokumentacijo povezano s projektom v skladu z 

veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za 

potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega datuma lahko agencija ta rok podaljša. 

 

21. člen 

Skrbnik pogodbe s strani agencije je …………………, s strani prejemnika spodbude pa 

................................ 

 

 

22. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja reševali sporazumno. V primeru 

spora je pristojno Sodišče v Ljubljani. 

 

23. člen 

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni List RS št. 69/2011-

UPB2) je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke 

predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 

kakšno nedovoljeno korist za:  

- pridobitev posla, 

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, 

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali 

njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku . 

 

Pogodbeni stranki se morata vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz prejšnjega 

odstavka pomenila kršitev zakonskih določil.  

 

Če agencija ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, mora 

sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe.  
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24. člen 

Pogodba je sklenjena v 5 enakih izvodih, od katerih prejme agencija 3 in prejemnik spodbude 

2 izvoda. 

 

25. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do izpolnitve 

vseh pogodbenih obveznosti. 

 

 

Kraj in datum: 

 

Kraj in datum:  

 

PREJEMNIK SPODBUDE: 

 

..................................... 

...................................... 

………………………. 

 

 

AGENCIJA: 

 

Javna agencija Republike Slovenije za 

spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 

razvoja, investicij in turizma  

direktor 
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Priloga 1 

NAPIŠITE NA DOKUMENT Z VAŠO GLAVO: 

 

ZAHTEVEK ZA SOFINANCIRANJE - zahtevek je del pogodbe 

(obvezna oblika, samo ob izdaji zahtevka za črpanje sredstev, najkasneje do 30.10.2013) 

DATUM: 

 

PODJETJE: 

 

DAVČNA ŠTEVILKA: 

MATIČNA ŠTEVILKA: 

ŽIRO RAČUN: 

BANKA: 

ODGOVORNA OSEBA: 

 

 

ŠTEVILKA SKLEPA: 

ŠTEVILKA POGODBE: 

 

SPIRIT SLOVENIJA, JAVNA AGENCIJA  

DIMIČEVA ULICA 13 

SI 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA 

  

 

ZADEVA: Zahtevek za sofinanciranje investicijskega projekta  

 

NAZIV PROJEKTA: 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

V skladu s pogodbo in predloženo dokumentacijo o izvajanju investicijskega 

projekta izstavljamo zahtevek za sofinanciranje 

 

v višini ___________________________________ EUR. 

 

 

PODJETJE:   ŽIG:   PODPIS ODGOVORNE OSEBE: 

Priloge:  

- Poročilo o poteku in rezultatih investicijskega projekta (Priloga 2) 

- Finančni obračun projekta / Stroškovnik upravičenih stroškov projekta (Priloga 3) 

- Poročilo o neto novih zaposlitvah (Priloga 4) 

- Original bančne garancije prvovrstne banke (Priloga 5) 

- Izjava, da so vse kopije priloženih dokumentov enake originalu (Priloga 6)
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Priloga 2 

NAPIŠITE NA DOKUMENT Z VAŠO GLAVO: 

 

POROČILO O POTEKU IN REZULTATIH INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  

(obvezna oblika) 

 

Obvezna oblika poročila o poteku in rezultatih investicijskega projekta velja za prvo poročilo 

ob izstavitvi zahtevka za sofinanciranje oz. črpanje sredstev in za vsa nadaljnja polletna 

poročila do zaključka investicijskega projekta (do izvedbe investicijskega dela projekta in 

ustvarjanja vseh novih zaposlitev).  

 

1. Stanje in rezultati na investicijskem projektu, vsebinsko in finančno 

2. Realizacija terminskega plana investicijskega projekta (tabela iz odobrenega 

projekta/prijave z dodanim stolpcem realizacija) 

3. Morebitne težave in načrti za naslednje polletno obdobje (na investicijskem projektu) 

4. Kratek opis celotnega obsega poslovanja podjetja/prejemnika spodbude v preteklem 6 

mesečnem obdobju 

 

Ob predložitvi zaključnega poročila o investicijskem projektu se poročilu priloži tudi 

realizacijo ciljev investicije in terminskega plana (tabeli 8.1.8. Terminski plan investicije in 

8.1.9 Cilji investicijskega projekta iz odobrenega prijave z dodano kolono realizacija). 

 

Po zaključku investicijskega projekta (obdobje obveznega ohranjanja investicijskega 

projekta v regiji) se poroča letno o stanju in rezultatih zaključenega investicijskega projekta 

(točka 1), morebitnih težavah (točka 2) in poslovanju prejemnika spodbude (točka 3). 

 

1. Stanje in rezultati na investicijskem projektu, vsebinsko in finančni pregled ohranjanja 

investicije in zaposlitev v regiji 

2. Morebitne težave  

3. Kratek opis celotnega obsega poslovanja podjetja/prejemnika spodbude v preteklem 

enoletnem obdobju 

 

 

Podjetje mora zadnje poročilo o ohranjanju investicijskega projekta posredovati agenciji 

najkasneje mesec dni pred zaključkom ohranjanja investicijskega projekta.  

 

 

 

 

 

Datum:                              Odgovorna oseba:    Podpis:
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Priloga 3 

 

FINANČNI OBRAČUN PROJEKTA / STROŠKOVNIK UPRAVIČENIH STROŠKOV PROJEKTA S PRILOGAMI (obvezna oblika) 

Obvezna oblika stroškovnika velja za prvo poročilo ob izstavitvi zahtevka za sofinanciranje oz. črpanje sredstev in vsa nadaljnja polletna 

poročila do zaključka investicije, ko se predloži zaključen finančni obračun oz. zaključen stroškovnik. 

 

PRILOGE:  Kopije računov in dokazil o plačilih / bančni izpiski za vsak upravičen strošek posebej (priloženo po vrstnem redu, kot so 

računi navedeni v tabeli) 

 

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, ki bodo nastali v obdobju treh let od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. 

Prejemnik mora izdati zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 30.10.2013. Podjetje mora zahtevku priložiti tudi bančno garancijo prvovrstne 

banke na prvi poziv z veljavnostjo treh let in treh mesecev od datuma podpisa pogodbe za celoten znesek prejete spodbude, s katero banka 

garantira, da bo izplačala ta znesek, če pogodbene obveznosti ne bodo dobro izvedene.  Kot datum nastanka stroška se upošteva datum računa. 

Upravičeni stroški, ki se navajajo v tabeli morajo biti v skladu s prijavo (tabela 8.3.2. Upravičeni stroški investicije in pričakovano sofinanciranje 

na strani 47  razpisne dokumentacije) 

 

ZAP. 

ŠT. DOK. 

 

VRSTA 

UPRAVIČENEG

A STROŠKA 

(SPECIFIKACIJA 

STROŠKOV) 

RAČUN 

(ŠTEVILKA IN 

IZDAJATELJ) 

DATUM PLAČILA, 

(BANČNI IZPISEK) 

ZNESEK Z 

DDV 

ZNESEK BREZ 

DDV 

ZNESEK ZA 

SOFINANCIRANJE 

(30 % / 40 % / 50 

%; VPIS 

VREDNOSTI) 

BANČNA 

GARANCIJA 

KOMUNALNO IN INFRASTRUKTURNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČA: 

1.        

2.        

skupaj        

GRADNJA/ NAKUP STAVB Z ZEMLJIŠČI* NEPOSREDNO POD STAVBO OZ. POSODOBITEV STAVB: 

1.        
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2.        

skupaj        

ZAP. 

ŠT. DOK. 

VRSTA 

UPRAVIČENEG

A STROŠKA 

(SPECIFIKACIJA 

STROŠKOV) 

RAČUN 

(ŠTEVILKA, 

IZDAJATELJ) 

DATUM PLAČILA, 

(SWIFT, BANČNI 

IZPISEK) 

ZNESEK Z 

DDV 

ZNESEK BREZ 

DDV 

ZNESEK ZA 

SOFINANCIRANJE 

(30 % / 40 % / 50 

%) 

BANČNA 

GARANCIJA 

NAKUP NOVIH STROJEV IN OPREME (ZA MSP TUDI NAKUP RABLJENIH ) 

1.        

2.        

skupaj        

NAKUP PATENTOV/LICENC/KNOW-HOWA/NEPATENTIRANEGA TEHNIČNEGA ZNANJA (PRI VELIKIH PODJETJIH LAHKO ZNAŠAJO NAJVEČ DO 50 % 

UPRAVIČENIH STROŠKOV CELE INVESTICIJE) 

1.        

2.        

skupaj        

SKUPAJ VREDNOST UPRAVIČENIH STROŠKOV S PREDLOŽENIMI DOKAZILI:    

SKUPAJ VREDNOST UPRAVIČENIH STROŠKOV; PREOSTANEK VREDNOSTI    

* Kot upravičen strošek zemljišča se prizna delež celotnega zemljišča, na katerem stojijo oziroma na katerem so predvideni objekti. Del 

zemljišča, ki spada med upravičene stroške, se določi na podlagi gradbene dokumentacije in/ali knjižno zemljiškega izpiska ter dejanske rabe 

zemljišča. Če vrednost zemljišča neposredno pod stavbo ni mogoče določiti na podlagi kupo-prodajne pogodbe, mora prejemnik spodbude 

predložiti cenitev zemljišča potrjeno s strani sodnega cenilca, iz katere je razvidna vrednost zemljišča neposredno pod stavbo.  

Hkrati lahko nakup zemljišč predstavlja največ 25% vrednosti prijavljenih upravičenih stroškov. Nakup zemljišč in nakup objektov je upravičen 

strošek, razen v primerih, ko gre za nakup zemljišč in objektov med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, 

ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovo firmo ali med družbeniki gospodarske družbe in gospodarsko družbo. 

 

Datum:                               Odgovorna oseba:   Žig:                                      Podpis: 
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Priloga 4 

NAPIŠITE NA DOKUMENT Z VAŠO GLAVO: 

 

POROČILO O NETO NOVIH ZAPOSLITVAH  

(obvezna oblika) 

 

Obvezna oblika poročila o neto novih zaposlitvah velja za prvo poročilo ob izstavitvi 

zahtevka za sofinanciranje oz. črpanje sredstev in vsa nadaljnja polletna poročila, do 

zaključka investicijskega projekta (do doseganja pogodbeno določenih neto novih 

zaposlitev). 

 

V obdobju po zaključku investicijskega projekta (v obdobju ohranjanja neto novih zaposlitev) 

se poroča letno. 

 

1. Tabela: število novih zaposlenih na investicijskem projektu, skupaj z M1 obrazci in 

kopijo dosežene izobrazbe v primeru R&D projektov 

2. Izjava o trenutnem številu vseh zaposlenih v podjetju/prejemniku spodbude 

3. Organigram in veljavni akt o sistemizaciji delovnih mest pri predložitvi zaključnega 

poročila o ustvarjenih neto novih zaposlitvah v primeru R&D projektov 

 

Ustvarjanje novih zaposlitev se ugotavlja kot neto povečanje števila zaposlenih, neposredno 

zaposlenih v podjetju – prejemniku spodbud, v primerjavi s povprečjem predhodnih 12 

mesecev pred podpisom pogodbe o sofinanciranju, pri čemer se sorazmerno upoštevajo 

zaposlitve s polnim in skrajšanim delovnim časom. Vsako zaposlitev, izgubljeno v teh 12 

mesecih, je potrebno zato odšteti od celotnega števila zaposlitev, ustvarjenih v istem obdobju. 

Nove zaposlitve morajo biti ustvarjene najkasneje v treh letih od datuma zaključka investicije. 

Zaposlitve se morajo ohranjati v regiji najmanj pet let, v primeru srednjih in malih podjetij pa 

tri leta po dnevu, ko je bila zaposlitev prvič realizirana. Pri zaposlitvah, ki so bile ustvarjene 

pred dnem zaključka investicije, se obdobje za ohranjanje zaposlitve šteje šele od dneva 

zaključka investicije dalje.  

 

Priložiti je potrebno dokazila o novo zaposlenih (obrazci M1, vloženih na Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije) za vsako novo oziroma nadomestno zaposlitev. V 

primeru R&R projektov je potrebno predložiti tudi kopijo dosežene izobrazbe za vsako 

novo oz. nadomestno zaposlitev. V primeru nadaljnjih polletnih oziroma letnih poročil, ko gre 

za spremljanje že obstoječih zaposlitev, je potrebno priložiti celotno tabelo, skladno s 

predhodno.  Ni pa potrebno ponovno prilagati obrazcev M1 in dokazil o doseženi izobrazbi 

za te že obstoječe zaposlitve; predložijo se samo za nove zaposlitve. 

 

 

 

 

 



 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje  

podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 75 JR - spodbujanje TNI  v  2013 

NOVE ZAPOSLITVE NA PROJEKTU PO DATUMU PODPISA 

POGODBE 

NADOMESTNA ZAPOSLITEV (če je 

zaposlenemu prenehalo delovno 

razmerje) 

ZAP. 

ŠT. 

IME IN 

PRIIMEK 

DATUM 

SKLENITVE 

DELOVNEGA 

RAZMERJA 

DATUM 

OBVEZNEGA 

TRAJANJA 

DELOVNEGA 

MESTA 

DATUM 

PRENEHANJ

A 

DELOVNEGA 

RAZMERJA 

IME IN 

PRIIMEK 

DATUM SKLENITVE 

DELOVNEGA 

RAZMERJA 

1.       

2.       

3.       

…       

 

Namen tabele je v jasnosti in preglednosti spremljanja zaposlitev. Če se konkretna zaposlitev 

sprosti, jo je potrebno čim prej nadomestiti z novim zaposlenim – NADOMESTNA 

ZAPOSLITEV tako, da se v pogodbenem roku doseže pogodbeno določeno število neto 

novih zaposlitev. Zaradi ohranjanja neprekinjenih zaposlitev imajo nadomestne zaposlitve 

prednost pred novimi zaposlitvami. 

 

Izjava o trenutnem skupnem številu zaposlenih v podjetju, ki je sestavni del te priloge. 

Za namen spremljanja neto novih zaposlitev v podjetju (prejemniku spodbude) je potrebno 

ob vsakem polletnem poročilu oziroma letnih poročilih (po zaključku investicijskega 

projekta) priložiti izjavo o trenutnem skupnem številu vseh zaposlenih v podjetju/prejemniku 

spodbude. 

 

 

 

Datum:                                Odgovorna oseba:    Podpis: 
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Priloga 5 

VZOREC: BANČNA GARANCIJA PRVOVRSTNE BANKE ZA DOBRO IZVEDBO 

POGODBENIH OBVEZNOSTI 

(obvezno besedilo) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

Naziv banke 

Kraj in datum 

Naročnik garancije 

Garancijski upravičenec 

 

Garancija št.................... za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

V skladu s pogodbo ................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), 

sklenjene med garancijskim upravičencem .............................................. in naročnikom 

garancije .......................................................... za sofinanciranje dela upravičenih stroškov 

aktivnosti pri izvajanju projekta …………………(naziv projekta), v vrednosti 

........................... EUR , mora naročnik garancije garancijskemu upravičencu predložiti 

bančno garancijo v višini …………….EUR, kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti.  

 

Na zahtevo naročnika garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da 

bomo v 15. dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali znesek ........................... 

EUR (v višini odobrenih sredstev s strani agencije), če naročnik garancije ne bo dobro izvedel 

pogodbenih obveznosti (nepovratnih sredstev ne bo namensko porabil oziroma ne bo 

predložil poročila in dokazil o izvedenih plačilih upravičenih stroškov investicijskega projekta 

ali če investicija ne bo izvedena v skladu s prijavo v rokih, opredeljenih v pogodbi).  

 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

 

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 

2. original Garancije št. ........./.......... 

 

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 

 

Ta garancija velja najkasneje do ............................... ( tri leta in tri mesece od podpisa 

pogodbe). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično 

ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 

 

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se naročniku 

garancije podaljša pogodbeni rok ali če naročnik garancije ni uspel izpolniti pogodbenih 

obveznosti, se lahko naročnik garancije in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje 

garancije. 

 

Ta garancija ni prenosljiva. 

 

Morebitne spore med garancijskim upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v 

............................... 
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Priloga 6 

NAPIŠITE NA DOKUMENT Z VAŠO GLAVO 

 

IZJAVA,  DA SO KOPIJE PRILOŽENIH DOKUMENTOV ENAKE ORIGINALU 

 

 

Prejemnik spodbude: ……………………………………………………………… 

 

Odgovorna oseba: …………………………………………………………….…… 

 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so vse kopije priloženih dokumentov 

enake originalu. 

 

 

Kraj in datum:  Odgovorna oseba: 

 

 


