
   
 

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE TUJIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ V 

REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2013 (JR 2/2013-446) 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 

1.   VPRAŠANJE 

  V razpisnih pogojih je navedeno, da stroški nematerialnih investicij (know how, patenti, 
licence,..) za velika podjetja lahko znašajo največ do 50 % upravičenih stroškov celotne 
investicije. Ali je za mala podjetja kakršna koli omejitev glede nematerialnih stroškov? 

ODGOVOR 

Za mala podjetja takšne omejitve ni. 

 

2.     VPRAŠANJE 

   Če novo podjetje v Sloveniji ustanovita tuj investitor in slovensko podjetje, ki sta oba 
družbenika novega podjetja – prejemnika spodbude, nas zanima, ali slovensko podjetje 
(družbenik) lahko proda prejemniku spodbude svojo opremo, znanje, patente, know-
how? 

ODGOVOR 

Razpis glede nakupa nematerialnih sredstev eksplicitno navaja: 

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. 

Družbenika tako ni mogoče upoštevati kot tretje osebe. 

Pri upravičenih stroških za materialne investicije pa določa: 



   
 

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. 

3.    VPRAŠANJE 

   Če podjetje - prejemnik spodbude kupi znanje v obliki patentov, so dokazila patenti. 
Kako pa je v primeru nakupa nepatentiranega tehničnega znanja?   V kakšni  obliki se to 
znanje navede in preda novemu podjetju – prejemniku spodbude. 

ODGOVOR 

V primeru kadar je nepatentirano tehnično znanje predmet sofinanciranja, se prenos 
znanja  zabeleži s pogodbo med partnerji, na podlagi katere je izdan račun, ki ga nato z 
potrdilo o plačilu v rednih poročilih posredujete agenciji. 

4.       VPRAŠANJE 

 Ali prejemnik spodbude (v primeru raziskovalno razvojnega projekta) lahko kupi 
nepatentirano tehnično znanje s pogodbo o svetovanju, v kateri je opredeljeno, katera so 
ta znanja in kakšne so obveznosti obeh pravnih oseb v okviru te pogodbe oz. pod 
kakšnimi pogoji bo to znanje prenešeno na novo podjetje? 

ODGOVOR 

Da, v kolikor so ta znanja specificirano v prijavi projekta oziroma je razvidno, da so ta 
znanja potrebna za doseganje cilja projekta. Pri tem je ključno, da raziskovalni projekt v 

celoti spada v dejavnost industrijskih raziskav in/ali razvoj prototipov za tržno uporabo.    

5.      VPRAŠANJE 

 V primeru, da prejemnik spodbude kupi rabljeno opremo, ki ni narejena v Sloveniji, od 
slovenskega podjetja, ki je to opremo modificiral, nas zanima, ali se dobavitelj v tem 
primeru smatra kot domač dobavitelj? 

ODGOVOR 

Glede merila delež slovenskih dobaviteljev se preverja predvideni delež domačih 
dobaviteljev v obratovanju investicijskega projekta. Stroški materialnih in nematerialnih 
investicij, ki so del upravičenih stroškov prijavljenega projekta, se ne upoštevajo pri 
določanju deleža dobaviteljev. 

6.      VPRAŠANJE 

  Ali zadostuje kopija bilance stanja tujega investitorja ali je potrebno priložiti original? 



   
 

ODGOVOR 

Bilance stanja je možno priložiti kot kopije, ki pa morajo biti originalno podpisane in 
žigosane s strani prijavitelja. Ravno tako je potrebno priložiti podpisan in žigosan prevod 
v slovenski ali angleški jezik. 

7.   VPRAŠANJE 

Prosim vas za pojasnilo glede razpisa za Tuje neposredne investicije in sicer glede 
omejite za  podjetja  pri prijavi. Zanima me, če se lahko na razpis prijavi podjetje, ki se 
bo  ukvarjalo s proizvodnjo/predelavo mleka, sira, jogurtov. (mlekarna) 

ODGOVOR 

V skladu z razpisno dokumentacijo se spodbude ne dodelijo za investicijske projekte 
primarna proizvodnja (kmetijstvo) iz seznama v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
Skupnosti. Mleko in mlečni izdelki v skladu s Prilogo I sodijo med primarno proizvodnjo. 

8.   VPRAŠANJE 

Ali se v okviru merila 4 (prenos tehnologij) lahko namesto tehnologij upošteva prenos 
znanja v druga podjetja?  

ODGOVOR 

Da, upošteva se tudi prenos znanja 

9.   VPRAŠANJE 

Ali se v okviru merila 7 (vpliv na človeški kapital) upoštevajo vsi zaposleni v velikem 
podjetju ali se lahko upošteva samo ključen oddelek, v katerem bo izvedena investicija in 
sam projekt?  

ODGOVOR 

Upošteva se izobraževanje za zaposlene na projektu. 

10.  VPRAŠANJE 

Glede na razpis in predviden datum oddaje zahtevka (30. 10. 2013) nas zanima, ali bo 
na podlagi tega zahtevka izplačano celotno sofinanciranje v naprej (torej do konca leta 
2013), ali se bodo nakazila izvajala na podlagi polletnih poročil.  
 

ODGOVOR 

Na podlagi izdanega zahtevka za sofinanciranje se celotna dodeljena sredstva izplača v 
celoti. Podjetje nato v polletnih poročil poroča o namenski porabi teh sredstev.  



   
 

11.   VPRAŠANJE 

Ali se mora projekt začeti v letu 2013? Glede na predvideno investicijo bi podjetje lahko 
začelo s projektom v januarju 2014.  

ODGOVOR 

Podjetje lahko s projektom začne kadarkoli po podpisu pogodbe z agencijo in ga mora 
zaključiti najkasneje v treh letih od podpisa pogodbe. 
 

12.  VPRAŠANJE 

Ali se število neto novih zaposlitev gleda na oddelek, ki bo sodeloval v projektu, ali na 
celotno podjetje?  
V našem primeru gre za veliko podjetje s cca. 2000 zaposlenimi, ki ima različno 
fluktuacijo zaposlenih po različnih oddelkih, vendar na letni bazi ostajajo bolj ali manj na 
enakem številu zaposlenih (cca. 2000 zaposlenih). Na oddelku, ki bi sodeloval v projektu 
pa predvidevajo nove zaposlitve (100 obsotječih zaposlenih + 10 novih zaposlitev za 
potrebe projekta). Ali se bo ohranjanje zaposlitev gledalo le na nove zaposlitve zaradi 
potreb projekta (torej 110 zaposlenih v okviru projekta) ali se bo spremljalo skupne 
izkaze podjetja, ki so objavljeni v javnih evidencah (npr. AJPES) (cca. 2010 zaposlenih)? 

ODGOVOR 

Število neto novih zaposlitev se gleda kot povečanje povprečja vseh zaposlenih v 
podjetju. Povprečje se izračuna za zadnjih 12 mesecev pred podpisom pogodbe. 
 

13.   VPRAŠANJE 

Na kakšen način se bo dokazovalo skupno število zaposlenih v podjetju (npr. REK 
obrazci, evidence AJPES ...)? 

ODGOVOR 

Nove zaposlitve se spremlja preko M1 obrazcev, skupno število zaposlenih pa preko 
izjave podjetja in evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 

14.  VPRAŠANJE 

V projektu je predvidenih 1 mio € upravičenih stroškov. Ker gre v našem primeru za 
veliko podjetje, smo upravičeni do 30 % sofinanciranja upravičenih stroškov (torej 
300.000 €). Ker moramo upoštevati tudi dodatna načina dodeljevanja nepovratnih 
sredstev skozi dva stebra, pa na podlagi naše ocene točk pridemo do sofinanciranja v 
višini 240.000 €. Ali smo v tem primeru upravičeni do sofinanciranja v višini 300.000 € 
ali le 240.000 €?  



   
 

ODGOVOR 

V primeru velikega podjetja predstavlja 30% upravičenih stroškov najvišjo možno 
sofinanciranje v skladu z določili evropske zakonodaje. Dejansko sofinanciranje projekta 
v skladu z JR TNI 2013 pa je odvisno od doseženega števila točk, vrednosti investicije in 
števila zaposlenih, kot je to določeno v poglavju Način dodeljevanja sredstev.  
 

15.  VPRAŠANJE 

Glede načina dodeljevanja sredstev v dveh stebrih nas tudi zanima, kaj se zgodi, če si pri 
preliminarni oceni točk določimo nižje/višje točke, kot jih bodo našemu projektu dodelili 
ocenjevalci. Glede na točke je odvisna višina sofinaciranja in tudi finančne tabele v 
prijavi. Ali bo v primeru razhajanja v oceni potrebno spreminjati naše obrazce in finančne 
tabele? 
 

ODGOVOR 

Podjetje prejme sredstva glede na oceno komisije. V kolikor se ta prejeta sredstva 
razlikujejo od napovedi v finančnih tabelah, tabel ni potrebo spreminjati. Mora pa 
podjetje neodvisno od višine prejetih sredstev projekt izpeljati tako vsebinsko, kakor tudi 
finančno, kot je napovedano v tabeli 8.3.1. 

16.  VPRAŠANJE 

Ali je možno za naslednji razpis (v primeru, da bo v prihodnji finančni perspektivi tudi 
razpisan) uvesti nižjo izobrazbeno strukturo novo zaposlenih? Ker trenutno stanje 
nezaposlenih v Sloveniji je slabše za ljudi z nižjo izobrazbo in v našem projektu bi rabili 
ravno ljudi s tehnično izobrazbo in ne z izobrazbo 6/2 ali višje.   

ODGOVOR 

Zaradi sprememb tako slovenske kot evropske zakonodaje je v tem trenutku nemogoče 
ocenit kakšni bodo razpisni pogoji za leto 2014.  

17.  VPRAŠANJE 

Prvi rok oddaje prijave našega projekta (17. 5. 2013) je zaradi velikosti našega podjetja 
in velikosti tujih solastnikov nerealen (formalno potrjevanje projektov in načrtovanje 
investicij je časovno potratno). Zanima nas, ali predvidevate, da bo za drugi rok (23. 8. 
2013) ostalo še kaj sredstev oz. kakšno je povpraševanje za ta razpis? Ne bi radi 
pripravljali projekta, ki ga kasneje ne bomo mogli prijaviti zaradi porabljenih sredstev. 
Prosimo le za nezavezujoč namig, ali se nam splača pripravljati projekt za drugi razpisni 
rok. Hvala za razumevanje. 

ODGOVOR 

Pred dejanskim odpiranjem je nemogoče ocenit koliko sredstev bo na voljo za drugo 
odpiranje.  



   
 

18. VPRAŠANJE  

Na strani 12 razpisne dokumentacije je pod točko 13 navedeno: "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."  

Naše podjetje je oddalo vlogo na razpis TNI 2012 in pritožbeni postopek je bil 
pravnomočno končan, projekt pa zavrnjen. Ali smo upravičeni prijaviti isti projekt? 

Opomba: za projekt smo sicer vložili tožbo, a to ni del pritožbenega postopka in v 
primeru uspele tožbe je jasno, da projekta ne bomo izvajali dvakrat. 

ODGOVOR 

Na JR TNI 2013 lahko prijavite isti projekt. Nikakor pa ni mogoče, da bi sredstva za isti 
projekt prejeli tako po JR 2012 in JR 2013. V kolikor boste prejeli sredstva ali po JR TNI 
2012 ali po JR TNI 2013 bo druga vloga zavrnjena. 

 
19. VPRAŠANJE  

Prosimo za razlago v povezavi z omejitvijo velikosti nematerialnih investicij na strani 8 
razpisne dokumentacije: "-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)." 

Naše podjetje spada med srednjevelika podjetja, tuji investitor, ki ima v našem podjetju 
100% delež, pa je veliko podjetje. 

ODGOVOR 

Velikost prejemnika se določa v skladu z evropsko direktivo 800/2008/ES in Priporočilom 
Komisije 2003/361/ES, ki v primeru povezanih podjetji določa se podatki o številu 
delovnih mest in bilančni vsoti oziroma letnem prometu seštevajo. Tako bo vaše podjetje 
obravnavano kot veliko podjetje, če je investitor, ki ima 100% lastniški delež veliko 
podjetje. 

20. VPRAŠANJE  

Kaj se zgodi , če nam ne uspe overiti pri notarju odsvojitev deleža 10% tuji firmi, do 
konca prijave? 

ODGOVOR 

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.. 



   
 

To pomeni, da mora biti vsaj 10% lastništvo tujega investitorja vpisano v sodni register 
PRED oddajo vloge. Kot merodajen datum vpisa komisija upošteva datum vpisa v sodni 
register, ki je razviden iz uradne evidence AJPES. Zgolj notarska odsvojitev deleža ni 
zadosten pogoj. 

 

21. VPRAŠANJE  

Obrazec 9 – Projektna skupina: A je lahko vodja projekta direktor, ki ga bomo zaposlili v 
novonastalem podjetju s 1.9.2013? 

ODGOVOR 

Vsekakor je vodja projekta lahko tudi oseba, ki bo zaposlena v novonastalem podjetju. 

22. VPRAŠANJE  

Obrazec 14 – se priloži zgolj v primeru, da projekt spada v »razvojno-raziskovalno 
dejavnost« ali tudi če gre za proizvodno dejavnost? 

ODGOVOR 

Obrazec 14 se kot nujna priloga smatra samo za projekte v razvojno raziskovalno 
dejavnost. 

23. VPRAŠANJE  

Tuj investitor namerava odpreti podjetje s pridelavo kokošjih jajc, torej vzreja kokoši 
nesnic. Je to upravičen strošek po tem razpisu? 

Razpis določa, da sredstva 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), 

ODGOVOR 

Vzreja kokoši in pridelava kokošjih jajc sodi med primarno proizvodnjo, tako da takšen 
projekt ni upravičen do sofinanciranja v skladu z Javnim razpisom za spodbujanje tujih 
neposrednih investicij v letu 2013. Točen seznam kaj sodi v Prilogo I se nahaja na spletni 
stani: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0329:0334:SL:P
DF 

 

24. VPRAŠANJE  



   
 

Koga navedemo kot tujega investitorja: holdinško družbo ali podjetje znotraj holdinga, ki 
je vpisano kot lastnik joint venture podjetja v AJPES? In posledično, za koga vpisujemo 
podatke v Obrazec št. 4 – za holding ali za podjetje znotraj holdinga? 

ODGOVOR 

Tuji prijavitelj je oseba zasebnega prava, ki ima na dan oddaje vloge vsaj 10% 
neposredno v prejemniku spodbude. Torej kot prijavitelja vedno navedete osebo, ki ima 
neposreden delež v slovenskem podjetju. Za tega prijavitelja tudi izpolnite obrazec 4. Za 
potrebe dokazovanja izkušenj iz opravljanja dejavnosti oziroma dokazovanja ostalih 
razpisnih pogojev pa lahko navajate dokazila in podatke tudi za povezane družbe 
investitorja. 

 

25. VPRAŠANJE  

Prijavo bomo oddali v slovenščini – a so lahko Izpis iz registra in bilance v angleščini? Ali 
morajo biti potem vsi dokumenti prevedeni? 

ODGOVOR 

Posamezna dokazila so lahko v angleškem jeziku, tudi če je vloga v slovenščini. 

 

26. VPRAŠANJE  

Bančno garancijo pridobi tuji investitor ali prejemnik subvencije? 

ODGOVOR 

Bančno garancijo je potrebno predložiti ob zahtevku za sofinanciranje, ki sledi podpisu 
pogodbe. Bančna garancija se nanaša na pogodbeno razmerje med agencijo in 
prejemnikom spodbude. 

 

27. VPRAŠANJE  

Ali je v primeru najema poslovnih prostorov posodobitev stavbe tudi upravičen strošek? 

ODGOVOR 

Da, tudi v primeru najema stavbe je posodobitev prostorov upravičen strošek, če se 
nanaša na prijavljeni projekt. 

 


