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JAVNI RAZPIS  
 

ZA SPODBUJANJE TUJIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 
2016 IN 2017 – prvi kapitalski vstopi (TNI 16/17) 

 
 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI  
 
 
 
1. VPRAŠANJE 
 
Ali za razpis planirate tudi organizacijo kakega informativnega dneva? 
 
ODGOVOR: 
Organizacije posebnega informativnega dneva za javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki 
Sloveniji v letih 2016 in 2017 – prvi kapitalski vstopi ne načrtujemo. 
 
 
2. VPRAŠANJE 
 
Ali je turizem prav tako lahko vključen? Verjetno v storitvene dejavnosti, čeprav so navedene konkretno druge. 
 
ODGOVOR: 
Kot je navedeno v javnem razpisu za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 – 
prvi kapitalski vstopi, lahko za dodelitev spodbude kandidirajo tuji investitorji z investicijskimi projekti v storitveni 
dejavnosti, katerih storitve se mednarodno tržijo, med katere se štejejo naslednje dejavnosti:  

 dejavnost centrov za skupne storitve (angl. Shared Services Centres, CPA 69.2), 

 dejavnost centrov za obdelavo podatkov (Data Centre, CPA 63.1), 

 dejavnost centrov za visokotehnološka popravila (High-tech Repair Centres, CPA 62.0),  

 logistična dejavnost (angl. Logistics, CPA 52.10, 52.21, 52.22, 52.23 in 52.24). 
 
Iz navedenega sledi, da investicijski projekti iz področja turistične dejavnosti med storitvenimi dejavnostmi niso zajeti. 
 
 
3. VPRAŠANJE 
 
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da je v nekaterih primerih mogoče uveljavljati »stroške odpiranja novih delovnih 
mest, ki so neposredno ustvarjena z investicijskim projektom, izračunani za obdobje dveh let in jih mora projektno 
podjetje dejansko plačati v zvezi z zadevno zaposlitvijo (t. j. stroški bruto plač pred obdavčitvijo in prispevki za socialno 
varnost)«. Kaj praktično pomeni dikcija "izračunani za obdobje dveh let"? 
 
ODGOVOR: 
Stroški bruto plač se izračunajo tako, da se seštejejo bruto plače zaposlenih (brez prispevkov delodajalca v višini 16,1 % 
oz. 16,34 % na bruto plačo) na novo ustvarjenih delovnih mestih v obdobju 24 mesecev.  
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4. VPRAŠANJE 
 
Ali je podjetje v primeru, da se odloči za uveljavljanje stroškov odpiranja novih delovnih mest, upravičeno do dodelitve 
sredstev po 2. stebru (str, 35), glede na to, da med upravičenimi stroški za 2. steber ni navedenih stroškov odpiranja 
novih delovnih mest, hkrati pa je v razpisu tudi navedeno, da kombinacija uveljavljanja materialnih in nematerialnih 
stroškov ter stroškov odpiranja novih delovnih mest ni možna. 
 
ODGOVOR: 
Investicijski projekti v raziskovalno-razvojni dejavnosti in v storitveni dejavnosti, katerih storitve se mednarodno tržijo, pri 
katerih se uveljavljajo stroški odpiranja novih delovnih mest, niso upravičeni do spodbude drugega stebra, saj bi to 
pomenilo, da se kombinira uveljavljanje materialnih in nematerialnih stroškov ter stroškov odpiranja novih delovnih mest, 
česar pa razpis ne dovoljuje. 
Kljub temu pa mora podjetje ob zaključku investicije agenciji dokazati (z računi in potrdili o plačilu), da je doseglo vsaj 
najnižjo vrednost investicije, to je 0.5 milijona EUR v opredmetena osnovna sredstva in/ali v neopredmetena dolgoročna 
osnovna sredstva. 
 
 
5. VPRAŠANJE 
 
Sestrsko podjetje že obstoječega investitorja v Sloveniji zanima, ali bi bila njihova potencialna investicija v okviru razpisa 
TNI 16/17 obravnavana kot prvi vstop?  
 
ODGOVOR: 
Da gre za prvi kapitalski vstop se šteje, kadar tuji investitor ali z njim povezane družbe v skladu s 6. točko javnega 
razpisa še niso lastniško udeležene v nobenem podjetju registriranem v Republiki Sloveniji. 
 
 
6. VPRAŠANJE 
 
Podjetje, ki bi želelo kandidirati na razpisu, se ukvarja z izdelavo homeopatskih zdravil. Homeopatska zdravila se 
pridobiva iz naravnih  surovin npr. rastlin, živalskih delov ali izločkov, mineralov.  Ali je omenjena dejavnost sploh 
upravičena pri kandidaturi oz. ali jo lahko uvrščamo med predelavo? Homeopatska zdravila namreč pridobimo s 
predelavo različnih naravnih surovin. 
 
ODGOVOR: 
Po CPA 2008 so homeopatska zdravila uvrščena med farmacevtske preparate (21.20) in sicer med 21.20.13 Zdravila, ki 
vsebujejo alkaloide ali njihove derivate, brez hormonov ali antibiotikov, kar pomeni, se njihova izdelava uvršča med 
predelovalne dejavnosti. 
 
 
7. VPRAŠANJE 
 
Podjetje ima trenutno registrirano dejavnost 47.750 (Trg.dr.prd.s kozm.in toaletnimi izd.). Ali mora v primeru upravičene 
kandidature, glede na to, da se spodbud ne dodeli za projekte v dejavnosti trgovine, ,spremeniti glavno dejavnost? Ali 
zadostuje registracija dodatne dejavnosti? 
 
ODGOVOR: 
Spodbuda se dodeli izključno le za nov investicijski projekt, zato bi zadoščala registracija dodatne dejavnosti, ob 
upoštevanju vseh ostalih omejitev v javnem razpisu. 
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8. VPRAŠANJE 
 
Potencialni vlagatelj prihaja iz Italije. Že več let se ukvarja z izdelavo in prodajo homeopatskih zdravil, z investiciji pa bi 
svoj proizvodnjo selil v Slovenijo? Ali predstavlja to kakšno težavo? 
 
ODGOVOR: 
V 1. točki javnega razpisa je navedeno »Spodbuda se ne dodeli podjetju, ki je zaprlo enako ali podobno dejavnost v 
Evropskem gospodarskem prostoru v dveh letih pred zahtevkom za regionalno pomoč za naložbe ali ki ima v trenutku 
zahtevka za pomoč (t.j. prijave na javni razpis) konkretne načrte za zaprtje take dejavnosti do dveh let po dokončanju 
začetne naložbe, za katero je bila zaprošena pomoč, na zadevnem območju.« 
 
 
9. VPRAŠANJE 
 
Podjetje, ki je potencialni tuj investitor ima  izkušnje na področju inženiringa – torej razvoja produktov, s tem, ko je do 
sedaj v Sloveniji vedno naročalo proizvodnjo razvitih izdelkov. Ali se smatra upravičena investicija v proizvodnjo v 
Sloveniji, čeprav na sami proizvodnji tuj lastnik nima izkušenj. Je pa povezava in izkušnje v samem področju delovanja – 
torej razvoja izdelkov.  
 
ODGOVOR: 
Iz vprašanja ni razvidno morebitne vključenosti potencialnega tujega investitorja v proizvodni proces. Komisija lahko o 
tem presoja in odloča šele na podlagi prejete vloge. 
 
 
10. VPRAŠANJE 
 
Kako je glede nastalih stroškov – ali morajo biti ponudbe zavezujoče?  

 

ODGOVOR: 
14. točka razpisa: Pogoj nujnosti 
»Spodbudo je mogoče dodeliti samo, če je prijavitelj zanjo vložil prijavo za dodelitev spodbude pred začetkom izvajanja 
investicijskega projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko se začno gradbena dela v okviru 
investicijskega projekta ali prva pravno zavezujoča zaveza za naročilo opreme ali vsaka druga zaveza, zaradi katere 
naložbe ni več mogoče preklicati, če ta nastopi pred začetkom omenjenih gradbenih del. Nakup zemljišča in pripravljalna 
dela, kot sta pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek del.« 
 
 
11. VPRAŠANJE 
 
Ali mora imeti podjetje že pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo?  
 
ODGOVOR: 
Ne, ni potrebno, lahko pa ga pridobi pred oddajo vloge, saj  »Nakup zemljišča in pripravljalna dela, kot sta pridobivanje 
dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek del« (14. točka razpisa: Pogoj nujnosti).  
 

 
12. VPRAŠANJE 
 
Izobraževanje v novoustanovljenem podjetju bi potekalo na način, da bodo novo zaposleni šli za 4 mesece v tujino, 
potem pa bi prišli še za nekaj mesecev delavci iz sestrskega oz. iz matičnega podjetja v Slovenijo, kjer bodo nadzirali, 
pomagali in uvajali v delo. Ali se stroški teh delavcev lahko štejejo kot upravičen strošek?  
 



 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije  

Sektor za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij 

Verovškova ulica 60, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 589 18 70, F: 01 589 18 77, E: info@spiritslovenia.si, matična št.: 6283519000, DŠ: SI97712663, IBAN: SI56 0110 0600 0041 927 

www.spiritslovenia.si 

 4 

ODGOVOR: 
Kot upravičene stroške lahko v vlogi navedete bodisi stroške materialnih oz. nematerialnih upravičenih stroškov, ali 
stroške plač z upoštevanjem sledeče omejitve »Uveljavljanje materialnih in nematerialnih stroškov kot upravičenih 
stroškov je možna pri vseh vrstah projektov, medtem ko je uveljavljanje stroškov odpiranja novih delovnih mest kot 
upravičenih stroškov možno samo pri projektih v storitveni dejavnosti in pri projektih v razvojno-raziskovalno dejavnost, 
pri čemer se mora v tem primeru prijavitelj že v vlogi opredeliti, katere vrste stroškov bo uveljavljal, saj kombinacija 
uveljavljanja materialnih in nematerialnih stroškov ter  stroškov odpiranja novih delovnih mest ni možna« (Točka 9. 
Upravičeni stroški). 
 
Usposabljanje navedite v Obrazcu 8, točki 8.1.8: Stroški izobraževanja, kar bo komisija upoštevala pri ocenjevanju vloge  
(Glej IV. Natančnejši opis meril in načina dodeljevanja sredstev, 6. točka Vpliv investicijskega projekta na človeški 
kapital). 
 
 
13. VPRAŠANJE 
 
Kakšna je definicija za novo opremo?  
 
ODGOVOR: 
Upošteva se pojasnilo Evropske komisije glede nove opreme, in sicer: »Med nove stroje in opremo se štejejo stroji in 
oprema, ki še niso bili nikoli v uporabi in ki niso bili kupljeni pred datumom predložitve prijave tujega investitorja na javni 
razpis za dodelitev spodbude, kot to določa 14. točka javnega razpisa, to je pogoj nujnosti.« 
 
 
14. VPRAŠANJE 
 
V razpisni dokumentacije je navedeno, da mora biti vloga s prilogami pripravljena v slovenskem ali angleškem jeziku. Ali 
to pomeni, da mora biti v celoti pripravljena v enem ali drugem jeziku, ali je lahko npr. pripravljena v slovenskem 
jeziku,  pri tem da nekaj dokazil priložimo v angleškem jeziku, ali morajo potem biti tudi vsa dokazila v angleškemu 
jeziku?  
 
ODGOVOR: 
Zahteva, da je vloga v celoti napisana v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku, se nanaša na vse obrazce, medtem ko 
so posamezni zahtevani dokumenti v slovenskem ali angleškem jeziku oz. morajo biti predloženi skupaj z uradnim 
prevodom v slovenski ali angleški jezik. 
 
 
15. VPRAŠANJE 
 
Tuj investitor oz. prijavitelj občasno deluje tudi na področju proizvodnje orožja in streliva ter drugih obrabnih sistemov, 
prijavili pa bi razvojno-investicijskega projekt za razvoju vadbenih simulatorjev za vojaško in varnostno osebje, kar 
pomeni, da se sam investicijski projekt ne nanaša na dejavnost proizvodnje orožja  in streliva.  
Ali je naš projekt lahko zavrnjen zaradi področja delovanja tujega investitorja?  
 
ODGOVOR: 
V primeru, kot ste ga predstavili, je potrebno upoštevati sledeča določila javnega razpisa: 
Točka 4: 
Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe imeti izkušnje 
s področja prijavljenega investicijskega projekta, ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude. 
 
Glede na to, da naj bi bil prijavljen projekt s področja razvoja vadbenega simulatorja, bi bilo mogoče sklepati, da ne gre 
za proizvodnjo orožja, ki jo določila razpisa izključujejo, seveda pa bo o dodelitvi oz. nedodelitvi sredstev lahko odločala 
komisija na podlagi vseh podatkov iz vloge. 
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16. VPRAŠANJE 
 
Zanima me kako lahko podjetje, ki kandidira na področju raziskav in razvoja uveljavlja stroške dela.  
 
Na 11. strani razpis piše, da je uveljavljanje stroškov odpiranja novih delovnih mest kot upravičenih stroškov možno 
samo pri projektih v storitveni dejavnosti in pri projektih v razvojno-raziskovalno dejavnost. Torej, so za naš primer 
upravičeni.  
Na 7. strani razpisa pa piše, da se kot najnižja vrednost investicije šteje samo neto investicija v opredmetena osnovna 
sredstva in/ali v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva.  
To bi si jaz razlagala tako, da ima podjetje lahko za 500.000 EUR stroškov v opredmetena in/ali neopredmetena 
osnovna sredstva, in potem še dodatnih npr. 300.000 EUR stroškov dela.  
Problem nastane, ko preberemo še odstavek na strani 11, v katerem piše, da se mora prijavitelj že v vlogi opredeliti, 
katere vrste stroškov bo uveljavljal, saj kombinacija uveljavljanja materialnih in nematerialnih stroškov ter stroškov 
odpiranja novih delovnih mest ni možna.  
Ker kombinacija ni možna, odpade prej omenjena varianta. Po drugi strani pa podjetje ne more izbrati samo stroškov 
dela, ker z njimi ne more doseči najnižje vrednosti investicije.  
Prosila bi vas za odgovor, kako lahko podjetje v raziskovalno razvojnem področju v sklopu tega razpisa uveljavlja 
stroške odpiranja novih delovnih mest. 
 
ODGOVOR: 
V primeru prijave investicijskega projekta na področju raziskav in razvoja, se mora prijavitelj že v vlogi opredeliti, katere 
vrste stroškov bo uveljavljal (str. 56 Razpisne dokumentacije), saj kombinacija uveljavljanja materialnih in nematerialnih 
stroškov ter  stroškov odpiranja novih delovnih mest ni možna. 
 
V primeru, da se podjetje odloči, da bo uveljavljalo stroške dela, mora podjetje ob zaključku investicije agenciji dokazati 
(z računi in potrdili o plačilu), da je doseglo vsaj najnižjo vrednost investicije, to je 0.5 milijona EUR v opredmetena 
osnovna sredstva in/ali v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva (definicijo glej v 9. točki razpisa), ki ne 
vključujejo stroškov dela. 
 
Pri odločitvi, katere vrste stroška boste uveljavljali, upoštevajte tudi dejstvo, da investicijski projekti v raziskovalno-
razvojni dejavnosti in v storitveni dejavnosti, katerih storitve se mednarodno tržijo, pri katerih se uveljavljajo stroški 
odpiranja novih delovnih mest, niso upravičeni do spodbude drugega stebra, saj bi to pomenilo, da se kombinira 
uveljavljanje materialnih in nematerialnih stroškov ter stroškov odpiranja novih delovnih mest, česar pa razpis ne 
dovoljuje. 
 
 
17. VPRAŠANJE 
 
Prosim vas še za pojasnilo glede prevodov v slovenski oz. angleški jezik – ali drži, da mora biti sodni prevod narejen le 
za izpiske iz sodnega registra tujega investitorja, za ostale prevode (npr. certifikati, patenti itd) pa zadošča uraden 
prevod (z žigom prevajalske agencije), torej ne sodni? 
 
ODGOVOR: 
V zvezi s prevajanjem dokumentov za prijavo na ta razpis so naslednje zahteve: 

1. Posameznim zahtevanim dokumentom, ki v originalu niso v slovenskem ali angleškem jeziku, morajo biti 
priloženi uradni prevodi v slovenski ali angleški jezik.  

2. Izpisek v originalu iz sodnega ali drugega uradnega registra pravnih oseb, v katerem je tuj investitor vpisan (se 
vodi v matični državi tujega investitorja) oziroma overovljen s strani ustrezne inštitucije v matični državi; ne 
starejši od enega meseca (od dneva oddaje prijave); in overjen prevod sodnega tolmača v slovenski ali 
angleški jezik. 

3. Bilance stanja in izkaz poslovnega izida tujega investitorja za leti X-2 in X-1 oziroma za zadnji dve poslovni leti, 
žigosane in podpisane s strani odgovorne osebe tujega 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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V tujini (odvisno od države) obstajajo za določene dokumente že uradni dokumenti tudi v angleščini, ki so opremljeni z 
uradnim žigom inštitucije, ki ga je izdala. 
 
Sodno overjen prevod pa je uradni prevod, ki je pravno veljaven v tujini. Če gre za prevod tuje listine, je sodno overjen 
prevod te tuje listine pravno veljaven v Republiki Sloveniji. Sodno overjen prevod opravi sodni tolmač, ki ga je imenovalo 
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije. Sodni tolmač prevod opremi s svojo izjavo, žigom in podpisom, s čimer 
jamči, da se prevod ujema z izvirnikom, in da je zanj tudi civilnopravno odgovoren. 
 
 
18. VPRAŠANJE 
 
Ali se pri izračunu višine subvencije pri predelovalni dejavnosti upošteva seštevek stebrov 1 in 2 ali samo steber 2? 
 
ODGOVOR: 
Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije (str. 35), je način dodeljevanja nepovratnih finančnih sredstev je sestavljen iz 
dveh stebrov. 
 
 
19. VPRAŠANJE 
 
V katerih primerih (vrsta dejavnosti in vrsta upravičenih stroškov) se upošteva vsota stebrov 1 in 2 za izračun višine 
subvencije? 
 
ODGOVOR: 
Vsota stebrov 1 in 2 se upošteva pri vseh projektih, razen pri investicijski projekti v raziskovalno-razvojni dejavnosti in v 
storitveni dejavnosti, katerih storitve se mednarodno tržijo, pri katerih se uveljavljajo stroški odpiranja novih delovnih 
mest, niso upravičeni do spodbude drugega stebra, saj bi to pomenilo, da se kombinira uveljavljanje materialnih in 
nematerialnih stroškov ter stroškov odpiranja novih delovnih mest, česar pa razpis ne dovoljuje. 
 
Kljub temu pa mora podjetje ob zaključku investicije agenciji dokazati (z računi in potrdili o plačilu), da je doseglo vsaj 
najnižjo vrednost investicije, to je 0.5 milijona EUR v opredmetena osnovna sredstva in/ali v neopredmetena dolgoročna 
osnovna sredstva. 
 
 
20. VPRAŠANJE 
 
Najvišja stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov podjetja za malo podjetje v vzhodni Sloveniji je 45 %. Ali je ta 
odstotek pri storitveni dejavnosti (če za izračun višine subvencije uporabimo stroške odpiranja novih delovnih mest) 
vezan samo na stroške novih delovnih mest ali na vsoto vseh investicijskih stroškov? 
 

ODGOVOR: 
Investicijski projekti v raziskovalno-razvojni dejavnosti in v storitveni dejavnosti, katerih storitve se mednarodno tržijo, pri 
katerih se uveljavljajo stroški odpiranja novih delovnih mest, niso upravičeni do spodbude drugega stebra, saj bi to 
pomenilo, da se kombinira uveljavljanje materialnih in nematerialnih stroškov ter stroškov odpiranja novih delovnih mest, 
česar pa razpis ne dovoljuje. 
 
Kljub temu pa mora podjetje ob zaključku investicije agenciji dokazati (z računi in potrdili o plačilu), da je doseglo vsaj 
najnižjo vrednost investicije, to je 0.5 milijona EUR v opredmetena osnovna sredstva in/ali v neopredmetena dolgoročna 
osnovna sredstva. 
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21. VPRAŠANJE 
 
Podjetje, v katerega bo prvič vložen lastniški kapital, je bilo ustanovljeno pred 2 letoma. Ali je podjetje upravičeno kot 
projektno podjetje na tem razpisu? 
 
ODGOVOR: 
Da, tako podjetje bi lahko bilo projektno podjetje po tem razpisu, saj je bistveno, kdaj je vanj vstopil tuji investitor.  
 
 
22. VPRAŠANJE 
 
Med upravičenimi stroški so tudi stroški odpiranja novih delovnih mest, vezanih na projekt. Kako je to izvedljivo, če je 
datum zahtevka 23.10.2017 in so pogoj za zahtevek izplačane plače? 
 
ODGOVOR: 
Taki stroški bi prišči v poštev pri projektih v raziskovalno-razvojni dejavnosti in v storitveni dejavnosti, katerih storitve se 
mednarodno tržijo, ki imajo malo materialnih in nematerialnih stroškov, zaposlijo pa veliko delovne sile in bi se prijavili na 
prvi rok.  
 
 
23. VPRAŠANJE 
 
Zahtevek je datiran na 23.10.2017. Naša investicija je gradnja proizvodne hale- ali mora biti hala zgrajena do tega 
datuma, da dobimo celotno višino subvencije izplačano? 
 
ODGOVOR: 
Zgrajena mora biti do faze do dokončanja katere boste uveljavljali stroške, saj morate zahtevku predložiti tudi račune in 
dokazila o plačilu. 
 
 
24. VPRAŠANJE 
 
V razpisu piše, da čisti prihodki od prodaje novoustanovljene gospodarske družbe v obdobju 18 mesecev pred datumom 
oddaje vloge ne smejo preseči 50.000 EUR. Ali ta pogoj velja tudi za prvič vložen lastniški kapital v gospodarsko 
družbo? 
 
ODGOVOR: 
Kot je navedeno v razpisu (točka 1), velja ta pogoj samo za novoustanovljene gospodarske družbe v Republiki Sloveniji. 
 
 
25. VPRAŠANJE 
 
Predmet investicije je gradnja nove proizvodne hale. Ocenjena vrednost gradnje je 1.000.000 EUR, predvidoma se bo 
izvajala 2 leti. Izračunana višina subvencije (11%) je 110.000 EUR. Če bomo imeli do oddaje zahtevka 23.10.2017 
plačane račune v višini 500.000 EUR, kolikšna bo višina izplačane subvencije - 11% od plačanih računov (55.000 EUR) 
ali celotna višina subvencije (110.000 EUR)? 
 
ODGOVOR: 
Kot je navedeno v razpisu (točka 15), se v zahtevku upoštevajo najvišje možne intenzivnosti regionalne pomoči (15%, 
25%, 35% oz. 45%), odvisno od velikosti podjetja in regije, kjer se investicijski projekt izvaja. 
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26. VPRAŠANJE 
 
Ali drži, da je potrebno vse zaposlitve realizirati najkasneje do: 
-3 leta po zaključku investicije, to je do 6 let po podpisu pogodbe (v predelovalni dejavnosti in storitveni dejavnosti, če 
gre za materialne in nematerialne investicije), 
-3 leta po podpisu pogodbe (v vseh ostalih primerih)? 
 
ODGOVOR: 
Da, neto nove zaposlitve morajo biti ustvarjene najkasneje v treh letih od datuma vsebinskega in finančnega zaključka 
investicije. V primeru investicijskih projektov v storitveno dejavnost, pri katerih se dodeli spodbuda na osnovi stroškov 
odpiranja novih delovnih mest, in v primeru investicijskih projektov v  razvojno raziskovalno dejavnost, mora podjetje 
ustvariti neto nove zaposlitve najkasneje v treh letih od podpisa pogodbe.  
 
 
27. VPRAŠANJE 
 
V razpisu TNI 16/17 je navedeno, da je prijavitelj lahko tudi fizična oseba, ki imajo stalno prebivališče zunaj Republike 
Slovenije (nerezident). Ali se pričakuje, da je prijavitelj gospodarski subjekt (npr. fizična oseba v obliki s.p.) ali samo 
nerezident, ki s prvim kapitalskim vstopom v Sloveniji ustanavlja projektno podjetje. 
 
ODGOVOR: 
Kot je navedeno v razpisu TNI 16/17 je prijavitelj lahko tudi fizična oseba nerezident, vendar bo brez tega, da je 
gospodarski subjekt verjetno težje dokazal izkušnje s področja prijavljenega investicijskega projekta, ki morajo biti 
izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude. 
 
 


