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1. VPRAŠANJE: Glede na novejše smernice SPS

poslovnih modelov in ne klasičnih poslovnih načrtov 

ODGOVOR: Pri vpisih, kjer se kot pogoj zahteva predložitev poslovnega načrta, ga 
»Poslovni načrt« je sicer ekonomski pojem, ki ga pravilnik podrobneje ne opredeljuje, označuje pa skupek 
informacij v dokumentu. Pri presoji ustreznosti predloženega dokumenta bo komisija izhajala iz strokovne 
definicije oz. pojmovanja poslovnega načrta, kot ustreznega pa bo lahko štela le dokument, ki bo vseboval 
vse potrebne sestavine. 
 
V kolikor poslovni model vsebinsko ne pokriva vseh elementov, ki se zahtevajo za poslovni načrt, to glede 
na določila pravilnika ne bo ustrezen dok
evidenco. 
 
2. VPRAŠANJE: Ali je potrebno prilagati poslovne načrte/poslovne modele podjetij, ali zadostuje izjava 

odgovorne osebe? 

ODGOVOR: Zaradi obsežnosti lahko predložite le naslovno stran ter kaza
načrta, skupaj s seznamom podjetij in izjavo odgovorne osebe; morajo pa biti poslovni načrti za namen 
preverjanj na kraju samem shranjeni v vašem arhivu. Predložite lahko izjavo odgovorne osebe 
inkubatorja, da je bil inkubator v o
Izjava naj vsebuje tudi imena inkubirancev, s katerimi je inkubator sodeloval pri pripravi poslovnega 
načrta za zagon.  
 
3. VPRAŠANJE: Sklenjene pogodbe o sodelovanju z institucijami znanja / 

... o sodelovanju s SIO / ...o sodelovanju s svetovalci 
sklenjene; nekatere pogodbe so bile sklenjene npr. 2006 za nedoločen čas 
pogojem? 

ODGOVOR: Pogodbe morajo biti ob oddaji vloge veljavne.
 
4. VPRAŠANJE: Ali lahko pogoj »

prostorov (pisarniški in proizvodni prostori), namenjenih inkubirancem
primeru mrežnih podjetniških inkubatorjev vsaj eno središče z vsaj 1.000 m
(pisarniški in proizvodni prostori)« 
leta 2014 in velja do leta 2024, 
5 let, torej do leta 2029? 

 
ODGOVOR: Lahko. 
 
5. VPRAŠANJE: Ali za dokazilo povezave z institucijami znanja lahko zadošča 'sporazum o sodelovanju' ali 

morebiti pismo o nameri namesto naziv 
 
ODGOVOR: Pismo o nameri ni ustrezno dokazilo; sporazum o sodelovanju pa, v kolikor vsebuje vse 
elemente pogodbe. 
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JAVNI POZIV K VPISU IN PODALJŠANJU VPISA 
V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA 

Glede na novejše smernice SPS-a smo nekaterim podjetjem pomagali pri pripravi 
poslovnih modelov in ne klasičnih poslovnih načrtov - ali poslovni model zadostuje kot priloga?

Pri vpisih, kjer se kot pogoj zahteva predložitev poslovnega načrta, ga 
»Poslovni načrt« je sicer ekonomski pojem, ki ga pravilnik podrobneje ne opredeljuje, označuje pa skupek 
informacij v dokumentu. Pri presoji ustreznosti predloženega dokumenta bo komisija izhajala iz strokovne 

nja poslovnega načrta, kot ustreznega pa bo lahko štela le dokument, ki bo vseboval 

V kolikor poslovni model vsebinsko ne pokriva vseh elementov, ki se zahtevajo za poslovni načrt, to glede 
na določila pravilnika ne bo ustrezen dokument, s katerim se izkaže izpolnjevanje zahtev za vpis v 

Ali je potrebno prilagati poslovne načrte/poslovne modele podjetij, ali zadostuje izjava 

Zaradi obsežnosti lahko predložite le naslovno stran ter kazalo posameznega poslovnega 
načrta, skupaj s seznamom podjetij in izjavo odgovorne osebe; morajo pa biti poslovni načrti za namen 
preverjanj na kraju samem shranjeni v vašem arhivu. Predložite lahko izjavo odgovorne osebe 
inkubatorja, da je bil inkubator v obdobju zadnjih dveh let vključen v zagon vsaj šestih inkubirancev. 
Izjava naj vsebuje tudi imena inkubirancev, s katerimi je inkubator sodeloval pri pripravi poslovnega 

Sklenjene pogodbe o sodelovanju z institucijami znanja / ... o sodelovanju s podjetji / 
... o sodelovanju s SIO / ...o sodelovanju s svetovalci - časovno gledano, kdaj naj bi bile te pogodbe 
sklenjene; nekatere pogodbe so bile sklenjene npr. 2006 za nedoločen čas 

orajo biti ob oddaji vloge veljavne. 

Ali lahko pogoj »Podjetniški inkubator razpolaga z vsaj 2.000 m
prostorov (pisarniški in proizvodni prostori), namenjenih inkubirancem in drugim podjetjem in ima v 
primeru mrežnih podjetniških inkubatorjev vsaj eno središče z vsaj 1.000 m
(pisarniški in proizvodni prostori)« dokazujemo z dolgoročno najemno pogodbo, ki je bila sklenjena 
leta 2014 in velja do leta 2024, pri čemer je v pogodbi navedeno, da se lahko podaljša še za nadaljnjih 

Ali za dokazilo povezave z institucijami znanja lahko zadošča 'sporazum o sodelovanju' ali 
morebiti pismo o nameri namesto naziv ' pogodba' ? 

Pismo o nameri ni ustrezno dokazilo; sporazum o sodelovanju pa, v kolikor vsebuje vse 
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a smo nekaterim podjetjem pomagali pri pripravi 
ali poslovni model zadostuje kot priloga? 

Pri vpisih, kjer se kot pogoj zahteva predložitev poslovnega načrta, ga je potrebno predložiti. 
»Poslovni načrt« je sicer ekonomski pojem, ki ga pravilnik podrobneje ne opredeljuje, označuje pa skupek 
informacij v dokumentu. Pri presoji ustreznosti predloženega dokumenta bo komisija izhajala iz strokovne 

nja poslovnega načrta, kot ustreznega pa bo lahko štela le dokument, ki bo vseboval 

V kolikor poslovni model vsebinsko ne pokriva vseh elementov, ki se zahtevajo za poslovni načrt, to glede 
ument, s katerim se izkaže izpolnjevanje zahtev za vpis v 

Ali je potrebno prilagati poslovne načrte/poslovne modele podjetij, ali zadostuje izjava 

lo posameznega poslovnega 
načrta, skupaj s seznamom podjetij in izjavo odgovorne osebe; morajo pa biti poslovni načrti za namen 
preverjanj na kraju samem shranjeni v vašem arhivu. Predložite lahko izjavo odgovorne osebe 

bdobju zadnjih dveh let vključen v zagon vsaj šestih inkubirancev. 
Izjava naj vsebuje tudi imena inkubirancev, s katerimi je inkubator sodeloval pri pripravi poslovnega 

... o sodelovanju s podjetji / 
časovno gledano, kdaj naj bi bile te pogodbe 

sklenjene; nekatere pogodbe so bile sklenjene npr. 2006 za nedoločen čas - ali le te zadostijo 

Podjetniški inkubator razpolaga z vsaj 2.000 m2 bruto poslovnih 
in drugim podjetjem in ima v 

primeru mrežnih podjetniških inkubatorjev vsaj eno središče z vsaj 1.000 m2 uporabnih površin 
dokazujemo z dolgoročno najemno pogodbo, ki je bila sklenjena 

pri čemer je v pogodbi navedeno, da se lahko podaljša še za nadaljnjih 

Ali za dokazilo povezave z institucijami znanja lahko zadošča 'sporazum o sodelovanju' ali 

Pismo o nameri ni ustrezno dokazilo; sporazum o sodelovanju pa, v kolikor vsebuje vse 
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6. VPRAŠANJE: Pri podaljšanja evidence potrebujem pomoč oz razlago (da vsi razumemo isto): 
- ali smatrate promet v obrazcu 7 = celotni prihodki podjetja? 
- BDV = BDV na zaposlenega? 

 
ODGOVOR: V obrazec je pod rubriko »promet« potrebno vpisati čiste prihodke od prodaje na ravni 
podjetja, v rubriki »BDV« pa bruto dodano vrednost podjetja za posamezno leto. 
 
7. VPRAŠANJE: Še enkrat bi vas prosila za pojasnitev pojma BDV saj si očitno ta pojem razlaga vsak 

drugače. Imate kakšno posebno formulo za izračun ali je to klasičen BDV na zaposlenega, ki ga 
najdemo v bilancah vsakega podjetja? 

 
ODGOVOR: Kazalniki pri računovodskih izkazih običajno odražajo BDV na zaposlenega, v obrazec pa je 
potrebno vpisati  BDV na ravni podjetja. 
 
Formula za izračun je naslednja: 
Kosmati donos od poslovanja   
- Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje  
- Stroški blaga, materiala in storitev 
-  Drugi poslovni odhodki  
=  Bruto dodana vrednost 
 
8. VPRAŠANJE: Prosim vas za pojasnilo, ali moramo v primeru vpisa v evidenco A kot tehnološki park  in 

podaljšanja registracije kot regionalnega podjetniškega inkubatorja, oddati dve ločeni vlogi, eno za 
podaljšanje registracije podjetniškega inkubatorja, in drugo za vpis tehnološkega parka? 

 
ODGOVOR: pravne podlage ne vsebujejo omejitve glede tega, da lahko posamezen subjekt kandidira le z 
eno vlogo. Če bi se torej nek subjekt želel vpisati v evidenco pod različne vrste subjektov, mora za to 
vložiti več vlog, od katerih se vsaka obravnava samostojno in za vsako posebej se tudi ugotavlja pogoje ter 
izda odločitev o vpisu. 


