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OCENJEVANJE PO MERILIH 

 

 

Št. zadeve: _________________ 

 

INVESTITOR  

PREJEMNIK SPODBUDE  

INVESTICIJA  

 
 
MERILO 1: ŠTEVILO NOVOUSTVARJENIIH DELOVNIH MEST  

VLOGA – Tabela 1, tč. 14 
 
 

a) v predelovalni dejavnosti: 
 

 Št. točk 

od 25 do 49    4 točke  

od 50 do 99   6 točk  

od 100 do 199  8 točk  

200 in več 10 točk  

 
b)  v storitveni dejavnosti: 

 

 Št. točk 

od 10 do 19    4 točke  

od 20 do 39   6 točk  

od 40 do 79  8 točk  

80 in več 10 točk  

 
c) v razvojno-raziskovalni dejavnosti: 
 

 Št. točk 

od 5 do 9    4 točke  

od 10 do 19   6 točk  

od 20 do 39  8 točk  

40 in več 10 točk  

 
 

MERILO 2: ŠTEVILO VISOKOKVALIFICIRANIH NOVOUSTVARJENIIH DELOVNIH MEST  

VLOGA – Tabela 1, tč. 15 
 

 
a) v predelovalni dejavnosti: 

 



 

 Št. točk 

od 5 do 9    4 točke  

od 10 do 14   6 točk  

od 15 do 19  8 točk  

20 in več 10 točk  

 
b)  v storitveni in razvojno-raziskovalni dejavnosti: 

 

 Št. točk 

od 3 do 9    4 točke  

od 10 do 14   6 točk  

od 15 do 19  8 točk  

20 in več 10 točk  

 
 
MERILO 3: VREDNOST INVESTICIJE 

VLOGA – Tabela 1, tč. 8 
 

 
a) v predelovalni dejavnosti: 

 

 Št. točk 

od 1.000.000 do 5.999.999    4 točke  

od 6.000.000 do 14.999.999   6 točk  

od 15.000.000 do 39.999.999  8 točk  

40.000.000 in več 10 točk  

 
b)  v storitveni in razvojno-raziskovalni dejavnosti: 

 

 Št. točk 

od 500.000 do 999.999    4 točke  

od 1.000.000 do 2.999.999   6 točk  

od 3.000.000 do 19.999.999  8 točk  

20.000.000 in več 10 točk  

 
   

MERILO 4: POLOŽAJ IN UVELJAVLJENOST INVESTITORJA NA TRGU 

VLOGA – Tabela 2.1., tč. 24 
VLOGA – Tabela 2.1., tč. 11 
VLOGA – Tabela 2.5.3.1. 

 
 

 Št. točk 

Investitor je multinacionalno podjetje  1 točka  

Investitor ni multinacionalno podjetje 0 točk  

Investitor posluje 5 let ali več 2 točki  

Investitor posluje manj kot 5 let 1 točka  

Investitor ima na kateremkoli trgu večinski tržni delež v vsaj enem od 
njegovih prodajnih segmentov  

1 točka 
 

Investitor nima na nobenem trgu večinskega tržnega deleža v 
kateremkoli od njegovih prodajnih segmentov 

0 točk 
 

Skupaj  

  
 

MERILO 5: PRENOS TEHNOLOGIJE, ZNANJA IN IZKUŠENJ 

VLOGA – Tabela 4.5.8. 
 

 



 

  Št. točk 

Investicija omogoča prenos tehnologije v druga podjetja v državi in 
bistveno prispeva k povečanju produktivnosti drugih podjetij ter vključuje 
sodelovanje z raziskovalnimi ustanovami, univerzami, tehnološkimi parki 
in drugimi razvojnimi jedri 

8 točk  

Investicija omogoča prenos tehnologije v druga podjetja v državi in 
bistveno prispeva k povečanju produktivnosti drugih podjetij, vendar ne 
vključuje sodelovanja z raziskovalnimi ustanovami, univerzami, 
tehnološkimi parki in drugimi razvojnimi jedri 

4 točke  

Investicija omogoča prenos tehnologije v druga podjetja v državi in v 
manjši meri prispeva k povečanju produktivnosti drugih podjetij  

2 točki  

Investicija ne omogoča prenosa tehnologije v druga podjetja v državi in 
nima vpliva na povečanje produktivnosti drugih podjetij 

0 točk  

 
 
MERILO 6: DOLGOROČNA VPETOST INVESTICIJE V REGIJO 

VLOGA – Tabela 4.5.9. 
 

 

 Št. točk 

Narava investicije je taka, da je onemogočen prenos strojev in opreme iz 
Republike Slovenije (nakup zemljišča, namensko zgrajena stavba, visoki 
stroški transporta strojev in podobno), veliko časovno zamudo za 
podjetje pomeni morebitna menjava že usposobljene delovne sile 

6 točk  

Narava investicije je taka, da je opremo in stroje sicer možno preseliti iz 
Republike Slovenije (nakup (ali finančni nakup z obvezo nakupa) 
zemljišča in tipsko zgrajena stavba in podobno), vendar je to povezano z 
visokimi stroški selitve in časovno zamudo, ki nastane zaradi menjave 
že usposobljene delovne sile 

4 točke  

Narava investicije je taka, da je opremo in stroje sicer možno (in ob 
znatnih stroških) preseliti iz Republike Slovenije (dolgoročni zakup stavb 
in/ali opreme in podobno), delovno silo pa je glede na naravo dela 
mogoče drugje hitro usposobiti 

2 točki  

Narava investicije je taka, da je opremo in stroje mogoče zelo hitro in ob 
zanemarljivih stroških preseliti iz Republike Slovenije (najem prostorov, 
zakup ali najem strojev, manj zahtevna usposobljenost delovne sile …) 
in drugje hitro usposobiti delovno silo  

0 točk  

 
 
MERILO 7: STOPNJA TEHNOLOŠKE ZAHTEVNOSTI INVESTICIJE  

VLOGA – Tabela 4.5.10. 
 
 

 Št. točk 

Investicija se uvršča v dejavnost z visoko intenzivnostjo raziskav in 
razvoja  

8 točk  

Investicija se uvršča v dejavnost s srednje visoko intenzivnostjo raziskav 
in razvoja 

6 točk  

Investicija se uvršča v dejavnost s srednjo intenzivnostjo raziskav in 
razvoja  

4 točke  

Investicija se uvršča v dejavnost s srednje nizko intenzivnostjo raziskav 
in razvoja 

2 točki  

Investicija se uvršča v dejavnost z nizko intenzivnostjo raziskav in 
razvoja 

1 točka  

 
 
MERILO 8: DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA  

VLOGA – Tabela 4.5.6. 
 



 

A = Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude po zaključku 
investicije (v EUR): _________________ 
B = Zadnja razpoložljiva povprečna dodana vrednost na zaposlenega v dejavnosti na ravni 
štirimestne številčne šifre klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, v katero se 
gospodarska družba uvršča (v EUR):________________ 
INDEKS = A/B*100  
  

  Št. točk 

Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude 
ima indeks 175 ali več glede na zadnjo razpoložljivo povprečno dodano 
vrednost na zaposlenega v dejavnosti na ravni štirimestne številčne šifre 
klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, v katero se 
gospodarska družba uvršča 

10 točk  

Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude 
ima indeks 150-174 glede na zadnjo razpoložljivo povprečno dodano 
vrednost na zaposlenega v dejavnosti na ravni štirimestne številčne šifre 
klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, v katero se 
gospodarska družba uvršča 

8 točk  

Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude 

ima indeks 125-149 glede na zadnjo razpoložljivo povprečno dodano 

vrednost na zaposlenega v dejavnosti na ravni štirimestne številčne šifre 

klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, v katero se 

gospodarska družba uvršča 

4 točke  

Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude 
ima indeks manj kot 125 glede na zadnjo razpoložljivo povprečno 
dodano vrednost na zaposlenega v dejavnosti na ravni štirimestne 
številčne šifre klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, v 
katero se gospodarska družba uvršča 

2 točki  

 
 
MERILO 9: DRUŽBENA ODGOVORNOST 

VLOGA – Tabela 2.4.6. ali 
VLOGA – Tabela 3.4.6.  
 
 

 Št. točk 

Investitor ali prejemnik spodbude ima certifikat družbeno odgovorno 
podjetje oziroma drug primerljiv certifikat s področja družbene 
odgovornosti 

4 točke  

Investitor ali prejemnik spodbude ima vizijo ali poslanstvo, iz katere je 
razvidno uravnoteženo ekonomsko in družbeno odgovorno ravnanje     

2 točki  

Investitor ali prejemnik spodbude nima certifikata  družbeno odgovorno 
podjetje oziroma drugega primerljivega certifikata s področja družbene 
odgovornosti in nima vizije ali poslanstva, iz katere je razvidno 
uravnoteženo ekonomsko in družbeno odgovorno ravnanje 

0 točk  

 
 
MERILO 10: VPLIV INVESTICIJE NA OKOLJE 

VLOGA – Tabela 4.5.12. 
 
 

 Št. točk 

Investicija najmanj ohranja kakovost zraka in stopnjo onesnaževanja 1 točka  

Investicija vpliva na poslabšanje kakovosti zraka ali povečuje 
onesnaževanje 

0 točk 
 

Investicija najmanj ohranja stanja oziroma kakovosti voda in koristi iz 
vodnih virov 

1 točka 
 

Investicija vpliva na poslabšanje stanja oziroma kakovosti voda ali 
koristi iz vodnih virov 

0 točk 
 



 

Investicija ne vpliva negativno na kmetijske pridelke in gozdove 1 točka  

Investicija vpliva negativno na kmetijske pridelke ali gozdove 0 točk  

Investicija ohranja identiteto krajine ter kulturno in naravno dediščino 1 točka  

Investicija nima vpliva na ohranjanje identitete krajine ter kulturne in 
naravne dediščine 

0 točk 
 

Investicija ohranja strukturo in sestavo tal 1 točka  

Investicija negativno vpliva na strukturo in sestavo tal 0 točk  

Investicija ne vpliva negativno na ohranjanje in upravljanje vodnega 
režima 

1 točka 
 

Investicija vpliva negativno na ohranjanje in upravljanje vodnega režima 0 točk  

Skupaj  

 
  

MERILO 11: PRISPEVEK INVESTICIJE K PREHODU V KROŽNO GOSPODARSTVO na 
podlagi naravnih virov, ki povzročajo nižje emisije toplogrednih plinov in omogočajo 
proizvodnjo z nižjim ogljičnim odtisom (metodologija ReSOLVE) 

VLOGA – Tabela 4.5.11. 
 
 

 Št. točk 

Investicija ima prispevek k ohranjanju in obnavljanju ekosistemov 1 točka  

Investicija nima prispevka k ohranjanju in obnavljanju ekosistemov 0 točk  

Investicija ima prispevek k popolni izkoriščenosti izdelkov, procesov in 
storitev ter njihovi podaljšani življenjski dobi 

1 točka 
 

Investicija nima prispevka k popolni izkoriščenosti izdelkov, procesov in 
storitev ter njihovi podaljšani življenjski dobi 

0 točk 
 

Investicija ima prispevek k zmanjšanju odvečne porabe energije in 
surovin v postopkih izdelave in uporabe izdelkov 

1 točka 
 

Investicija nima prispevka k zmanjšanju odvečne porabe energije in 
surovin v postopkih izdelave in uporabe izdelkov 

0 točk 
 

Investicija ima prispevek h kroženju snovi in materialov ob zaključku 
njihove uporabe 

1 točka 
 

Investicija nima prispevka h kroženju snovi in materialov ob zaključku 
njihove uporabe 

0 točk 
 

Investicija ima prispevek k zmanjšanju porabe surovin in energije z 
virtualizacijo 

1 točka 
 

Investicija nima prispevka k zmanjšanju porabe surovin in energije z 
virtualizacijo 

0 točk 
 

Investicija ima prispevek k zamenjavi starih tehnologij, postopkov, 
materialov za nove 

1 točka 
 

Investicija nima prispevka k zamenjavi starih tehnologij, postopkov, 
materialov za nove 

0 točk 
 

Skupaj  

 
 

MERILO 12: UMEŠČENOST NA RAZVREDNOTENO OBMOČJE Z USTREZNO NAMENSKO 
RABO ALI V OBSTOJEČO OBRTNO-POSLOVNO CONO  

VLOGA – Tabela 4.2., tč. 4 in tč. 5  
 
 

 Št. točk 

Investicija je umeščena na razvrednoteno območje z ustrezno 
namensko rabo 

6 točk  

Investicija je umeščena v obstoječo obrtno-poslovno cono  4 točke  

Investicija je umeščena na območje z ustrezno namensko rabo 1 točka  

  
 



 

MERILO 13: UČINKI INVESTICIJE NA SKLADNI REGIONALNI RAZVOJ
1
 

VLOGA – Tabela 4.2., tč. 1, 2 in 3     
 

 Št. točk 

Problemska območja in obmejna problemska območja (Pokolpje, 

Pomurje, Maribor s širšo okolico in območje občin Hrastnik, Radeče in 

Trbovlje) 

6 točk  

Regije, kjer je indeks razvojne ogroženosti 120 in več – razen 

problemskih območij (Koroška, Podravska, Primorsko-notranjska in 

Zasavska regija) 

4 točke  

Regije, kjer je indeks razvojne ogroženosti od 100 do 119 – razen 

problemskih območij (Goriška in Posavska regija) 

3 točke  

Regije, kjer je indeks razvojne ogroženosti od 80 do 99 – razen 

problemskih območij (Obalno-kraška in Savinjska regija) 

2 točki  

Regije, kjer je indeks razvojne ogroženosti 79 in manj – razen 

problemskih območij (Osrednjeslovenska in Gorenjska regija ter regija 

Jugovzhodna Slovenija) 

1 točka  

 

 
MERILO 14: VPETOST INVESTICIJE V PROSTOR 

VLOGA – Tabela 4.5.13.  
 
 

 Št. točk 

Investicija je umeščena v mesto, drugo urbano naselje ali širše mestno 
območje  

1 točka  

Investicija ni umeščena v mesto, drugo urbano naselje ali širše mestno 
območje 

0 točk  

Investicija ustrezno izkorišča obstoječe prometne, energetske, 
komunalne in druge prednosti lokacije  

1 točka  

Investicija preobremeni obstoječo prometno, energetsko, komunalno in 
drugo infrastrukturo 

0 točk  

Investicija ne poslabšuje bivalnih in delovnih razmer v neposredni okolici  1 točka  

Investicija poslabšuje bivalne in delovne razmere v neposredni okolici  0 točk  

Skupaj  

 
 

MERILO 15: POZITIVEN VPLIV NA PROSTORSKI RAZVOJ SAMOUPRAVNE LOKALNE 
SKUPNOSTI 

VLOGA – Tabela 4.5.13.  
 
 

 Št. točk 

Investicija okrepi položaj naselja kot središča nacionalnega ali 
regionalnega pomena 

1 točka  

Investicija ne okrepi položaja naselja kot središča nacionalnega ali 
regionalnega pomena 

0 točk  

Investicija pripomore k usklajenemu razvoju komplementarnih dejavnosti 1 točka  

Investicija ne pripomore k usklajenemu razvoju komplementarnih 
dejavnosti 

0 točk  

Z investicijo se zmanjša brezposelnost v občini 1 točka  

Z investicijo ni zmanjšanja brezposelnosti v občini 0 točk  

Skupaj  

  

                                                           
1
 Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 



 

DODATNO: UMEŠČENOST NA OBMOČJE OBČINE, KI SODI V OKVIR PARKOVNIH OBČIN 
TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA  

VLOGA – Tabela 4.2., tč. 6  
 Št. točk 

DA  10 točk  

NE 0 točk  

 

 

 
SKUPNO ŠTEVILO TOČK V POSTOPKU OCENJEVANJA PO MERILIH 
 

 
 

 

  

Datum  

 
Člani komisije 

 

 
Opombe 

 
Podpis 

 
1 
 

 
 

  

 
2 
 

   

 
3 
 

   

 
4 
 

   

 
5 
 

   

 


