OSNUTEK PREDLOGA
(EVA: 2021-2130-0051)

Na podlagi osmega odstavka 4. člena in tretjega odstavka 5. člena Zakona o
spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18 in ____ ) Vlada Republike Slovenije
izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za
dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo
1. člen
Prvi odstavek 7. člena Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev
investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo (Uradni list RS, št. 47/18,
191/20 in 36/21) se spremeni tako, da se glasi:
»Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v dejavnosti v Republiki Sloveniji, v
katero se gospodarska družba uvršča, se ugotavlja na podlagi zadnjih razpoložljivih
podatkov povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v dejavnosti na ravni
štirimestne številčne šifre klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Revizija 2, kakor
je določena v Uredbi (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20.
decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE
Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb
ES o posebnih statističnih področjih (UL L št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1; v
nadaljnjem besedilu: NACE Rev. 2).«
Drugi odstavek se črta.

2. člen
Za 7. členom se dodajo novi 7a. člen, 7b. člen in 7c. člen, ki se glasijo:
»7.a člen
(prednostne dejavnost)
Prednostne dejavnosti za dodelitev spodbud so:
- napredna avtomobilska industrija in mobilnost,
- proizvodnja strojev in izdelkov iz kovin,
- sektor hrane in pijače,
- sektor informacijske in komunikacijske tehnologije,
- proizvodnja električne opreme,
- farmacevtska industrija in proizvodnja medicinske opreme,
- na znanju temelječe storitve oziroma omogočitvene tehnologije, kot so
nanotehnologija, mikro in nanoelektronika, fotonika, senzorika, plazemske
tehnologije, napredni materiali, napredne proizvodne tehnologije, industrijska
biotehnologija, umetna inteligenca, blockchain.«

7.b člen
(izključene naložbe)
(1) Spodbude niso dovoljene za naložbe, ki škodujejo ciljem blažitve
podnebnih sprememb ter naložbe, ki škodujejo prehodu v krožno
gospodarstvo.

-

a)

b)

(2) Naložbe, ki škodujejo ciljem blažitve podnebnih sprememb so:
naložbe v zvezi s fosilnimi gorivi (vključno z nadaljnjo uporabo), razen za toploto
ali moč na osnovi zemeljskega plina, ki je skladna s pogoji iz Priloge III smernic
DNSH,
dejavnosti, ki so vključene v sistem trgovanja s pravicami do emisij CO2 ali
njegovih ekvivalentov, razen če so predvidene emisije bistveno nižje od
relevantnih primerljivih vrednosti, določenih za brezplačno dodelitev.
(3) Naložbe, ki škodujejo prehodu v krožno gospodarstvo so:
naložbe v objekte za odstranjevanje odpadkov na odlagališčih, obrate za
mehansko biološko obdelavo in sežigalnice za obdelavo odpadkov, pri čemer ta
izključitev ne velja za naslednje naložbe:
- obrate, namenjene izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče
reciklirati,
- obstoječe obrate, kjer je naložba namenjena povečanju energetske u
činkovitosti, zajemanju izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali predelavi
materialov iz sežigalnega pepela, pod pogojem, da take naložbe ne povzročijo
povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja
življenjske dobe obrata,
dejavnosti, pri katerih lahko dolgotrajno odstranjevanje odpadkov dolgoročno
škoduje okolju (npr. jedrski odpadki).
7.c člen
(pogoji v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost)

(1) Za namen ugotavljanja izpolnjevanja pogoja energetske učinkovitosti
proizvodnje pri investiciji:
v širitev zmogljivosti gospodarske družbe ali v bistveno spremembo v celotnem
proizvodnem procesu gospodarske družbe, se mora poraba energije pri
proizvodnji obstoječega proizvoda zmanjšati vsaj za 10 %,
v vzpostavitev nove gospodarske družbe ali v diverzifikacijo proizvodnje
gospodarske družbe v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v
gospodarski družbi, mora biti iz investicijske dokumentacije razviden nakup novih
strojev in opreme, ki mora biti skladna z najvišjimi energetskimi standardi oziroma
se nanaša na najboljšo razpoložljivo tehnologijo.
(2) Za namen ugotavljanja izpolnjevanja pogoja okoljskega odgovornega
ravnanja mora investitor ali prejemnik spodbude predložiti strategijo oziroma akcijski
načrt okoljsko odgovornega ravnanja.
(3) Za namen ugotavljanja izpolnjevanja pogoja snovne učinkovitosti
proizvodnje se mora pri investiciji v širitev zmogljivosti gospodarske družbe ali v
bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe poraba

materialov/surovin pri proizvodnji obstoječega proizvoda zmanjšati vsaj za 10 %.«
3. člen
V 8. členu se v prvem odstavku za besedilom »in socialnega vidika,« črta besedilo »
če je pri vsakem posameznem merilu iz 10. člena te uredbe ocenjena z eno ali več to
čkami in«.
V drugem odstavku se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»prednostno dejavnost,«.
Dosedanja prva do šesta alineja postanejo nova druga do sedma alineja.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
» Okoljski vidik investicije se presoja glede na:
- vpliv investicije na okolje,
- prispevek investicije k ohranjanju in obnavljanju ekosistemov,
- povečanje deleža procesov/oddelkov, ki so vključeni v proces trajnostne prenove
ali izboljšanje sledljivosti snovi v izdelkih, digitalno sledenje proizvodov,
- skrajšanje ključnih poslovnih procesov (vitki procesi),
- zmanjšanje letne porabe energije (v MWh ali GJ) na enoto
proizvoda/storitve/prodaje,
- povečanje celotne letne porabe energije iz obnovljivih virov energije,
- povečanje deleža uporabe »odpadne« toplotne energije iz procesov glede na
celotno toplotno energijo,
- povečanje deleža materialov in surovin, pridobljenih iz snovnih tokov (krožno
gospodarstvo), v celotni količini materialov in surovin,
- zmanjšanje skupne letne porabe vode (v m3) na enoto proizvoda/storitve/prodaje,
- zmanjšanje odpadkov na enoto proizvoda/ storitve/prodaje,
- povečanje števila izdelkov, ki se jih da v celoti reciklirati in
- povečanje števila izdelkov, ki so popolnoma razgradljivi oziroma razstavljivi.«
V petem odstavku se dodajo nove prva, druga in tretja alineje, ki se glasijo:
- »družbena odgovornost,
- usposabljanje in izobraževanje delovne sile zaradi investicije,
- sodelovanje gospodarske družbe z lokalnim okoljem ali širšo skupnostjo.«
Dosedanja prva do tretja alineja postanejo nova četrta do šesta alineja.
4. člen
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri odločanju o dodelitvi in višini spodbude se merila za dodelitev spodbud
ovrednotijo na naslednji način:

Merilo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Najvišje možno število točk
po 1. ali (/) 2.odst. 4.čl. ZSInv
Dodana vrednost na zaposlenega
15
Vrednost investicije
5
Prednostna dejavnost
5
Položaj in uveljavljenost investitorja na trgu
3
Prenos tehnologije, znanja in izkušenj
4
Stopnja tehnološke zahtevnosti investicije
5
Dolgoročna vpetost investicije v regijo
3
Vpliv investicije na okolje
6
Prispevek investicije k ohranjanju in obnavljanju ekosistemov
2
povečanje deleža procesov/oddelkov, ki so vključeni v proces
2
trajnostne prenove ali izboljšanje sledljivosti snovi v izdelkih, digitalno
sledenje proizvodov
skrajšanje ključnih poslovnih procesov (vitki procesi)
2
zmanjšanje letne porabe energije (v MWh ali GJ) na enoto
6
proizvoda/storitve/prodaje
povečanje celotne letne porabe energije iz obnovljivih virov energije
2
povečanje deleža uporabe »odpadne« toplotne energije iz procesov
2
glede na celotno toplotno energijo
povečanje deleža materialov in surovin, pridobljenih iz snovnih tokov
4
(krožno gospodarstvo), v celotni količini materialov in surovin,
zmanjšanje skupne letne porabe vode (v m3) na enoto
6
proizvoda/storitve/prodaje
zmanjšanje odpadkov na enoto proizvoda/ storitve/prodaje
4
povečanje števila izdelkov, ki se jih da v celoti reciklirati
2
povečanje števila izdelkov, ki so popolnoma razgradljivi oziroma
2
razstavljivi
Umeščenost na razvrednoteno območje z ustrezno namensko rabo ali
3
v obstoječo obrtno-poslovno cono
Vpetost investicije v prostor
3
Pozitiven vpliv na prostorski razvoj samoupravne lokalne skupnosti
2
Število ohranjenih/novoustvarjenih delovnih mest
2
Število visokokvalificiranih novoustvarjenih delovnih mest
2
Učinki investicije na skladni regionalni razvoj
5
Družbena odgovornost
1
Usposabljanje in izobraževanje delovne sile zaradi investicije
1
Sodelovanje gospodarske družbe z lokalnim okoljem ali širšo
1
skupnostjo
SKUPAJ
100

«.

5. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Najvišja višina spodbude za investicije, izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih
sredstev, ne sme preseči največje intenzivnosti spodbude, določene z uredbo, ki ureja
karto regionalnih pomoči, ali največje intenzivnosti spodbude, določene za pomoč za
naložbe za MSP v skladu z Uredbo 651/2014/EU.«
Drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek se črtajo.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za besedilom »najvi
šjo dovoljeno« doda beseda »regionalno« in črta besedilo »iz petega odstavka tega
člena«.

V dosedanjem desetem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta besedilo », dolo
čeni v drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena,«.
Dosedanji osmi, deveti in enajsti odstavek postanejo tretji, četrti in šesti odstavek.
6. člen
Priloga »Merila za dodelitev spodbud« se nadomesti z novo Prilogo »Merila za
dodelitev spodbud«, ki je sestavni del te uredbe.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
Vloge za dodelitev spodbud, ki so bile vložene do uveljavitve Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. XX/21), se
obravnavajo v skladu s pogoji in merili, ki so veljali pred uveljavitvijo te uredbe.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

PRILOGA
1.

Dodana vrednost na zaposlenega

a)

za dodeljevanje investicijskih spodbud za investicije iz prvega odstavka 4. člena

Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude v dveh letih po
zaključku investicije ima indeks 184 ali več glede dodano vrednost na zaposlenega v
prejemniku spodbude v poslovnem letu pred letom oddaje vloge
Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude v dveh letih po
zaključku investicije ima indeks 171-184 glede dodano vrednost na zaposlenega v
prejemniku spodbude v poslovnem letu pred letom oddaje vloge
Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude v dveh letih po
zaključku investicije ima indeks 158-171 glede dodano vrednost na zaposlenega v
prejemniku spodbude v poslovnem letu pred letom oddaje vloge
Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude v dveh letih po
zaključku investicije ima indeks 145-158 glede dodano vrednost na zaposlenega v
prejemniku spodbude v poslovnem letu pred letom oddaje vloge
Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude v dveh letih po
zaključku investicije ima indeks 134-145 glede dodano vrednost na zaposlenega v
prejemniku spodbude v poslovnem letu pred letom oddaje vloge
Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude v dveh letih po
zaključku investicije ima indeks 121-134 glede dodano vrednost na zaposlenega v
prejemniku spodbude v poslovnem letu pred letom oddaje vloge
Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude v dveh letih po
zaključku investicije ima indeks 108-121 glede dodano vrednost na zaposlenega v
prejemniku spodbude v poslovnem letu pred letom oddaje vloge
Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude v dveh letih po
zaključku investicije ima indeks več kot 100, a manj kot 108 glede dodano vrednost na
zaposlenega v prejemniku spodbude v poslovnem letu pred letom oddaje vloge
b)

13 točk
11 točke
9 točk
7 točk
5 točk
3 točke
1 točka

za dodeljevanje investicijskih spodbud iz drugega odstavka 4. člena

Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude v dveh letih po
zaključku investicije 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
Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude v dveh letih po
zaključku 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
Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude v dveh letih po
zaključku 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
Predvidena dodana vrednost na zaposlenega v prejemniku spodbude v dveh letih po
zaključku 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
c)

15 točk

15 točk

10 točk

5 točk

1 točka

za strateške investicije

Dodana vrednost na zaposlenega v dejavnosti, v katero se strateška investicija uvršča na
ravni štirimestne številčne šifre klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, ima
indeks 175 ali več glede na povprečno dodano vrednost v Republiki Sloveniji
Dodana vrednost na zaposlenega v dejavnosti, v katero se strateška investicija uvršča na
ravni štirimestne številčne šifre klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, ima
indeks 150-174 glede na povprečno dodano vrednost v Republiki Sloveniji
Dodana vrednost na zaposlenega v dejavnosti, v katero se strateška investicija uvršča na
ravni štirimestne številčne šifre klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, ima
indeks 125-149 glede na povprečno dodano vrednost v Republiki Sloveniji
Dodana vrednost na zaposlenega v dejavnosti, v katero se strateška investicija uvršča na
ravni štirimestne številčne šifre klasifikacije gospodarske dejavnosti NACE Rev. 2, ima
indeks manj kot 125 glede na povprečno dodano vrednost v Republiki Sloveniji

15 točk
10 točk
5 točka
1.
očka

t

3.

Vrednost investicije

a)

v predelovalni dejavnosti (v EUR brez DDV):
od 1.000.000 do 5.999.999
od 6.000.000 do 11.999.999
od 12.000.000 do 25.999.999
od 26.000.000 do 39.999.999
40.000.000 in več

b)

v storitveni dejavnosti (v EUR brez DDV):
od 500.000 do 1.499.999
od 1.500.000 do 2.999.999
od 3.000.000 do 11.999.999
od 12.000.000 do 19.999.999
20.000.000 in več

c)

5 točk
1 točka

Položaj in uveljavljenost investitorja na trgu
Investitor je multinacionalno podjetje
Investitor ni multinacionalno podjetje
Investitor posluje 5 let ali več
Investitor posluje manj kot 5 let
Investitor ima na kateremkoli trgu večinski tržni delež v vsaj enem od njegovih prodajnih
segmentov
Investitor nima na nobenem trgu večinskega tržnega deleža v kateremkoli od njegovih
prodajnih segmentov

6.

1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk

Prednostna dejavnost
Investicija se uvršča v prednostno dejavnost glede na 7.a člen uredbe
Investicija se ne uvršča v prednostno dejavnost glede na 7.a člen uredbe

5.

1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk

v storitveni in razvojno-raziskovalni dejavnosti (v EUR brez DDV):
od 500.000 do 999.999
od 1.000.000 do 1.999.999
od 2.000.000 do 9.999.999
od 10.000.000 do 19.999.999
20.000.000 in več

4.

1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk

1 točka
0 točk
1 točka
0 točk
1 točka
0 točk

Prenos tehnologije, znanja in izkušenj

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
Investicija ne omogoča prenosa tehnologije v druga podjetja v državi, vendar vključuje
sodelovanje z raziskovalnimi ustanovami, univerzami, tehnološkimi parki in drugimi
razvojnimi jedri
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
3 točke
2 točki

Investicija omogoča prenos tehnologije v druga podjetja v državi in v manjši meri prispeva
k povečanju produktivnosti drugih podjetij
Investicija ne omogoča prenosa tehnologije v druga podjetja v državi in nima vpliva na
povečanje produktivnosti drugih podjetij

7.

1 točka
0 točk

Stopnja tehnološke zahtevnosti investicije

Investicija se uvršča v
Investicija se uvršča v
Investicija se uvršča v
Investicija se uvršča v
Investicija se uvršča v

8.

dejavnost z visoko intenzivnostjo raziskav in razvoja
dejavnost s srednje visoko intenzivnostjo raziskav in razvoja
dejavnost s srednjo intenzivnostjo raziskav in razvoja
dejavnost s srednje nizko intenzivnostjo raziskav in razvoja
dejavnost z nizko intenzivnostjo raziskav in razvoja

5 točk
4 točk
3 točke
2 točki
1 točka

Dolgoročna vpetost investicije v regijo

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

9.

3 točke

2 točki

1 točka
0 točk

Vpliv investicije na okolje
Investicija najmanj ohranja kakovost zraka in stopnjo onesnaževanja
Investicija vpliva na poslabšanje kakovosti zraka ali povečuje onesnaževanje
Investicija najmanj ohranja stanja oziroma kakovosti voda in koristi iz vodnih virov
Investicija vpliva na poslabšanje stanja oziroma kakovosti voda ali koristi iz vodnih virov
Investicija ne vpliva negativno na kmetijske pridelke in gozdove
Investicija vpliva negativno na kmetijske pridelke ali gozdove
Investicija ohranja identiteto krajine ter kulturno in naravno dediščino
Investicija nima vpliva na ohranjanje identitete krajine ter kulturne in naravne dediščine
Investicija ohranja strukturo in sestavo tal
Investicija negativno vpliva na strukturo in sestavo tal
Investicija ne vpliva negativno na ohranjanje in upravljanje vodnega režima
Investicija vpliva negativno na ohranjanje in upravljanje vodnega režima

10.

1 točka
0 točk
1 točka
0 točk
1 točka
0 točk
1 točka
0 točk
1 točka
0 točk
1 točka
0 točk

Prispevek investicije k ohranjanju in obnavljanju ekosistemov

Investicija ima prispevek k ohranjanju in obnavljanju ekosistemov
Investicija nima prispevka k ohranjanju in obnavljanju ekosistemov

11.
Povečanje deleža procesov/oddelkov, ki so vključeni v proces trajnostne
prenove ali izboljšanje sledljivosti snovi v izdelkih, digitalno sledenje proizvodov

2 točki
0 točk

Investicija ima prispevek k deležu procesov oddelkov, vključenih v proces trajnostne
prenove oziroma ima investicija prispevek k izboljšanju sledljivosti snovi v izdelkih,
digitalno sledenje proizvodov (uvajanje digitalnih potnih listov proizvodov)
Investicija nima niti prispevka k deležu procesov oddelkov, vključenih v proces trajnostne
prenove, niti k izboljšanju sledljivosti snovi v izdelkih, digitalno sledenje proizvodov
(uvajanje digitalnih potnih listov proizvodov)

12.

2 točki
0 točk

Skrajšanje ključnih poslovnih procesov (vitki procesi)

Investicija ima prispevek k skrajšanju ključnih poslovnih procesov
Investicija nima prispevka k skrajšanju ključnih poslovnih procesov

2 točki
0 točk

13.
Zmanjšanje letne porabe energije (v MWh ali GJ) na enoto
proizvoda/storitve/prodaje
Investicija ima prispevek k zmanjšanju letne porabe energije za več kot 20 % na enoto
proizvoda/storitve/prodaje
Investicija ima prispevek k zmanjšanju letne porabe energije od 15 % do 20 % na enoto
proizvoda/storitve/prodaje
Investicija ima prispevek k zmanjšanju letne porabe energije za več kot 10 % in manj kot
15 % na enoto proizvoda/storitve/prodaje

14.

6 točki
4 točk
2 točki

Povečanje celotne letne porabe energije iz obnovljivih virov energije

Investicija ima prispevek k povečanju celotne letne porabe energije iz obnovljivih virov
Investicija nima prispevka k povečanju celotne letne porabe energije iz obnovljivih virov

2 točki
0 točk

15.
Povečanje deleža uporabe »odpadne« toplotne energije iz procesov glede na
celotno toplotno energijo
Investicija ima prispevek k povečanju deleža uporabe »odpadne« toplotne energije iz
procesov glede na celotno toplotno energijo
Investicija nima prispevka k povečanju deleža uporabe »odpadne« toplotne energije iz
procesov glede na celotno toplotno energijo

2 točki
0 točk

16.
Povečanje deleža materialov in surovin, pridobljenih iz snovnih tokov (krožno
gospodarstvo), v celotni količini materialov in surovin
Investicija ima prispevek k povečanju deleža materialov in surovin, pridobljenih iz
snovnih tokov (krožno gospodarstvo), v celotni količini materialov in surovin za več kot
10 %
Investicija ima prispevek k povečanju deleža materialov in surovin, pridobljenih iz
snovnih tokov (krožno gospodarstvo), v celotni količini materialov in surovin od 5 % do
10 %
Investicija ima prispevek k povečanju deleža materialov in surovin, pridobljenih iz
snovnih tokov (krožno gospodarstvo), v celotni količini materialov in surovin za manj kot
5%

17.
Zmanjšanje skupne letne porabe vode (v m3) na enoto
proizvoda/storitve/prodaje
Investicija ima prispevek k zmanjšanju skupne letne porabe vode (v m3) na enoto
proizvoda/storitve/prodaje za več kot 20 % na enoto proizvoda/storitve/prodaje

4 točke
2 točki
0 točk

6 točki

Investicija ima prispevek k zmanjšanju skupne letne porabe vode (v m3) na enoto
proizvoda/storitve/prodaje od 15 % do 20 % na enoto proizvoda/storitve/prodaje
Investicija ima prispevek k zmanjšanju skupne letne porabe vode (v m3) na enoto
proizvoda/storitve/prodaje za več kot 10 % in manj kot 15 % na enoto
proizvoda/storitve/prodaje

18.

4 točk
2 točki

Zmanjšanje odpadkov na enoto proizvoda/ storitve/prodaje

Investicija ima prispevek k zmanjšanju odpadkov na enoto proizvoda/ storitve/prodaje za
več kot 10 %
Investicija ima prispevek k zmanjšanju odpadkov na enoto proizvoda/ storitve/prodaje od
5 % do 10 %
Investicija ima prispevek k zmanjšanju odpadkov na enoto proizvoda/ storitve/prodaje za
manj kot 5 %

19.

2 točki
0 točk

Povečanje števila izdelkov, ki se jih da v celoti recilkirati

Investicija ima prispevek k povečanju števila izdelkov, ki se jih da v celoti recilkirati
Investicija nima prispevka k povečanju števila izdelkov, ki se jih da v celoti recilkirati

20.

4 točke

2 točki
0 točk

Povečanje števila izdelkov, ki so popolnoma razgradljivi oziroma razstavljivi

Investicija ima prispevek k povečanju števila izdelkov, ki so
popolnoma razgradljivi oziroma razstavljivi
Investicija nima prispevka k povečanju števila izdelkov, ki so
popolnoma razgradljivi oziroma razstavljivi

2 točki

1

točk

21.
Umeščenost na razvrednoteno območje z ustrezno namensko rabo ali v obstoje
čo obrtno-poslovno cono
Investicija je umeščena na razvrednoteno območje z ustrezno namensko rabo
Investicija je umeščena v obstoječo obrtno-poslovno cono
Investicija je umeščena na območje z ustrezno namensko rabo

22.

Vpetost investicije v prostor

Investicija je umeščena v mesto, drugo urbano naselje ali širše mestno območje
Investicija ni umeščena v mesto, drugo urbano naselje ali širše mestno območje
Investicija ustrezno izkorišča obstoječe prometne, energetske, komunalne in druge
prednosti lokacije
Investicija preobremeni obstoječo prometno, energetsko, komunalno in drugo
infrastrukturo
Investicija ne poslabšuje bivalnih in delovnih razmer v neposredni okolici
Investicija poslabšuje bivalne in delovne razmere v neposredni okolici

23.

3 točk
2 točke
1 točka

1 točka
0 točk
1 točka
0 točk
1 točka
0 točk

Pozitiven vpliv na prostorski razvoj samoupravne lokalne skupnosti

Investicija okrepi položaj naselja kot središča nacionalnega ali regionalnega pomena
Investicija ne okrepi položaja naselja kot središča nacionalnega ali regionalnega pomena
Investicija pripomore k usklajenemu razvoju komplementarnih dejavnosti
Investicija ne pripomore k usklajenemu razvoju komplementarnih dejavnosti

1 točka
0 točk
1 točka
0 točk

24.

Število novoustvarjenih delovnih mest

a)

v predelovalni dejavnosti:
0
od 1 do 24
25 in več

b)

0 točk
1 točka
2 točki

v storitveni dejavnosti:
0
od 1 do 19
20 in več

c)

0 točk
1 točka
2 točki

v razvojno-raziskovalni dejavnosti:
0
od 1 do 4
5 in več

0 točk
1 točka
2 točki

25.

Število novoustvarjenih visokokvalificiranih delovnih mest

d)

v predelovalni / storitveni / razvojno-raziskovalni dejavnosti:
0
od 1 do 4
5 in več

26.

Učinki investicije na skladni regionalni razvoj

Regije, kjer je indeks razvojne ogroženosti
Regije, kjer je indeks razvojne ogroženosti
Regije, kjer je indeks razvojne ogroženosti
Regije, kjer je indeks razvojne ogroženosti

27.

0 točk
1 točka
2 točki

120 in več
od 100 do 119
od 80 do 99
79 in manj

Družbena odgovornost

Investitor ali prejemnik spodbude ima certifikat družbeno odgovorno podjetje oziroma drug
primerljiv certifikat oziroma kodeks s področja družbene oziroma poslovne odgovornosti ali
vizijo ali poslanstvo, iz katere je razvidno uravnoteženo ekonomsko in družbeno
odgovorno ravnanje
Investitor ali prejemnik spodbude nima certifikata družbeno odgovorno podjetje oziroma
drugega primerljivega certifikata oziroma kodeksa s področja družbene oziroma poslovne
odgovornosti ali vizije ali poslanstva, iz katere je razvidno uravnoteženo ekonomsko in dru
žbeno odgovorno ravnanje
28.

5 točke
4 točke
3 točki
2 točka

1 točka

0 točki

Usposabljanje in izobraževanje delovne sile zaradi investicije

Investicija ima prispevek k usposabljanju in izobraževanju delovne sile
Investicija nima prispevka k usposabljanju in izobraževanju delovne sile

1 točka
0 točk

29.

Sodelovanje gospodarske družbe z lokalnim okoljem ali širšo skupnostjo

Gospodarska družba sodeluje z lokalnim okoljem ali širšo skupnostjo kot donator /
sponzor (z denarjem, s svojimi izdelki in storitvami ali v drugi obliki) neprofitnim dru
štvom, številnim humanitarnim, izobraževalnim ter razvojnim projektom s področja
kulture, zdravstva, izobraževanja, športa ipd.
Gospodarska družba ne sodeluje z lokalnim okoljem ali širšo skupnostjo kot donator /
sponzor (z denarjem, s svojimi izdelki in storitvami ali v drugi obliki) neprofitnim dru
štvom, številnim humanitarnim, izobraževalnim ter razvojnim projektom s področja
kulture, zdravstva, izobraževanja, športa ipd.

1 točka

OBRAZLOŽITEV k Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja
pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo
I.

UVOD

1.

Pravna podlaga:

Osmi odstavek 4. člena in tretji odstavek 5. člena Zakona o spodbujanju investicij (Uradni list
RS, št. 13/2018 in ___).
2.

Rok za izdajo uredbe, ki ga je določil zakon:

V treh mesecih od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju
investicij.
3.

Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna:

/
4.
Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti
celovito predstavljene v predlogu zakona:
/
II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV
Ta uredba na podlagi zakonskih določil in sprejetih usmeritev v Načrtu za okrevanje in
odpornost (v nadaljevanju NOO) nekoliko spreminja, dopolnjuje in na novo vrednoti merila za
ocenjevanje vlog za dodelitev investicijskih spodbud tako na podlagi javnega razpisa kot na
podlagi neposredne vloge, z večjim poudarkom na okoljskem vidiku investicije ter s tem na
prispevku investicije k zelenemu prehodu; prav tako vključuje prednostne dejavnosti oziroma
sektorje, ki so bili izbrani na podlagi večnivojskega pristopa, ki je vključeval vrsto kvantitativnih
in kvalitativnih analiz (Vir: Študija Delloitte za potrebe priprave programa spodbujanja investicij
in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 2021-2025). Omenjene prednostne
dejavnosti, v katerih so še posebni potenciali razvoja, se ne navezujejo zgolj na klasifikacijo
dejavnosti, temveč tudi na podjetja, ki v teh dejavnostih ustvarijo večji del svojih prihodkov. Pri
vrednotenju posameznih meril v skladu z dogovorjeno reformo po NOO pri javnem razpisu
odpravlja pogoj glede ustvarjanja novih delovnih mest, večja teža pa je dana ustvarjanju višje
dodane vrednosti na zaposlenega. Investicijski projekti bodo morali izkazovati rast
produktivnosti ob izpolnjevanju dodatnih zelenih – trajnostno okoljskih meril investicije, pri
čemer mora investicija doseči vsaj 40 % ocenjenih točk na podlagi ocenjevanja iz tega
naslova.

0 točk

Zadevna uredba v skladu z zakonom sledi pristopu, da se namesto konkretne navedbe
trenutno veljavne uredbe, ki ureja karto regionalnih pomoči, ter navedbe najvišje dovoljene
intenzivnosti spodbude v zahodni in vzhodni Sloveniji, določi splošni sklic na uredbo, ki ureja
karto regionalnih pomoči ter najvišje dovoljene intenzivnosti spodbud na upravičenem obmo
čju, saj se od 1. 1. 2022 predvideva uveljavitev nove uredbe, ki ureja karto regionalnih pomoči.

