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Uredba o izvajanju Zakona o stanovanjski
jamstveni shemi za mlade

Na podlagi 5. člena Zakona o stanovanjski jamstveni
shemi za mlade (Uradni list RS, št. 54/22) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o izvajanju Zakona o stanovanjski jamstveni
shemi za mlade
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa podrobnejšo opredelitev meril, pogojev
in postopka za pridobitev jamstev, ki jih določa Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (Uradni list RS, št. 54/22; v
nadaljnjem besedilu: zakon), zastavno pravico na nepremičnini, določitev navodil za poročanje in postopkov za vodenje
jamstev, roke, način in roke plačila nadomestila za pripravo
in vodenje jamstva, obseg in način izvajanja pooblastila SID
– Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: SID banka), način poročanja SID banke
ministrstvu, pristojnemu za finance (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), izvajanje pooblastil Finančne uprave Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), nadomestilo SID banki in nadzor nad izvajanjem zakona.
2. člen
(novi krediti in pojmi)
(1) Jamstva po zakonu se lahko izdajajo za kredite, za
katere do sklenitve pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote iz
11. člena te uredbe še ni bila sklenjena potrošniška kreditna
pogodba za nepremičnino (v nadaljnjem besedilu: kreditna
pogodba), kot to določa Zakon o potrošniških kreditih (Uradni
list RS, št. 77/16 in 92/21 – ZBan-3; v nadaljnjem besedilu:
ZPotK-2).
(2) Pojmi gradnja, prenova ali dograditev stanovanjske
nepremičnine, rekonstrukcija ali sprememba namembnosti
imajo pomen, kot je določen v Gradbenem zakonu (Uradni list
RS, št. 199/21; v nadaljnjem besedilu: GZ-1).
3. člen
(ugotavljanje pogojev za pridobitev jamstva)
(1) Kreditojemalec, ki želi najeti stanovanjski kredit z
jamstvom Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: država)
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skladno z zakonom, mora poleg vloge za kredit in dokumentacije, ki jo zahteva banka, banki predložiti tudi potrebna dokazila, s
katerimi dokazuje, da na dan vložitve vloge za kredit izpolnjuje
pogoje za pridobitev stanovanjskega kredita, za katerega se
izdaja jamstvo po zakonu.
(2) Dokumentacija, s katero kreditojemalec dokazuje izpolnjevanje pogojev po zakonu, je naslednja:
– državljanstvo Republike Slovenije, stalno prebivališče in
starost se dokazuje z veljavnim osebnim dokumentom;
– potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov, iz katerega izhaja,
da kreditojemalec in člani njegove družine, navedeni na izjavi
iz pete alineje tega odstavka, niso lastniki primerne nepremičnine oziroma, da je/so lastnik/i nepremičnine, ki je po uporabni
površini manjša od spodnje meje razpona površine stanovanja
s plačilom lastne udeležbe in varščine iz 14. člena Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS,
št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14 in 153/21; v nadaljnjem besedilu: pravilnik);
– izjava kreditojemalca, da vsaj eden izmed otrok še ni
šoloobvezen v koledarskem letu vložitve vloge za kredit;
– izjava kreditojemalca, da gre za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja;
– izjava kreditojemalca, kateri člani njegove družine bodo
imeli stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet financiranja s kreditom z jamstvom po zakonu;
– potrdilo iz zbirke geodetskih podatkov, iz katerega je
razvidno, da je nepremična, ki je predmet financiranja s kreditom z jamstvom po Zakonu, po uporabni površini večja od
spodnje meje razpona površine stanovanja s plačilom lastne
udeležbe in varščine iz 14. člena pravilnika;
– v primeru gradnje s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem in njegovimi prilogami izkaže, da je nepremičnina, ki
je predmet financiranja s kreditom z jamstvom po zakonu, po
uporabni površini večja od spodnje meje razpona površine
stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine iz 14. člena
pravilnika;
– izjava kreditojemalca, da za nepremičnino, ki je predmet financiranja s kreditom z jamstvom po zakonu, še nima
sklenjene kreditne pogodbe, za katero bi bilo izdano jamstvo
po zakonu;
– za izpolnjevanje pogoja iz točke a) 6. člena zakona:
– potrdilo delodajalca o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas;
– plačilne liste za zaporedne zadnje tri mesece zaposlitve pred vložitvijo vloge za kredit;
– potrdilo FURS o višini skupnih obdavčljivih dohodkov, ki niso oproščeni plačila dohodnine, v letu pred najemom kredita, po zakonu, ki ureja dohodnino.
(3) Šteje se, da je jamstvo države izdano, ko je kreditna
pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa ter so izpolnjeni
pogoji iz zakona in te uredbe.
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4. člen

(zastavna pravica na nepremičnini in subrogacija)
(1) Kredit z jamstvom po zakonu se zavaruje z vpisom
zastavne pravice na nepremičnini, ki je predmet financiranja.
(2) V primeru izplačila jamstva, v skladu z 17. členom te
uredbe zastavna pravica na nepremičnini preide na državo.
(3) Na državo preidejo tudi morebitne druge stranske
pravice, razen v delu, ki se nanaša na neplačane zakonske
zamudne obresti in neplačane stroške.
5. člen
(znesek kredita)
Banka v skladu s svojimi internimi pravili v okviru omejitev
iz zakona določi višino posameznega kredita iz prvega odstavka 7. člena zakona.
6. člen
(namen porabe kredita)
Iz kreditne pogodbe, ki jo skleneta banka in kreditojemalec, mora biti jasno in natančno razvidno, za katere namene je
bil dan kredit, za katerega po zakonu jamči država. Iz kreditne
pogodbe mora tudi izhajati, da se sredstva kredita nakazujejo
namensko na podlagi izdanih računov izrecno na transakcijske
račune prodajalcev, izvajalcev, podizvajalcev in/ali dobaviteljev.
II. POVABILO
7. člen
(pridobitev jamstvene kvote)
Banke lahko pridobijo jamstvene kvote na podlagi konkurenčnosti njihove ponudbe na avkciji in pod pogoji, določenimi
v zakonu in tej uredbi.
8. člen
(povabilo)
(1) Povabilo, ki ga SID banka objavi na svojih spletnih
straneh, je namenjeno bankam za sodelovanje s ponudbo.
Povabilo mora med drugim vsebovati:
– razpisano jamstveno kvoto;
– rok za dajanje ponudb;
– način pošiljanja ponudb;
– prejemnika ponudbe oziroma sklic;
– vsebino ponudbe;
– rok za sklenitev pogodb o dodelitvi jamstvene kvote;
– pogoje za možno spremembo pogojev povabila ali
preklic povabila ter
– kontaktne osebe in način komunikacije.
(2) O objavi povabila SID banka obvesti Združenje bank
Slovenije.
9. člen
(zahteve in pogoji za sodelovanje v povabilu)
(1) Banka lahko sodeluje v povabilu, če:
– odda eno zavezujočo ponudbo v roku, ki je določen v
povabilu;
– ponudba vsebuje predlog višine jamstvene kvote;
– ponudba vsebuje najvišjo efektivno obrestno mero, ne
glede na ročnost posamične kreditne pogodbe in ne glede na
vrsto obrestne mere pri kreditni pogodbi, ki jo lahko doseže
kredit iz posamezno dodeljene jamstvene kvote pod pogoji iz
četrte alineje 7. člena zakona;
– ponudba izpolnjuje druge pogoje iz povabila bankam k
oddaji ponudb za dodelitev jamstvenih kvot;
– banka, ki je sodelovala v predhodnih povabilih, izpolnjuje pogoj iz šestega odstavka 10. člena te uredbe.
(2) Banka lahko v posameznem povabilu sodeluje le z eno
ponudbo, ki se glasi na mnogokratnik zneska 100.000 eurov,
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pri čemer znesek ne sme presegati tretjine zneska razpisane
kvote.
10. člen
(dodelitev jamstvene kvote)
(1) SID banka najpozneje v sedmih delovnih dneh po
poteku roka za oddajo ponudb obvesti banke o dodelitvi jamstvenih kvot in uspešnim bankam predloži v sklenitev pogodbo
o dodelitvi jamstvene kvote.
(2) Znesek razpisane jamstvene kvote v posameznem
povabilu k oddaji ponudb je za obe skupini kreditojemalcev iz
6. člena zakona skupen.
(3) Razpisana jamstvena kvota se dodeljuje bankam po
vrsti od ponudbe bank z najnižjo skupno efektivno obrestno
mero navzgor do porabljene celotne razpisane kvote.
(4) Če razpisana jamstvena kvota pri posamezni skupni
efektivni obrestni meri ne zadostuje za sprejem ponudb bank v
celoti, se razpisana jamstvena kvota sorazmerno razdeli med
banke glede na znesek ponudb bank z enako (mejno) skupno
efektivno obrestno mero.
(5) Ne glede na skupno efektivno obrestno mero, po
kateri je banka pripravljena odobriti kredite v skladu s predloženo ponudbo, lahko banka pri posameznem ali vseh kreditih
določi efektivno obrestno mero, ki je nižja od skupne efektivne
obrestne mere, ponujene v ponudbi in določene v pogodbi o
dodelitvi jamstvene kvote.
(6) Banka lahko sodeluje s ponudbo pri naslednjem povabilu, ki je objavljeno znotraj istega koledarskega leta, le v primeru, če je že dodeljeno jamstveno kvoto predhodnega povabila
znotraj istega koledarskega leta porabila v deležu vsaj 70 %.
(7) Banka jamstvene kvote v primeru odstopa od sklenjene kreditne pogodbe ali v primeru predčasnega poplačila
kredita, prijavljenega v jamstveno shemo, ne more uporabiti za
nove kredite po zakonu.
III. POSTOPEK IZDAJE JAMSTEV
11. člen
(pogodba o dodelitvi jamstvene kvote)
Na svojih spletnih straneh SID banka objavi tudi osnutek
pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote, ki jo skladno s tretjim
odstavkom 15. člena zakona v imenu in za račun Republike
Slovenije skleneta SID banka in banka ter mora vsebovati
predvsem:
– znesek dodeljene jamstvene kvote;
– najvišjo skupno efektivno obrestno mero;
– rok za začetek sklepanja kreditnih pogodb;
– končni rok za sklenitev kreditnih pogodb;
– določbo, da banka ne sme pogojevati odobritve kredita
z jamstvom države s spremembo pogojev ostalih kreditov pri
tej banki, in
– druge določbe, ki urejajo posle pridobitve in unovčevanja jamstev.
IV. KREDITNA POGODBA
12. člen
(bistvene določbe kreditne pogodbe)
(1) Kreditna pogodba, ki se sklepa za kredit, ki bo zavarovan z jamstvom po zakonu, mora poleg določb iz 12. člena
ZPotK-2 vsebovati še naslednje določbe:
– evro kot valuta kredita;
– zavarovanje terjatve banke iz kreditne pogodbe po zakonu iz naslova glavnice in pogodbenih obresti z jamstvom RS;
– da ročnost pomeni dobo odplačevanja kredita od datuma zapadlosti prve anuitete do zapadlosti zadnje anuitete;
– rok črpanja kredita, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev, razen v primeru gradnje, prenove, dograditve ali rekonstrukcije stanovanjske nepremičnine;
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– prepoved ponovnega črpanja kredita v primeru predčasnega odplačila;
– zaveza ustanoviti zastavno pravico na nepremičnini, ki
se financira s kreditom po zakonu, v korist banke;
– navedbo namena, za katerega je bil dan kredit po
zakonu;
– da se sredstva kredita nakazujejo namensko na podlagi
izdanih računov izrecno na transakcijske račune prodajalcev,
izvajalcev, podizvajalcev in/ali dobaviteljev;
– prepoved odtujitve nepremičnine, ki je predmet financiranja s kreditom po zakonu, do poplačila celotnega kredita;
– soglasje za obdelavo in dostop banke in SID banke
do osebnih podatkov iz dokumentacije iz prvega odstavka
19. člena te uredbe, ob upoštevanju zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
(2) Jamstvo države velja tudi za morebitne spremembe
kreditnih pogodb, če so te izvedene v okviru določb, ki jih
opredeljujeta zakon in ta uredba. Dodatno soglasje države ali
SID banke k takim spremembam ni potrebno.
V. VSEBINA IN OBSEG POOBLASTILA SID BANKE
13. člen
(zakonsko pooblastilo)
(1) SID banka je po zakonu pooblaščena za izvedbo vseh
poslov v zvezi z izdajo, spremljanjem, unovčevanjem in izterjavo jamstev ter za nadzor nad namensko porabo kreditov, zavarovanih z jamstvom po tem zakonu, na podlagi poročil bank.
(2) SID banka je pri izvajanju storitev samostojna, v razmerju s tretjimi osebami pa mora varovati interese Republike
Slovenije kot stranke, v imenu in za račun katere izvaja storitve.
14. člen
(posli pridobitve jamstev)
SID banka izvaja posle pridobitve jamstev, ki zajemajo
predvsem naslednje aktivnosti:
– objava povabil k oddaji ponudb bank za pridobitev jamstvene kvote na spletni strani SID banke;
– zbiranje ponudb bank in razdelitev jamstvene kvote;
– sklepanje pogodb o dodelitvi jamstvene kvote z bankami;
– prejem mesečnih poročil bank o sklenjenih kreditnih
pogodbah po zakonu;
– poročanje o izdanih, unovčenih in izterjanih jamstvih in
o predčasno poplačanih kreditih.
15. člen
(spremljanje jamstev)
(1) SID banka izvaja posle spremljanja jamstev, ki predstavljajo zlasti spremljanje stanja kreditov, zavarovanih z jamstvom po zakonu, evidentiranje unovčenih in izterjanih jamstev
ter poročanje v skladu s to uredbo.
(2) Banka mora SID banki na njeno zahtevo posredovati
dokumentacijo, potrebno za posredovanje podatkov ministrstvu
za namen poročanja zunanjim deležnikom. Seznam mesečnih,
trimesečnih in letnih poročil je določen v Prilogi I, vsebina poročil v Prilogi II, vsebina poročil za poročanje poslovnih bank pa
v Prilogi III, ki so sestavni del te uredbe.
16. člen
(poročanje bank)
(1) Banke SID banki mesečno poročajo do desetega
delovnega dne v mesecu po stanju na zadnji dan preteklega
meseca o kreditnih pogodbah, ki so jih s kreditojemalci sklenile
v skladu s pogoji zakona.
(2) Banke poročajo SID banki po stanju na dan 31. marec,
30. junij, 30. september in 31. december o neodplačani glavnici
kreditov in stanju pogodbenih obresti po kreditnih pogodbah,
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ki so jih s kreditojemalci sklenile v skladu s pogoji zakona in
prijavile v jamstveno shemo, do desetega delovnega dne v
mesecu, ki sledi navedenim datumom.
(3) Poročilo XML iz prvega in drugega odstavka tega
člena vsebuje podatke, ki jih SID banka objavi na svoji spletni
strani in objavi XSD-shemo. Prav tako objavi navodilo za poročanje bank in sporočanje sprememb podatkov.
(4) Pošiljanje podatkov bank SID banki poteka v elektronski obliki v XML-formatu poročila in po komunikacijskem kanalu
za poročanje, običajnem pri poslovanju bank.
(5) Če ob pregledu mesečnih poročil bank SID banka ugotovi, da ni izpolnjen pogoj iz 1. ali 2. odstavka 8. člena zakona,
pisno obvesti banke, ki so v jamstveno shemo prijavile kredit
za istega kreditojemalca in jamstvo prizna za kredit, kjer je bila
kreditna pogodba sklenjena prej.
(6) V primeru insolvenčnih postopkov nad kreditojemalci
ali njihovimi poroki ali zastavitelji v obdobju do unovčitve jamstva, morajo banke posredovati SID banki vso dokumentacijo,
ki jo SID banka potrebuje za prijavo terjatev po kreditni pogodbi, prijavljeni v jamstveno shemo, v insolventni postopek, in
sicer najpozneje 30 dni pred iztekom roka za prijavo terjatev iz
oklica o začetku postopka. SID banka pošlje Državnemu odvetništvu Republike Slovenije, najpozneje deset dni pred iztekom
roka za prijavo terjatev oziroma potencialnih terjatev, popolno
dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in višino terjatve oziroma
potencialne terjatve države.
(7) Banka mora SID banko obvestiti o predčasnem dokončnem odplačilu vsakega, z jamstvom države zavarovanega
kredita, v roku enega meseca od odplačila.
17. člen
(unovčevanje jamstev)
(1) SID banka izvaja posle unovčevanja jamstev, ki po
tej uredbi predstavljajo zlasti prejem in pregled pozivov bank
za unovčitev jamstva za kreditno obveznost kreditojemalca,
formalni pregled poziva pred izplačilom jamstva in preveritev
izračuna poziva, končno potrditev zneska za izplačilo in posredovanje poziva ministrstvu na unovčenje ter vsebinski pregled
upravičenosti poziva po izplačilu jamstva.
(2) Jamstvo za kredit po zakonu se lahko unovči ob odstopu od kreditne pogodbe. Banka mora poziv za unovčitev
jamstva države predložiti SID banki v roku šestih mesecev od
odstopa od kreditne pogodbe ali redne končne zapadlosti, če
ni odstopa od kreditne pogodbe.
(3) Poziv banke mora vsebovati vse identifikacijske podatke za izvedbo plačila. Sestavni del poziva je izjava banke,
da s kreditojemalcem, ob upoštevanju posamezne okoliščine
kreditojemalca in njegove zmožnosti plačevanja, ni uspela
skleniti dogovora, ki bi kreditojemalcu omogočil lažje odplačevanje zapadlih obveznosti v skladu z njeno politiko ravnanja za
primer, ko kreditojemalec zamuja s plačili zapadlih obveznosti,
ki jo predpisuje zakonodaja, ki ureja kreditiranje potrošnikov.
(4) SID banka opravi formalni pregled poziva banke za
plačilo jamstva v roku deset delovnih dni od prejema popolnega
poziva na podlagi:
1) notarskih zapisov kreditne pogodbe in morebitnih aneksov h kreditni pogodbi, sklenjenih skladno z zakonom;
2) dokazila o odstopu banke od kreditne pogodbe;
3) izjave in dokazila banke, da kreditojemalec ni poravnal
dospele obveznosti iz kreditne pogodbe, zavarovane z jamstvom države.
(5) Skupaj s pozivom za unovčitev jamstva banka
SID banki posreduje dokazila, določena v drugem odstavku
3. člena te uredbe.
18. člen
(evidenca in poziv SID banke)
(1) SID banka vodi evidenco vseh prejetih pozivov bank.
O vsakem prejetem pozivu banke naslednji delovni dan z
elektronskim sporočilom obvesti ministrstvo. Po prejemu for-
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malno popolnega poziva banke ga SID banka skupaj s svojim
pozivom za plačilo jamstva v izplačilo posreduje ministrstvu.
(2) Poziv SID banke iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– polni naziv banke;
– polni naziv kreditojemalca;
– pozvani znesek unovčitve jamstva v skupni višini in
navedbo specifikacije zneska glede na vrsto obveznosti;
– izjavo SID banke, da je višina pozvanega zneska skladna s kreditnimi in jamstvenimi pogoji;
– datum roka plačila;
– transakcijski račun banke;
– številko sklica za plačilo.
(3) Po izvršenem plačilu ministrstvo pošlje kopijo dokazila
o plačilu jamstva SID banki v treh delovnih dneh od izplačila.
19. člen
(preverjanje upravičenosti zahtevkov za unovčitev jamstva)
(1) SID banka preveri izpolnjevanje pogojev za unovčitev
jamstva po zakonu in tej uredbi ter skladnost sklenjenih kreditnih pogodb z zakonom v treh mesecih po izplačanem jamstvu
na podlagi:
– notarskih zapisov kreditne pogodbe in morebitnih aneksov, sklenjenih v skladu z zakonom;
– dokumentacije, na podlagi katere je bila sklenjena kreditna pogodba z jamstvom po zakonu;
– dokumentacije iz 8. alineje prvega odstavka 12. člena
te uredbe;
– aktualnega izpiska iz zemljiške knjige, ki dokazuje vpis
zastavne pravice na nepremičnini v korist banke;
– dokazil banke in kreditojemalca iz drugega odstavka
3. člena te uredbe.
(2) Če SID banka iz dokumentacije, ki jo je prejela skupaj
s pozivom banke, ne more ugotoviti vseh dejstev, potrebnih za
presojo glede izpolnjevanja vseh zahtev iz zakona in te uredbe,
pozove banko k predložitvi dodatne dokumentacije in pojasnil. Banka mora zahtevane informacije in gradiva posredovati
SID banki v desetih delovnih dneh.
(3) Če SID banka ugotovi, da je banka kredit odobrila v
nasprotju s pogoji zakona ali te uredbe, banki pošlje zahtevek
za vrnitev zneska izplačanega jamstva skupaj z zamudnimi
obrestmi od dne izplačila jamstva do dne vračila izplačanega
jamstva na račun države.
(4) Če banka zavrne vračilo zneska izplačanega jamstva
iz prejšnjega odstavka ali banka SID banki ne posreduje zahtevane dokumentacije, SID banka zadevo odstopi v obravnavo
Državnemu odvetništvu Republike Slovenije.
20. člen
(izterjava unovčenih jamstev)
(1) Za izterjavo posameznih terjatev iz unovčenih jamstev
v imenu države je zadolžena SID banka. SID banka po prejemu
dokazil o plačilu jamstva iz prejšnjega člena te uredbe kreditojemalcu in/ali poroku in/ali zastavitelju v roku petih delovnih
dni pošlje zahtevek za plačilo zneska kredita, za katerega je
bilo unovčeno jamstvo po zakonu, skupaj z izračunom zamudnih obresti. Če osebe iz prejšnjega stavka temu zahtevku v
roku iz drugega odstavka 17. člena zakona ne ugovarjajo, se
zahtevek šteje za izvršilni naslov v postopku izvršbe po Zakonu
o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13,
22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15,
63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US,
203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A in 52/22 – odl. US; v
nadaljnjem besedilu: ZDavP-2).
(2) Zahtevek, ki se šteje kot izvršilni naslov po zakonu in
tej uredbi, mora vsebovati osebno ime kreditojemalca, poroka
in zastavitelja, njegovo davčno številko ali EMŠO, opravilno
številko zahtevka, znesek dolga, vključno z obračunanimi zamudnimi obrestmi do dneva izdaje zahtevka, ter navedbo, da je
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treba plačati tudi nadaljnje zamudne obresti do dneva plačila,
rok plačila, račun, na katerega se plača, in navedbo, da bo v
primeru, če kreditojemalec, porok ali zastavitelj ne ugovarjajo
obstoju in višini obveznosti ter če v roku ne plačajo, zahtevek
za plačilo predan FURS.
(3) Zneski plačil terjatev iz unovčenih jamstev, ki so bila
unovčena po zakonu in tej uredbi, se najpozneje v treh delovnih dneh po prejemu nakazujejo na račun proračuna države, na podračun številka 01100-6300109972 in s sklicem
18 10995-7509995-XXXXXXXX.
(4) Če dolžnik, porok ali zastavitelj v roku iz drugega
odstavka 17. člena zakona ne ugovarjajo obstoju in višini obveznosti in v roku, določenem v zahtevku SID banke iz drugega
odstavka tega člena, ne izpolnijo obveznosti, SID banka v roku
petih delovnih dni po poteku roka za izpolnitev obveznosti poda
na FURS predlog za izvršbo v elektronski obliki, v skladu s
146. členom ZDavP-2.
21. člen
(predaja dokumentacije Državnemu odvetništvu
Republike Slovenije)
Če kreditojemalec, porok ali zastavitelj ugovarjajo obstoju
in/ali višini obveznosti v roku, določenem v zahtevku SID banke
in ne poravnajo zneska dolga iz zahtevka za plačilo zneska kredita, za katerega je bilo unovčeno jamstvo po zakonu, SID banka v roku 10 delovnih dni od prejema ugovora dokumentacijo
posreduje Državnemu odvetništvu Republike Slovenije, ki v
imenu in za račun države v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo
in zavarovanje, poskrbi za izterjavo.
22. člen
(nadzor nad namensko porabo sredstev)
SID banka izvaja nadzor nad namensko porabo sredstev
kreditov, zavarovanih z jamstvom po zakonu. Nadzor nad namensko porabo kreditov SID banka izvršuje na podlagi poročil,
ki jih pošiljajo banke skladno s 16. členom te uredbe.
VI. NADOMESTILO ZA STROŠKE PRIPRAVE
IN VODENJA JAMSTEV
23. člen
(nadomestilo za jamstvo)
(1) SID banka banki pošlje prvi račun za plačilo nadomestila za vse kredite prijavljene v jamstveno shemo v mesecu,
ko od banke prejme podatke o sklenjenih kreditnih pogodbah.
Osnovo za obračun prvega nadomestila predstavlja pogodbeni
znesek glavnice kredita, za obračun vseh nadaljnjih nadomestil pa stanje glavnice kredita na zadnji dan koledarskega leta
(31. december), če je zadnji rok za črpanje kredita po kreditni
pogodbi že potekel. Če do 31. decembra zadnji rok za črpanje
kredita še ni potekel, je osnova za obračun nadomestila tudi za
naslednje leto pogodbeni znesek glavnice kredita.
(2) Prvo nadomestilo se obračuna ob upoštevanju dejanskega števila dni od datuma sklenitve kreditne pogodbe do
31. decembra tekočega leta.
(3) Nadomestilo se obračuna in plačuje enkrat letno vnaprej za čas do konca posameznega koledarskega leta, pri čemer se za zadnje leto trajanja kredita pri obračunu nadomestila
upošteva končna zapadlost kredita.
(4) Obračunano ali plačano nadomestilo se banki ne vrača v naslednjih primerih;
– neizvedenega črpanja celotnega kredita;
– predčasnega vračila kredita;
– preklica jamstva za kredit po zakonu;
– unovčitve jamstva.
(5) V primeru odpovedi jamstvu države ali unovčitve jamstva se nadomestilo za naslednje leto, ki sledi sporočilu banke,
da se jamstvu odpoveduje, ali prejemu poziva banke za unovčitev jamstva, ne obračuna.
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(6) Razen pri prvem obračunu nadomestila SID banka
izstavi račun banki do 20. januarja za tekoče leto, ob upoštevanju dejanskega števila dni trajanja kredita. En izvod računa
pošlje ministrstvu v roku treh delovnih dni od izdaje računa
banki.
(7) Banka v osmih dneh od dneva izstavitve računa poravna obveznost iz obračunanega nadomestila z nakazilom na
podračun s številko 01100-6300109972 Republika Slovenija –
Proračun in s sklicem 18 10995-7141220-xxxxxxLL, pri čemer
je xxxxxx šestmestna oznaka identifikacijske številke računa in
LL dvomestna oznaka proračunskega leta.
(8) Banka je za namene obračuna nadomestil po tem
členu dolžna SID banki sporočati podatke o stanju glavnice kredita po stanju na dan 31. december, in sicer skladno z drugim
odstavkom 16. člena te uredbe.
VII. NADZOR, OBVEŠČANJE IN POROČANJE
24. člen
(nadzor)
Ministrstvo izvaja nadzor nad izvajanjem zakona na podlagi obvestil in poročil SID banke.
25. člen
(obveščanje)
(1) SID banka obvešča ministrstvo o izvedenih povabilih
in o sklenjenih pogodbah o dodelitvi jamstvenih kvot, o dodeljenih kreditih ter o izterjavah unovčenih jamstev.
(2) Državno odvetništvo Republike Slovenije obvešča
SID banko o poteku posameznih izterjav.
26. člen
(pošiljanje dokumentacije)
(1) SID banka mora najpozneje v roku petih delovnih dni
od prejema sklenjene pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote
ministrstvu poslati dva originalna izvoda sklenjene pogodbe.
(2) Obvestila in poročila SID banka pošilja ministrstvu po
elektronski pošti.
(3) Tabelarična poročila so v Excelovih preglednicah, ki so
v prilogi te uredbe, ali drugi ustrezni obliki.
27. člen
(dodatni podatki)
Ministrstvo lahko kadarkoli zahteva, da mu SID banka
v razumnem roku dostavi tudi dodatne informacije, ki jih
lahko pridobi SID banka in podatke v zvezi z izdanimi jamstvi, pri čemer upošteva pri tem veljavne predpise, ki urejajo
bančništvo.
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28. člen
(nadomestilo SID banki za izvajanje poslov izdaje jamstev)
(1) V skladu s 5. členom zakona SID banki za izvajanje
vseh poslov v zvezi z jamstvi po zakonu in tej uredbi pripada
letno nadomestilo (v nadaljevanju: nadomestilo). Nadomestilo
se izračuna v višini celotnih stroškov, ugotovljenih na podlagi
vsakokrat veljavnih Sodil za razporejanje posrednih stroškov
izvajanja dejavnosti po pooblastilu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sodila), sprejetih in revidiranih skladno z
Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11).
(2) Po prejemu poročila revizorja glede izračuna po sodilih, SID banka najpozneje v desetih delovnih dneh naredi
obračun nadomestila za preteklo leto ter ga skupaj s poročilom revizorja in tabelo stroškov, izračunanih na podlagi sodil,
ki zajemajo administrativne stroške in amortizacijo v skladu
s sklepom Banke Slovenije, ki ureja poslovne knjige in letna
poročila bank in hranilnic, posreduje ministrstvu.
(3) K obračunu SID banka priloži morebitne druge podatke, o katerih se dogovorita ministrstvo in SID banka.
(4) SID banka bo pri naročilu revizij sodil izbranemu revizorju razkrila, da se sodila uporabljajo za izračun nadomestila
po tej uredbi ter da bo revizorjevo poročilo uporabljeno pri
obračunu nadomestila in posredovano ministrstvu.
(5) SID banka pošilja ministrstvu obračun v elektronski
obliki (e-račun).
(6) Ministrstvo izvrši plačilo letnega nadomestila za opravljene storitve na račun SID banke št. SI56 0100 0000 3800 058,
odprt pri Banki Slovenije, 30. dan po prejemu računa.
29. člen
(hramba dokumentacije)
Banka je dolžna vso dokumentacijo, ki je vezana na kredit, zavarovan z jamstvom države, hraniti skladno z veljavnimi
predpisi.
VIII. KONČNA DOLOČBA
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-204/2022
Ljubljana, dne 30. maja 2022
EVA 2022-1611-0066
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga I – Seznam mesečnih, trimesečnih in letnih poročil

ZAP.ŠT.
1.

DOKUMENT
Poročilo o kreditih pogodbah, sklenjenih v
skladu s pogoji ZSJSM, v preteklem mesecu in o
jamstveni obveznosti Republike Slovenije ter
kumulativni podatek o porabljeni in preostali letni
jamstveni kvoti.

PERIODA
mesečno

ROK
do 25. dne v
tekočem
mesecu za
pretekli
mesec

2.

Poročilo o stanju neodplačanih glavnic kreditov
ZSJSM kreditojemalca na zadnji dan četrtletja in
stanju potencialne jamstveni obveznosti
Republike Slovenije (31. marca, 30. junija.,
30. septembra in 31. decembra).

trimesečno

do 25.
januarja, 25.
aprila, 25.
julija in 25.
oktobra

3.

Poročilo za preteklo leto o ugotovitvah
preverjanja izpolnjevanja pogojev za unovčitev
jamstva po ZSJSM. Poročilo vsebuje ugotovitve
preverjanja upravičenosti zahtevkov in podatke
o zahtevkih za vrnitev zneska izplačanega
jamstva.

letno

do 31. marca
v tekočem
letu za
preteklo leto
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Priloga II – Vsebina poročil ZSJSM
Nabor podatkov o kreditih pogodbah, sklenjenih v skladu s pogoji ZSJSM, v preteklem mesecu in o
jamstveni obveznosti Republike Slovenije ter kumulativni podatek o porabljeni in preostali letni jamstveni
kvoti.
Letna kvota po ZSJSM

300.000.000,00 EUR

Porabljena letna kvota po ZSJSM
Preostanek letne kvote po ZSJSM
kvote
Zap.št.

Vrsta podatka

1

ID pri SID banki

2

Številka pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote

3

Naziv banke

4

MŠ banke

5

SKIS kreditojemalca (številčno)

6

SKIS kreditojemalca (opisno)

7

SKIS kreditojemalca (opisno) ANG

8

Statistična regija kreditojemalca

9

Občina kreditojemalca

10

Namen kredita

11

Številka kreditne pogodbe

12

Datum sklenitve kreditne pogodbe

13

Datum končne zapadlosti kredita

14

Pogodbeni znesek kredita v EUR

15

Odstotek jamstva RS

16

Pogodbeni znesek kredita v % jamstva RS v EUR

17

Opomba
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Priloga II – Vsebina poročil ZSJSM
Nabor podatkov za poročilo o stanju neodplačanih glavnic kreditov ZSJSM kreditojemalca na zadnji
dan četrtletja in stanju potencialne jamstvene obveznosti Republike Slovenije
Zap.št.

Vrsta podatka

1

ID pri SID banki

2

Številka pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote

3

Naziv banke

4

Matična številka banke

5

SKIS kreditojemalca (številčno)

6

SKIS kreditojemalca (opisno)

7

SKIS kreditojemalca (opisno) ANG

8

Statistična regija kreditojemalca

9

Občina kreditojemalca

10

Namen kredita

11

Številka kreditne pogodbe

12

Datum sklenitve kreditne pogodbe

13

Datum končne zapadlosti kredita

14

Datum prenehanja jamstva RS

15

Razlog prenehanja jamstva

16

Pogodbeni znesek kredita v EUR (100%)

17

Odstotek jamstva RS

18

Pogodbeni znesek kredita v EUR (v % jamstva RS)

19

Znesek neodplačane glavnice kredita v EUR

20

Znesek neodplačane glavnice kredita v EUR (v % jamstva RS)

21

Ocena verjetnosti neplačila

22

Opomba
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Priloga III – Vsebina poročil ZSJSM
Poročanje poslovnih bank SID banki v standardu XML. SID banka bo XSD sheme objavila na svoji
spletni strani skupaj s povabilom k oddaji ponudb.
Ponudba banke v skladu z ZSJSM
Zap.št.

Vrsta podatka

1

Davčna številka banke

2

Številka povabila

3

Višina jamstvene kvote v EUR

4

Skupna EOM

5

Ime in priimek kontaktne osebe

6

Telefonska številka kontaktne osebe

7

E-naslov kontaktne osebe

Podatki mesečnih prijav kreditov v jamstveno shemo v skladu z ZSJSM
Zap.št.

Vrsta podatka

1

Datum poročila

2

Datum poročanja

3

Davčna številka banke

4

Davčna številka kreditojemalca

5

Številka pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote

6

Višina EOM na dan sklenitve kreditne pogodbe

7

Tip obrestne mere

8

Vrsta referenčne obrestne mere

9

Obrestna mera oz. pribitek nad variabilno obrestno mero v %

10

Občina stalnega prebivališča kreditojemalca

11

Namen kredita

12

Številka kreditne pogodbe

13

Datum sklenitve kreditne pogodbe

14

Pogodbeni znesek v EUR

15

Rok črpanja kredita

16

Datum zapadlosti prvega obroka / anuitete

17

Datum končne zapadlosti kredita

18

Sprememba prijavljenih podatkov ali storno
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Podatki o stanju kreditov v jamstveno shemo v skladu z ZSJSM
Zap.št.

Vrsta podatka

1

Datum poročila

2

Datum poročanja

3

Davčna številka banke

4

Davčna številka kreditojemalca

5

Številka kreditne pogodbe

6

Znesek obveznosti iz naslova glavnice kredita v EUR

7

Ocena verjetnosti neplačila

8

Sprememba prijavljenih podatkov ali storno
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Uredba o načinu ugotavljanja pogojev
in meril za dodelitev investicijskih spodbud
za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije

Na podlagi sedmega odstavka 4.a člena in tretjega odstavka 5. člena ter za izvrševanje 4.a člena Zakona o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18, 204/21 in 29/22) Vlada
Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o načinu ugotavljanja pogojev in meril
za dodelitev investicijskih spodbud za investicije
v raziskave in razvoj ter inovacije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in ovrednotenja meril za dodelitev investicijskih spodbud (v
nadaljnjem besedilu: spodbuda) za investicije v raziskave in
razvoj ter inovacije.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
– eksperimentalni razvoj pomeni pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporabo obstoječega znanstvenega,
tehnološkega, poslovnega in drugega ustreznega znanja in
spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih proizvodov,
procesov ali storitev. Ti lahko vključujejo npr. tudi dejavnosti,
usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih proizvodov, procesov ali storitev. Eksperimentalni razvoj lahko vključuje izdelavo prototipov, predstavitve,
pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v okoljih, ki so tipični za
vsakdanje pogoje obratovanja, kadar je osnovni cilj nadalje
tehnično izboljšati proizvode, procese ali storitve, ki niso v veliki
meri ustaljeni. To lahko vključuje razvoj prototipa ali pilotnega
projekta za tržno uporabo, ki je obvezno končni tržni izdelek
in je predrag, da bi ga izdelali samo za namene predstavitve
in potrjevanja. Eksperimentalni razvoj ne vključuje rednih ali
občasnih sprememb obstoječega proizvoda, proizvodnih linij,
proizvodnih procesov, storitev in drugih tekočih dejavnosti, tudi
če takšne spremembe lahko pomenijo izboljšanje;
– industrijska raziskava pomeni načrtovano raziskavo ali
kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja
in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali
za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev. Vključuje oblikovanje komponent kompleksnih sistemov
in lahko zajema izdelavo prototipov v laboratorijskem okolju ali
okolju s simuliranimi vmesniki obstoječih sistemov ter pilotnih
linij, kadar je to potrebno za industrijske raziskave, zlasti za
vrednotenje generične tehnologije;
– inovacijski grozdi pomenijo strukture ali organizirane
skupine neodvisnih strani (npr. inovativnih novoustanovljenih
podjetij, malih, srednjih in velikih podjetij, pa tudi organizacij
za razširjanje raziskav in znanja, neprofitnih organizacij in drugih povezanih ekonomskih udeležencev), namenjene podpori
inovativne dejavnosti s spodbujanjem souporabe zmogljivosti
in izmenjave znanja in izkušenj ter učinkovitim prispevanjem k
prenosu znanja, mreženju, razširjanju informacij in sodelovanju
med podjetji in drugimi organizacijami v grozdu;
– intenzivnost spodbude pomeni znesek spodbude, izražen kot odstotek upravičenih stroškov;
– napotitev pomeni začasno zaposlitev osebja s strani
upravičenca in s pravico osebja, da se vrne k prejšnjemu
delodajalcu;
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– neopredmetena sredstva so sredstva, ki nimajo fizične
ali finančne oblike (na primer patenti, licence, strokovno znanje
ali druga intelektualna lastnina);
– obdobje izvajanja investicije pomeni obdobje med začetkom izvajanja investicije in zaključkom investicije ter znaša
največ tri leta (z možnostjo podaljšanja v primeru utemeljenih
razlogov);
– opredmetena sredstva so zemljišča, stavbe in obrati,
stroji in oprema;
– organizacija za raziskovanje in širjenje znanja pomeni
gospodarsko družbo, katere glavni cilj je neodvisna izvedba
temeljnih raziskav, industrijskih raziskav ali eksperimentalnega
razvoja ali obsežno razširjanje rezultatov teh dejavnosti prek
izobraževanja, objav ali prenosa znanja;
– organizacijske inovacije pomenijo izvajanje novih organizacijskih metod v poslovnih praksah podjetja, organizaciji
delovnega mesta ali zunanjih odnosih, pri čemer so izključene
spremembe, ki temeljijo na organizacijskih metodah, ki jih podjetje že uporablja, spremembe strategije upravljanja, združitve
in prevzeme, prenehanje uporabe procesa, preproste kapitalske zamenjave ali razširitve, spremembe, ki izhajajo izključno
iz sprememb cen dejavnikov, prilagoditve, lokalizacija, redne
sezonske in druge ciklične spremembe ter trgovanje z novimi
ali znatno izboljšanimi proizvodi;
– podporne storitve za inovacije pomenijo zagotavljanje
pisarniških prostorov, bank podatkov, knjižnic, tržnih raziskav,
laboratorijev, kakovostnega označevanja, preverjanja in certificiranja, da se razvijejo učinkovitejši proizvodi, procesi ali
storitve;
– procesne inovacije pomenijo izvajanje novih ali znatno
izboljšanih proizvodnih ali dostavnih metod (vključno z znatnimi spremembami tehnik, opreme ali programske opreme), ne
pomenijo pa manjših sprememb ali izboljšav, povečanja proizvodnih ali storitvenih zmogljivosti z dodajanjem proizvodnih ali
logističnih sistemov, zelo podobnih tistim, ki so že v uporabi,
prenehanja uporabe procesa, preproste kapitalske zamenjave
ali razširitve, sprememb, ki izhajajo izključno iz sprememb
cen dejavnikov, prilagoditev, lokalizacije, rednih sezonskih in
drugih cikličnih sprememb ter trgovanja z novimi ali znatno
izboljšanimi proizvodi;
– raziskovalci so osebe, razporejene za delo na investiciji,
z diplomo terciarnega izobraževanja;
– raziskovalna infrastruktura pomeni objekte in naprave,
vire in s tem povezane storitve, ki jih znanstvena skupnost
uporablja za izvajanje raziskav na zadevnih področjih, ter zajema znanstveno opremo ali sklope instrumentov, na znanju
temelječe vire, kot so zbirke, arhivi ali strukturirane znanstvene
informacije, zagotavljanje infrastruktur, temelječih na informacijski in komunikacijski tehnologiji, kot so infrastruktura GRID
ter računalniške, programske in komunikacijske infrastrukture,
ali kakršnakoli druga edinstvena sredstva, bistvena za izvajanje
raziskav. Take infrastrukture so lahko na enem mestu ali razpršene (organizirana mreža virov) v skladu s členom 2(a) Uredbe
Sveta (ES) št. 723/2009 z dne 25. junija 2009 o pravnem okviru
Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture
(ERIC);
– strokovni in tehnični sodelavci so podporno osebje,
razporejeno za delo na investiciji;
– stroški osebja pomenijo stroške raziskovalcev, tehnikov
in drugega podpornega osebja v obsegu, v katerem so zaposleni v okviru zadevne investicije ali dejavnosti;
– svetovalne storitve za inovacije pomenijo svetovanje,
pomoč in usposabljanje na področju prenosa znanja, pridobitve, zaščite in izkoriščanja neopredmetenih sredstev ter uporabe standardov in predpisov, ki jih zajemajo;
– študija izvedljivosti pomeni oceno in analizo potenciala
investicije, katerih cilj je podpora procesu odločanja z objektivnim in razumnim ugotavljanjem prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti investicije, poleg tega pa tudi opredelitev
virov, ki so potrebni pri njegovem izvajanju, in ne nazadnje
možnosti, da bo uspešen;
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– temeljna raziskava pomeni eksperimentalno ali teoretično delo, ki se izvaja predvsem zaradi pridobivanja novega
znanja o temeljnih načelih pojavov in opazovanih dejstev, ne
da bi bilo neposredno usmerjeno v tržno uporabo;
– upravičeni stroški, za katere je dopustno dodeljevanje
pomoči za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije, so
stroški, opredeljeni v tej uredbi glede na posamezno kategorijo
investicije v raziskave in razvoj ter inovacije;
– visokokvalificirano osebje pomeni osebje z diplomo terciarnega izobraževanja in vsaj petimi leti ustreznih strokovnih
izkušenj, kar lahko vključuje tudi doktorsko usposabljanje;
– začetek izvajanja investicije je datum dejanskega začetka del v okviru investicije oziroma prva pravno zavezujoča
zaveza naročila opreme ali vsaka druga zaveza, zaradi katere
investicije ni več mogoče preklicati, če ta nastane pred dejanskim začetkom del v okviru investicije. Nakup zemljišča in
pripravljalna dela, kot sta pridobivanje dovoljenj in opravljanje
predhodnih študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek del.
II. NAČIN UGOTAVLJANJA POGOJEV
ZA DODELITEV SPODBUD
3. člen
(prejemnik spodbude in sodelovanje med investitorji)
(1) Kot prejemnik investicijske spodbude se šteje tudi
organizacija za raziskovanje in širjenje znanja ali inovacijski
grozd, če sta del konzorcija investitorjev in če v zvezi s posamično investicijo v raziskave in razvoj ter inovacije opravljata
gospodarsko dejavnost.
(2) Če gre za investicijo, pri kateri sodeluje več investitorjev, morajo ti za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij
skleniti konzorcijsko pogodbo, ki vsebuje najmanj naslednje
sestavine:
1. imenovanje vodilnega konzorcijskega partnerja, ki
je velika gospodarska družba, kot prijavitelja in prejemnika
spodbud za vse partnerje ter sklenitelja pogodbe o dodelitvi
sredstev;
2. pooblastilo konzorcijskih partnerjev vodilnemu konzorcijskemu partnerju za predložitev skupne vloge, zastopanje
konzorcija in sklenitev pogodbe o dodelitvi sredstev v imenu
vseh konzorcijskih partnerjev ter vso komunikacijo v zvezi z
investicijo;
3. delitev aktivnosti v zvezi z izpolnjevanjem investicijskega programa med konzorcijskimi partnerji;
4. opredelitev vseh pravic in obveznosti konzorcijskih
partnerjev, med katerimi mora biti zlasti:
a) opredeljena (so)odgovornost prijavitelja in vseh drugih
konzorcijskih partnerjev ter obveznost za vračilo sredstev, če se
pri kateremkoli partnerju začne postopek zaradi insolventnosti
ali prisilnega prenehanja ali postopek izbrisa brez likvidacije ali
prisilne likvidacije ali likvidacije,
b) opredeljena (so)odgovornost prijavitelja in vseh konzorcijskih partnerjev ter obveznost za vračilo subvencijskih
sredstev v primeru zahtevka za vračilo subvencijskih sredstev
zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri kateremkoli konzorcijskem
partnerju,
c) opredeljeno upravljanje sprememb, nastalih pri izvajanju investicije:
Merilo
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– ravnanje v primeru kršitev določb konzorcijske pogodbe
s strani posameznih konzorcijskih partnerjev,
– razreševanje sporov in veljavnost pogodbe,
– obveznosti glede izvedbe prenakazila sredstev vodilnega konzorcijskega partnerja drugim konzorcijskim partnerjem v
3 delovnih dneh po prejemu sredstev.
d) upravljanje s pravicami v zvezi z rezultati investicije, v
okviru česar mora opredeliti tudi:
– da se rezultati sodelovanja, iz katerih ne izhajajo pravice
intelektualne lastnine, splošno razširjajo in se lahko katerekoli
pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz dejavnosti raziskovalnih organizacij ali raziskovalnih infrastruktur, v celoti dodelijo
organizacijam za raziskovanje in razširjanje znanja;
– da se katerekoli pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz investicije, ter s tem povezane pravice dostopa sodelujočim partnerjem dodelijo tako, da ustrezno odražajo njihove
delovne sklope, prispevke in interese; ali
– da raziskovalne organizacije ali raziskovalne infrastrukture prejmejo nadomestilo v višini tržne cene za pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz njihovih dejavnosti in so dodeljene
udeleženim podjetjem ali za katere se udeleženim podjetjem
dodelijo pravice dostopa. Pri tem se absolutni znesek vrednosti
vseh prispevkov, tj. finančnih in nefinančnih, udeleženih podjetij
k stroškom dejavnosti raziskovalnih organizacij ali raziskovalnih
infrastruktur, iz katerih izhajajo zadevne pravice intelektualne
lastnine, lahko odšteje od navedenega nadomestila.
4. člen
(osnova za določitev vrednosti sofinanciranja)
Za ugotavljanje osnove za določitev vrednosti sofinanciranja se uporabijo podatki o upravičenih stroških investicije v
raziskave in razvoj ter inovacije brez davka na dodano vrednost
ter drugih davkov in dajatev.
5. člen
(ohranjanje povprečnega števila zaposlenih)
(1) Šteje se, da je pogoj ohranjanja najmanj povprečnega
števila zaposlenih v obdobju izvajanja investicije iz 2. točke
prvega odstavka 4.a člena Zakona o spodbujanju investicij
(Uradni list RS, št. 13/18, 204/21 in 29/22; v nadaljnjem besedilu: zakon) izpolnjen, če je povprečno število zaposlenih v prejemniku spodbude v obdobju izvajanja investicije enako ali višje
od povprečnega števila zaposlenih v prejemniku spodbude v
zadnjih dvanajstih mesecih pred oddajo vloge. Izpolnjenost
pogoja se preverja po zaključku obdobja izvajanja investicije.
(2) V vlogi za dodelitev spodbude mora investitor predložiti podatek o številu zaposlenih v prejemniku spodbude v zadnjih
dvanajstih mesecih pred oddajo vloge.
6. člen
(merila za ocenjevanje investicije iz prvega odstavka
4.a člena zakona)
(1) Pri odločanju o dodelitvi in višini spodbude za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije iz prvega odstavka
4.a člena zakona se merila za dodelitev spodbud po 3. točki
prvega odstavka 4.a člena zakona ovrednotijo na naslednji
način:
Največ
možnih točk
50
25
25
15

I. Odličnost investicije
Prispevek investicije k izzivu, ki ga investicija naslavlja
Stopnja tehnološke odličnosti (Beyond-State-of-the-Art) investicije
II. Ekonomski vidik investicije
Skladnost investicije s Strategijo razvoja Slovenije 2030, Znanstvenoraziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije, Slovensko strategijo pametne specializacije S4/S5 in cilji Strateških razvojno-inovacijskih 15
partnerstev ter strategijo razvoja novih tehnologij v gospodarski dejavnosti, v katero se umešča investitor
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III. Okoljski vidik investicije (alternativno z digitalnim elementom socialnega vidika)
Prispevek investicije na področju prehoda na krožno gospodarstvo
Digitalni element socialnega vidika investicije (alternativno z okoljskim vidikom)
Prispevek investicije k digitalni preobrazbi
IV. Kakovost in učinkovitost izvajanja investicije
Organizacija in vodenje investicije
Največ možnih točk
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15
15
15
15
20
20
100

(2) Merili za presojo okoljskega vidika in digitalnega elementa socialnega vidika investicije se presojata alternativno
tako, da investitor v vlogi za dodelitev spodbude označi, po
katerem izmed teh vidikov naj se presoja investicija v raziskave
in razvoj ter inovacije.
(3) Merila iz prvega odstavka tega člena so podrobneje
ovrednotena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Komisija iz 16. člena zakona za strokovni pregled in
ocenjevanje popolnih vlog glede na merila iz tega člena lahko
angažira zunanje strokovnjake z domačimi in mednarodnimi
referencami na področju, ki ga zadeva investicija v raziskave
in razvoj ter inovacije.
(5) Če je investicija ocenjena z manj kot 75 točkami, se
vloga zavrne.
7. člen
(merila za ocenjevanje investicije iz drugega odstavka
4.a člena zakona)
(1) Pri odločanju o dodelitvi in višini spodbude za investicije
v raziskave in razvoj ter inovacije iz drugega odstavka 4.a člena
zakona se investicija po 3. točki prvega odstavka 4.a člena zakona ocenjuje po merilih, ovrednotenih na naslednji način:
Merilo
I. Odličnost investicije
Prispevek investicije k izzivu, ki ga investicija naslavlja
Stopnja tehnološke odličnosti (Beyond-State-of-the-Art) investicije
II. Ekonomski vidik investicije
Skladnost investicije s Strategijo razvoja Slovenije 2030, Znanstvenoraziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije, Slovensko strategijo pametne specializacije S4/S5 in cilji Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev ter
strategijo razvoja novih tehnologij v gospodarski dejavnosti, v katero se umešča partnerstvo
Skladnost investicije s strategijami razvoja sodelujočih konzorcijskih partnerjev
Velikost investicije
III. Okoljski vidik investicije (alternativno z digitalnim elementom socialnega vidika)
Prispevek investicije na področju prehoda na krožno gospodarstvo
IV. Digitalni element socialnega vidika investicije (alternativno z okoljskim)
Prispevek investicije k digitalni preobrazbi
V. Kakovost in učinkovitost partnerstva
Utemeljitev uveljavljenosti partnerjev konzorcija ter dokazilo o obstoju javno predstavljenega predhodnega dogovora partnerjev o strateškem razvojnem sodelovanju na področju investicije
Vpliv investicije na razvoj ekosistema partnerjev
VI. Kakovost in učinkovitost izvajanja investicije
Organizacija in vodenje investicije
Največ možnih točk

(2) Merili za presojo okoljskega vidika in digitalnega elementa socialnega vidika investicije se presojata alternativno
tako, da investitor v vlogi za dodelitev spodbude označi, po
katerem izmed teh vidikov naj se presoja investicija v raziskave
in razvoj ter inovacije.
(3) Merila za dodelitev spodbud iz prvega odstavka tega
člena so podrobneje ovrednotena v Prilogi 2, ki je sestavni del
te uredbe.
(4) Komisija iz 16. člena zakona za strokovni pregled in
ocenjevanje popolnih vlog glede na merila iz tega člena lahko
angažira zunanje strokovnjake z domačimi in mednarodnimi

Največ
možnih točk
50
25
25
15
5
5
5
15
15
15
15
20
14
6
20
20
120

referencami na področju, ki ga zadeva investicija v raziskave
in razvoj ter inovacije.
(5) Če je investicija ocenjena z manj kot 90 točkami, se
vloga zavrne.
8. člen
(izvedljivost in upravičenost investicije)
Ekonomska, finančna, tehnična, prostorska in tehnološka
izvedljivost ter upravičenost investicije po 4. točki 4.a člena
zakona se ugotavlja na podlagi investicijskega programa, ki ga
potrdi investitor oziroma konzorcij partnerjev.
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9. člen
(investicijski program)

(1) Investitor oziroma konzorcij partnerjev mora v vlogi za
dodelitev spodbude priložiti investicijski program.
(2) Investicijski program za investicijo iz prvega odstavka 4.a člena zakona mora poleg sestavin, navedenih v
uredbi, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije, vsebovati vsaj naslednje
sestavine:
I. Uvod
1. Povzetek investicije
2. Predstavitev investitorja, vključno z osebami,
odgovornimi za izdelavo investicijskega programa,
za strokovno in znanstveno koordinacijo izvedbe
investicije, ter njihovimi referencami
II. Osnovni podatki o investiciji
1. Identifikacija investicije z vidika kategorij investicij
v razvoj in raziskave ter inovacije iz 12. člena
uredbe
2. Cilji in pričakovani rezultati investicije, analiza
tržnih možnosti investicije
3. Osnovni podatki o vrednosti investicije
4. Obdobje izvajanja investicije (vključno
s predvidenim začetkom investicije)
5. Utemeljitev ekonomske, finančne, tehnične
in tehnološke izvedljivosti in upravičenost investicije
III. Odličnost investicije
1. Predstavitev prispevka investicije k izzivu,
ki ga investicija naslavlja
2. Prikaz tehnološke odličnosti investicije
3. Povzetek pričakovanih rezultatov investicije
in način njihovega spremljanja
IV. Ekonomski vidik
1. Skladnost investicije s Strategijo razvoja
Slovenije 2030, Slovensko strategijo pametne
specializacije S4/S5, s cilji Strateških razvojnoinovacijskih partnerstev ter strategijo razvoja novih
tehnologij v gospodarski dejavnosti, v katero
se umešča investitor
2. Skladnost investicije s strategijo investitorja
3. Projekcija finančnih rezultatov izvedene
investicije ter stanja zaposlenosti (vključno
s predvidenim povečanjem dodane vrednosti
na zaposlenega in predvidenim stanjem
povprečnega števila zaposlenih med izvajanjem
investicije)
V. Okoljski vidik (če je relevantno za investicijo)
1. Prispevek investicije na področju prehoda
v krožno gospodarstvo
VI. Digitalni element socialnega vidika (če je relevantno
za investicijo)
1. Prispevek investicije k digitalni preobrazbi
VII. Kakovost in učinkovitost izvajanja investicije
1. Vsebinska predstavitev delovnih sklopov,
povzetek načrtovanih rezultatov aktivnosti,
predstavitev morebitnih zunanjih izvajalcev,
predstavitev investicije prek upravičenih stroškov
2. Predstavitev finančne konstrukcije investicije
3. Analiza tveganj investicije
4. Predstavitev organizacije in vodenja investicije
(3) Investicijski program za investicijo iz drugega odstavka 4.a člena zakona mora poleg sestavin, navedenih v
uredbi, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije, vsebovati vsaj naslednje
sestavine:
I. Uvod
1. Povzetek investicije
2. Predstavitev konzorcija investitorjev, vključno
z osebami, odgovornimi za izdelavo investicijskega
programa, za strokovno in znanstveno koordinacijo
izvedbe investicije ter njihovimi referencami
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II.

Osnovni podatki o investiciji
1. Identifikacija investicije z vidika kategorij investicij
v razvoj in raziskave ter inovacije iz 12. člena
uredbe
2. Cilji in pričakovani rezultati investicije, analiza
tržnih možnosti investicije
3. Osnovni podatki o vrednosti investicije
4. Obdobje izvajanja investicije (vključno
s predvidenim začetkom investicije)
5. Utemeljitev ekonomske, finančne, tehnične
in tehnološke izvedljivosti ter upravičenost
investicije (za konzorcij skupno in po konzorcijskem
partnerju)
III. Odličnost investicije
1. Predstavitev prispevka investicije k izzivu,
ki ga investicija naslavlja
2. Prikaz tehnološke odličnosti investicije
3. Povzetek pričakovanih rezultatov investicije
in način njihovega spremljanja
IV. Ekonomski vidik
1. Skladnost investicije s Strategijo razvoja
Slovenije 2030, Slovensko strategijo pametne
specializacije S4/S5, s cilji Strateških razvojnoinovacijskih partnerstev ter strategijo razvoja novih
tehnologij v gospodarski dejavnosti, v katero
se umešča partnerstvo investitorjev
2. Skladnost investicije s strategijami sodelujočih
konzorcijskih partnerjev
3. Projekcija finančnih rezultatov izvedene
investicije ter stanja zaposlenosti (vključno
s predvidenim povečanjem dodane vrednosti
na zaposlenega in predvidenim stanjem
povprečnega števila zaposlenih med izvajanjem
investicije)
V. Okoljski vidik (če je relevantno za investicijo)
1. Prispevek investicije na področju prehoda
v krožno gospodarstvo
VI. Digitalni element socialnega vidika (če je relevantno
za investicijo)
1. Prispevek investicije k digitalni preobrazbi
VII. Kakovost in učinkovitost partnerstva
1. Utemeljitev uveljavljenosti partnerjev konzorcija
ter dokazilo o obstoju javno predstavljenega
predhodnega dogovora partnerjev o strateškem
razvojnem sodelovanju na področju investicije
2. Vpliv investicije na razvoj ekosistema
konzorcijskih partnerjev
VIII.Kakovost in učinkovitost izvajanja investicije
1. Vsebinska predstavitev delovnih sklopov,
povzetek načrtovanih rezultatov aktivnosti,
predstavitev morebitnih zunanjih izvajalcev,
predstavitev investicije prek upravičenih stroškov
(za konzorcij skupno in po konzorcijskem partnerju)
2. Predstavitev finančne konstrukcije investicije
(za konzorcij skupno in po konzorcijskem partnerju)
3. Analiza tveganj investicije
IX. Predstavitev organizacije in vodenja investicije
(4) Investicijski program mora biti izdelan strokovno in
v okviru razpoložljivih podatkov. Investitor oziroma konzorcij
investitorjev mora zagotoviti usposobljenost izdelovalcev investicijskega programa, ki jo dokazuje z navedbo domačih in
mednarodnih izkušenj s pripravo primerljivih investicij v raziskave in razvoj ter inovacije.
10. člen
(povečana dodana vrednost)
(1) Šteje se, da je pogoj povečanja dodane vrednosti na
zaposlenega v dveh letih po zaključku investicije izpolnjen, če
je dodana vrednost na zaposlenega v prejemnici spodbude, ki
je velika gospodarska družba, za poslovno leto, ki sledi dvema
poslovnima letoma po letu zaključka investicije, višja od dodane vrednosti na zaposlenega v isti prejemnici spodbude v
zadnjem poslovnem letu pred letom oddaje vloge.
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(2) V vlogi za dodelitev spodbude mora investitor predložiti podatek o dodani vrednosti na zaposlenega v prejemnici
spodbude, ki je velika gospodarska družba, v zadnjem poslovnem letu pred letom oddaje vloge.

s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica investicije.
(7) Pri študiji izvedljivosti so upravičeni stroški študij. Za
stroške študij se smiselno uporablja prvi odstavek tega člena.

III. NAČIN UGOTAVLJANJA UPRAVIČENE
VIŠINE SPODBUD

(intenzivnost in višina spodbud)

1. Splošno
11. člen
(identifikacija investicije z vidika kategorij investicij
v raziskave in razvoj ter inovacije)
(1) Investicija v raziskave in razvoj ter inovacije, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev spodbud po zakonu in tej uredbi,
se za namen določitve višine spodbude razvrstijo v eno ali več
kategorij:
1. temeljna raziskava,
2. industrijska raziskava,
3. eksperimentalni razvoj,
4. študija izvedljivosti,
5. gradnja ali posodobitev raziskovalne infrastrukture,
6. investicija v inovacijski grozd,
7. investicija v inovacije za male in srednje velike gospodarske družbe,
8. investicija v procesne in organizacijske inovacije.
(2) Investicija se uvrsti v več kategorij tako, da več kot polovica upravičenih stroškov investicije nastane z dejavnostmi,
ki spadajo pretežno v eno od kategorij.
2. Spodbude za investicije, ki so temeljne raziskave,
industrijske raziskave, eksperimentalni razvoj
in študije izvedljivosti
12. člen
(upravičeni stroški pri temeljnih raziskavah,
industrijskih raziskavah, eksperimentalnem razvoju
in študijah izvedljivosti)
(1) Pri investicijah, ki so temeljne raziskave, industrijske
raziskave ali eksperimentalni razvoj, so upravičeni stroški:
1. stroški osebja,
2. stroški opredmetenih sredstev,
3. stroški neopredmetenih sredstev,
4. stroški storitev zunanjih izvajalcev,
5. stroški materiala in posredni stroški.
(2) Kot upravičeni stroški osebja štejejo stroški raziskovalcev, tehnikov in drugega podpornega osebja v obsegu zaposlitve na investiciji.
(3) Kot upravičeni stroški opredmetenih sredstev štejejo
stroški instrumentov in opreme v obsegu in za obdobje uporabe
v investiciji ter stroški stavb in zemljišča v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo za investicijo. Kadar se ti instrumenti in
oprema ne uporabljajo samo za investicijo skozi njihovo celotno
življenjsko dobo, se štejejo za upravičene samo stroški amortizacije, izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih
načel, ki ustrezajo trajanju investicije. Glede stavb se štejejo
za upravičene le stroški amortizacije, izračunani na podlagi
splošno sprejetih računovodskih načel, ki ustrezajo trajanju
investicije. Za zemljišče se štejejo za upravičene stroški komercialnega prenosa ali dejanski stroški kapitala.
(4) Kot upravičeni stroški neopredmetenih sredstev štejejo stroški pogodbenih raziskav, znanja in patentov, ki so bili
kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od
zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih.
(5) Kot upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev štejejo stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih
izključno za investicijo.
(6) Kot upravičeni stroški materiala in posredni stroški štejejo dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno

13. člen
(1) Pri temeljni raziskavi intenzivnost spodbude lahko
dosega do 100 % upravičenih stroškov temeljne raziskave.
(2) Pri industrijski raziskavi intenzivnost spodbude ne sme
presegati 50 % upravičenih stroškov industrijske raziskave.
(3) Pri eksperimentalnem razvoju intenzivnost spodbude
ne sme presegati 25 % upravičenih stroškov za eksperimentalni
razvoj.
(4) Pri študiji izvedljivosti intenzivnost spodbude ne sme
presegati 50 % upravičenih stroškov študije izvedljivosti.
(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se intenzivnost spodbude za industrijske raziskave in eksperimentalni
razvoj lahko poveča do največje intenzivnosti spodbude v višini
80 % upravičenih stroškov v naslednjih primerih:
1. za 10 % za srednje velike gospodarske družbe in 20 %
za male gospodarske družbe;
2. za 15 %, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
a) investicija vključuje učinkovito sodelovanje med gospodarskimi družbami, od katerih je vsaj ena mala ali srednje
velika gospodarska družba, ali se investicija izvaja v vsaj dveh
državah članicah ali pa v eni državi članici in eni pogodbenici Sporazuma Evropskega gospodarskega prostora, nobena
posamezna gospodarska družba pa ne nosi več kot 70 %
upravičenih stroškov, ali
b) investicija vključuje učinkovito sodelovanje med gospodarsko družbo in eno ali več organizacij za raziskovanje
in širjenje znanja, kadar slednje krijejo vsaj 10 % upravičenih
stroškov in imajo pravico objaviti svoje rezultate raziskav, in
c) rezultati investicije se splošno razširjajo prek konferenc,
objav, prosto dostopnih zbirk podatkov ali brezplačne in odprte
programske opreme.
(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena se intenzivnost
spodbude za študije izvedljivosti lahko poveča za 10 % za srednje velike gospodarske družbe in 20 % za male gospodarske
družbe.
(7) Ne glede na prvi do šesti odstavek tega člena absolutni znesek spodbud ne sme presegati naslednjih pragov:
1. 40.000.000 eurov na gospodarsko družbo in na investicijo pri investiciji, ki je pretežno temeljna raziskava, če več kot
polovica upravičenih stroškov investicije nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo temeljnih raziskav;
2. 20.000.000 eurov na gospodarsko družbo in na investicijo pri investiciji, ki je pretežno industrijska raziskava, če več
kot polovica upravičenih stroškov investicije nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo industrijskih raziskav ali v kategorijo industrijskih ali kategorijo temeljnih raziskav kot celote;
3. 15.000.000 eurov na gospodarsko družbo in na investicijo pri investiciji, ki je pretežno eksperimentalni razvoj, če
več kot polovica upravičenih stroškov investicije nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo eksperimentalnega razvoja;
4. 7.500.000 eurov na študijo pri spodbudi za študije izvedljivosti za pripravo na raziskovalne dejavnosti.
3. Spodbude za gradnje ali posodobitve
raziskovalnih infrastruktur
14. člen
(upravičeni stroški)
(1) Pri gradnji ali posodobitvi raziskovalnih infrastruktur so
upravičeni stroški naložbe v neopredmetena in opredmetena
sredstva.
(2) Glede stroškov v neopredmetena in opredmetena
sredstva se smiselno uporablja 12. člen te uredbe.
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15. člen
(intenzivnost in višina spodbud)
(1) Pri gradnji ali posodobitvi raziskovalnih infrastruktur
intenzivnost spodbude ne sme presegati 50 % upravičenih
stroškov gradnje ali posodobitve raziskovalnih infrastruktur.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek absolutni znesek spodbude ne sme presegati 20.000.000 eurov na infrastrukturo pri
spodbudi za naložbe v raziskovalne infrastrukture.
16. člen
(dodatni pogoji za dodelitev spodbud)
(1) Investitor mora v primeru dodelitve spodbude za gradnjo ali posodobitev raziskovalne infrastrukture zagotoviti, da:
1. se financiranje, stroški in prihodki knjižijo ločeno na
podlagi dosledno uporabljenih in objektivno utemeljenih načel
stroškovnega računovodstva, kadar se raziskovalna infrastruktura uporablja za opravljanje gospodarskih in negospodarskih
dejavnostih;
2. cena, ki se zaračuna za delovanje ali uporabo raziskovalne infrastrukture, ustreza tržni ceni; in
3. je dostop do raziskovalne infrastrukture omogočen več
uporabnikom in je dodeljen na pregleden in nediskriminatoren
način. Podjetjem, ki so financirala najmanj 10 % naložbenih
stroškov raziskovalne infrastrukture, se lahko dodeli prednosten dostop pod ugodnejšimi pogoji, sorazmeren s prispevkom
podjetij, pod javno dostopnimi pogoji.
(2) Investitor mora v vlogi predvideti delež svojih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti med izvajanjem investicije in o tem razmerju vsakoletno poročati v letnih poročilih.
(3) Če se investitorju v času amortizacijske dobe sredstev
poveča delež gospodarskih dejavnosti v primerjavi s predvidenim deležem iz prejšnjega odstavka, mora vrniti sredstva, ki
presegajo veljavno intenzivnost pomoči.
4. Spodbude za inovacijske grozde
17. člen
(upravičeni stroški)
(1) Pri spodbudi za izgradnjo ali nadgradnjo inovacijskih
grozdov so upravičeni stroški v neopredmetena in opredmetena sredstva.
(2) Pri spodbudi za tekoče poslovanje inovacijskih grozdov so upravičeni stroški osebja in materiala ter posredni stroški, ki so povezani z naslednjimi dejavnostmi:
– spodbujanje inovacijskih grozdov, da se olajšajo sodelovanje, izmenjava informacij ter zagotavljanje ali usmerjanje
specializiranih in uporabniku prilagojenih podpornih storitev za
gospodarske družbe;
– trženje inovacijskega grozda, da se razširi sodelovanje
novih gospodarskih družb ali organizacij ter poveča prepoznavnost grozda; in
– upravljanje zmogljivosti inovacijskega grozda; organizacija programov usposabljanja, delavnic in konferenc v podporo
izmenjavi znanja, mreženju in mednarodnemu sodelovanju.
(3) Spodbuda za tekoče poslovanje inovacijskega grozda
se dodeli za največ 3 leta.
(4) Glede stroškov v neopredmetena in opredmetena
sredstva, stroškov materiala ter posrednih stroškov se smiselno
uporablja 12. člen te uredbe.
18. člen
(intenzivnost in višina spodbud)
(1) Pri naložbah v inovacijske grozde intenzivnost spodbude ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov. Intenzivnost
spodbude se lahko poveča za 15 % za inovacijske grozde na
območju »a« in za 5 odsotnih točk na območju »c«, kot ju določa uredba, ki ureja regionalno karto.
(2) Intenzivnost spodbude za tekoče poslovanje ne sme
presegati 50 % skupnih upravičenih stroškov v obdobju, v katerem je spodbuda dodeljena.
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(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena absolutni znesek spodbude ne sme presegati 7.500.000 eurov na
inovacijski grozd.
19. člen
(dodatni pogoji za dodelitev spodbud)
(1) Spodbuda za inovacijski grozd se dodeli izključno
pravnemu subjektu, ki upravlja inovacijski grozd (organizacija
grozdov).
(2) Investitor mora v primeru dodelitve spodbude za inovacijske grozde zagotoviti, da:
1. je dostop do prostorov, zmogljivosti in dejavnosti inovacijskega grozda omogočen komurkoli in je dodeljen na pregleden in nediskriminatoren način. Podjetjem, ki so financirala
najmanj 10 % naložbenih stroškov v inovacijski grozd, se lahko
dodeli prednosten dostop pod ugodnejšimi pogoji, sorazmeren
s prispevkom podjetij, pod javno dostopnimi pogoji; in
2. cena, ki se zaračuna za uporabo zmogljivosti inovacijskega grozda ali za sodelovanje pri njegovih dejavnostih,
ustreza tržni ceni ali odraža njihove stroške.
5. Spodbude za inovacije za male in srednje velike
gospodarske družbe
20. člen
(upravičeni stroški)
(1) Pri spodbudi za inovacije za male in srednje velike
gospodarske družbe so upravičeni stroški:
1. stroški za pridobivanje, potrjevanje in obrambe patentov ter druga neopredmetena sredstva,
2. stroški za napotitev visokokvalificiranega osebja iz
raziskovalne organizacije za širjenje znanja ali velike gospodarske družbe, ki dela na področju raziskav, razvoja in inovacij
na novo ustanovljenem delovnem mestu pri upravičencu in ne
nadomešča drugega osebja; in
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev za inovacije.
(2) Glede stroškov osebja, neopredmetenih sredstev in
stroškov storitev zunanjih izvajalcev se smiselno uporablja
12. člen te uredbe.
21. člen
(intenzivnost in višina spodbude)
(1) Pri spodbudi za inovacije za male in srednje velike
gospodarske družbe intenzivnost spodbude ne sme presegati
50 % upravičenih stroškov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek v primeru spodbude
za svetovalne in podporne storitve za inovacije se lahko intenzivnost pomoči poveča do 100 % upravičenih stroškov, pod
pogojem, da celotni znesek pomoči za svetovalne in podporne
storitve za inovacije ne presega 200.000 eurov na gospodarsko
družbo v kateremkoli triletnem obdobju.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena absolutni znesek spodbude ne sme presegati 5.000.000 eurov na
gospodarsko družbo in na investicijo pri spodbudi za inovacije
za mala in srednja podjetja.
6. Spodbude za procesne in organizacijske inovacije
22. člen
(upravičeni stroški)
(1) Pri spodbudi za procesne in organizacijske inovacije
so upravičeni stroški:
1. stroški osebja,
2. stroški opredmetenih sredstev,
3. stroški neopredmetenih sredstev,
4. stroški materiala in posredni stroški.
(2) Glede stroškov osebja, opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter stroškov materiala in posrednih stroškov se
smiselno uporablja 12. člen te uredbe.
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23. člen
(intenzivnost in višina spodbude)
(1) Pri spodbudi za procesne in organizacijske inovacije
intenzivnost spodbude ne sme presegati 15 % upravičenih
stroškov za velike gospodarske družbe in 50 % upravičenih
stroškov za male in srednje velike gospodarske družbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek absolutni znesek spodbude ne sme presegati 7.500.000 eurov na gospodarsko družbo in na investicijo pri spodbudi za procesne in organizacijske
inovacije.
7. Posebne določbe
24. člen
(dodatno glede storitev zunanjih svetovalcev)
(1) Stroški storitev zunanjih izvajalcev so upravičeni, če so
bile storitve kupljene po običajnih tržnih pogojih in uporabljene
izključno za investicijo.
(2) Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen,
če je zunanji izvajalec:
1. povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe,
2. zakoniti zastopnik končnega prejemnika, član organa
upravljanja ali nadzora ali njegov družinski član,
3. neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot
25-odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah,
upravljanju ali kapitalu končnega prejemnika,
4. zaposlen pri končnem prejemniku in opravlja storitev
na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe ali kot samostojni
podjetnik,
5. konzorcijski partner in
6. podjetje, katerega večinski lastnik ali zakoniti zastopnik
je zaposlen pri končnem prejemniku.
25. člen
(dodatno glede stroškov materiala)
Stroški materiala so upravičeni, če so neposredno povezani s cilji investicije in ustrezno knjiženi.
26. člen
(spodbude za organizacije za raziskovanje in širjenje znanja)
(1) Ne glede na omejitve iz 12. do 24. člena te uredbe je
dopustna dodelitev spodbud organizacijam za raziskovanje in
širjenje znanja v višini 80 % upravičenih stroškov, če organizacija za raziskovanje in širjenje znanja dokaže, da gre pri dodelitvi
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spodbud za financiranje njenih negospodarskih dejavnosti ter
da zagotavlja ločeno računovodstvo za gospodarske in negospodarske dejavnosti, ki preprečuje navzkrižno subvencioniranje gospodarskih dejavnosti.
(2) Za negospodarske dejavnosti iz prejšnjega odstavka
se štejejo:
1. izobraževanje za več in bolje usposobljene človeške
vire v okviru sistema javnega izobraževanja;
2. neodvisne razvojno-raziskovalne investicije za več
znanja in boljše razumevanje, vključno s sodelovalnimi razvojno-raziskovalnimi investicijami, pri katerih organizacija za
raziskovanje in širjenje znanja učinkovito sodeluje;
3. obsežno nediskriminatorno in neizključujoče razširjanje rezultatov raziskav, na primer prek izobraževanja, prosto
dostopnih zbirk podatkov, javnih publikacij ali odprtokodne programske opreme;
4. dejavnosti prenosa znanja, kadar jih vodi ena ali več
organizacij za raziskovanje in širjenje znanja ter kadar se vsi
dobički iz teh dejavnosti ponovno vložijo v osnovne dejavnosti
organizacije za raziskovanje in širjenje znanja.
(3) Če investitor dokaže, da opravlja katero od dejavnosti,
navedenih v prejšnjem odstavku, se šteje, da opravlja negospodarsko dejavnost.
27. člen
(vrstni red obravnave vlog)
(1) Vloge se obravnavajo glede na vrstni red prispetja
popolnih vlog.
(2) Če ni dovolj razpoložljivih sredstev za dodelitev vseh
spodbud, se upošteva vrstni red iz prejšnjega odstavka.
IV. KONČNA DOLOČBA
28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-205/2022
Ljubljana, dne 30. maja 2022
EVA 2022-2130-0006
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga 1

MERILA ZA DODELITEV SPODBUD (6. člen uredbe)
Število točk pri posameznem merilu je možno v pragovih po petinah točk, kot je pojasnjeno spodaj, če
ni pri posameznem merilu izrecno določeno drugače. Točkuje se na cele točke.
0
1
2
3
4
5

Investicija ne upošteva merila ali tega ni mogoče oceniti zaradi manjkajočih ali nepopolnih informacij.
Slabo. Merilo je neustrezno obravnavano ali pa ima resne notranje pomanjkljivosti.
Zadostno. Predlog na splošno upošteva to merilo, vendar ima precejšnje pomanjkljivosti.
Dobro. Predlog dobro obravnava merilo, vendar ima številne pomanjkljivosti.
Zelo dobro. Predlog zelo dobro obravnava merilo, vendar je v njem nekaj pomanjkljivosti.
Odlično. Predlog uspešno obravnava vse ustrezne vidike merila. Morebitne pomanjkljivosti so manjše.

I.

Odličnost investicije (skupno 50 točk)

(1) Prispevek investicije k izzivu, ki ga investicija naslavlja (največ možnih točk je 25)
Pri tem merilu se upoštevajo vsa podmerila (največ možnih točk je 25)
Investitor izkazuje poznavanje problematike, ki jo investicija naslavlja.
Predstavljeni cilji in načrtovani rezultati investicije izkazujejo potencial tehnoloških
prebojev, prodor v nove tržne niše in potencial razvoja novih trgov.
Investitor izkazuje sposobnost tehnološko-tehnične izvedbe načrtovanih aktivnosti
v zvezi z investicijo.

10 točk
10 točk
5

točk

(2) Stopnja tehnološke odličnosti
Pri tem merilu se upoštevajo vsa podmerila (največ možnih točk je 25)
Tehnološka odličnost investicije (Beyond-State-of-the-Art) je jasno predstavljena.
Interdisciplinarnost in celovitost pristopa k reševanju perečega tehnološkega
problema sta jasno predstavljeni.
Način uvedbe posameznih rešitev je jasno predstavljen.
II.

10 točk
10 točk

5

točk

Ekonomski vidik investicije (skupno 15 točk)

(1) Skladnost investicije s Strategijo razvoja Slovenije 2030, Znanstvenoraziskovalno in
inovacijsko strategijo Slovenije, Slovensko strategijo pametne specializacije S4/S5 in cilji
Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev ter strategijo razvoja novih tehnologij v
gospodarski dejavnosti, v katero se umešča investitor (največ možnih točk je 15)
III.

Okoljski vidik (alternativno z digitalnim elementom socialnega vidika – skupno 15
točk)

(2) Prispevek investicije na področju prehoda v krožno gospodarstvo
Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največ možnih točk je 15)
Izkazan je prispevek investicije na 5 ali več podpodročjih prehoda na krožno
gospodarstvo.
Izkazan je prispevek investicije na 3 ali 4 podpodročjih prehoda na krožno
gospodarstvo.
Izkazan je prispevek investicije na enem ali dveh podpodročjih prehoda na krožno
gospodarstvo.
Vplivi in učinki investicije na področju prehoda na krožno gospodarstvo niso
izkazani.

15 točk
10 točk
5 točk
0 točk
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Področje PREHODA V KROŽNO GOSPODARSTVO se deli na naslednja podpodročja:
a)
bolj učinkovita raba naravnih virov in primarnih surovin, nadomeščanje tradicionalnih materialov
z novimi materiali, ki zmanjšujejo rabo redkih materialov,
b)
povečana trajnost, podaljšana uporaba izdelkov, popravljivost, nadgradljivost, možnost
spremembe namena, možnost ponovne uporabe proizvodov,
c)
povečana možnost recikliranja izdelkov, vključno z možnostjo recikliranja posameznih
materialov, ki jih vsebujejo ti izdelki, med drugim z nadomestitvijo ali zmanjšano uporabo
materialov, ki jih ni mogoče reciklirati,
d)
bistveno zmanjšana vsebnost nevarnih snovi ter njihova nadomestitev v materialih in proizvodih
skozi njihovo celotno življenjsko dobo, tudi z zamenjavo takšnih snovi z varnejšimi alternativami
in zagotavljanjem sledljivosti,
e)
preprečevanje ali zmanjšanje nastajanja odpadkov,
f)
ponovna uporaba in recikliranje, pri čemer se zagotovi, da se predelani materiali reciklirajo kot
visokokakovostne sekundarne surovine v proizvodnji, s čimer se prepreči zmanjšanje kakovosti
materiala pri recikliranju.
Pri ocenjevanju se upošteva tudi posredni prispevek izdelka, storitve ali procesa kot rezultat investicije
(prek drugega izdelka, storitve ali procesa) h kateremukoli od navedenih podpodročij.
IV.

Digitalni element socialnega vidika (alternativno z okoljskim vidikom – skupno 15
točk)

(1) Prispevek investicije k digitalni preobrazbi (razvoja in uvajanja rešitev Industrije 4.0 v
proizvodne in poslovne procese)
Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največ možnih točk je 15)
Izkazan je prispevek investicije na 5 ali več podpodročjih digitalne preobrazbe.
Izkazan je prispevek investicije na 3 ali 4 podpodročjih digitalne preobrazbe.
Izkazan je prispevek investicije na enem ali dveh podpodročjih digitalne
preobrazbe.
Vplivi in učinki investicije na področju digitalne preobrazbe niso izkazani.

15 točk
10 točk
5 točk
0 točk

Področje DIGITALNE PREOBRAZBE se deli na naslednja podpodročja:
a)
investicija prispeva k povečanju uporabe digitalnih dvojčkov v proizvodnem procesu,
b)
investicija prispeva k povečanju uporabe tehnologij razširjene in obogatene resničnosti v
proizvodnem procesu,
c)
investicija prispeva k povečanju uporabe strojnega vida v proizvodnem procesu,
d)
investicija prispeva k povečanju uporabe umetne inteligence v proizvodnem procesu pri vsaj
treh konzorcijskih partnerjih,
e)
investicija prispeva k povečanju uporabe storitev v oblaku v proizvodnem procesu,
f)
investicija prispeva k povečanju uporabe velikega števila podatkov v proizvodnem procesu,
g)
investicija prispeva k optimizaciji in nadgradnji programskih rešitev ERP (Enterprise Resource
Planning) v proizvodnem procesu,
h)
investicija prispeva k optimizaciji in nadgradnji programskih rešitev za upravljanje odnosov s
strankami CRM (Customer Relationship Management) v proizvodnem procesu,
i)
investicija prispeva k optimizaciji in nadgradnji programskih (simulacijskih) orodij v procesu
razvoja izdelkov,
j)
investicija prispeva k uporabi programskih orodij, ki podpirajo raziskovalno razvojne in
inovacijske procese.
V.
(1)

Kakovost in učinkovitost izvajanja investicije (skupno 20 točk)
Organizacija in vodenje investicije

Pri tem merilu se upoštevajo vsa podmerila (največ možnih točk je 20)
Vloga prijavitelja je jasno predstavljena, celovita in utemeljena z vidika
raziskovalno-razvojnega doprinosa k rezultatom investicije.
Tveganja in ukrepanje v primeru tveganj so jasno opredeljena.
Gantogram odraža aktivnosti in vložke prijavitelja.
Investicija ima jasno organizacijsko strukturo in koordinacijo.

5 točk
5 točk
5 točk
5 točk
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Priloga 2

MERILA ZA DODELITEV SPODBUD (7. člen uredbe)
Število točk pri posameznem merilu je možno v pragovih po petinah točk, kot je pojasnjeno spodaj, če
ni pri posameznem merilu izrecno določeno drugače.
0
1
2
3
4
5

Investicija ne upošteva merila ali tega ni mogoče oceniti zaradi manjkajočih ali nepopolnih informacij.
Slabo. Merilo je neustrezno obravnavano ali pa ima resne notranje pomanjkljivosti.
Zadostno. Predlog na splošno upošteva to merilo, vendar ima precejšnje pomanjkljivosti.
Dobro. Predlog dobro obravnava merilo, vendar ima številne pomanjkljivosti.
Zelo dobro. Predlog zelo dobro obravnava merilo, vendar je v njem nekaj pomanjkljivosti.
Odlično. Predlog uspešno obravnava vse ustrezne vidike merila. Morebitne pomanjkljivosti so manjše.

I.

Odličnost investicije (skupno 50 točk)

(1) Prispevek investicije k izzivu, ki ga investicija naslavlja (največ možnih točk je 25 točk)
Pri tem merilu se upoštevajo vsa podmerila (največ možnih točk je 25 točk)
Konzorcij partnerjev izkazuje poznavanje problematike, ki jo investicija naslavlja.
Predstavljeni cilji in načrtovani rezultati investicije izkazujejo potencial tehnoloških
prebojev, prodor v nove tržne niše in potencial razvoja novih trgov.
Konzorcij partnerjev izkazuje sposobnost tehnološko-tehnične izvedbe načrtovanih
aktivnosti v zvezi z investicijo.

10 točk
10 točk

5

točk

(2) Stopnja tehnološke odličnosti investicije
Pri tem merilu se upoštevajo vsa podmerila (največ možnih točk je 25 točk)
Tehnološka odličnost investicije (Beyond-State-of-the-Art) je jasno predstavljena.
Interdisciplinarnost in celovitost pristopa k reševanju perečega tehnološkega
problema sta jasno predstavljeni.
Način uvedbe posameznih rešitev je jasno predstavljen.
II.

10 točk
10 točk
5 točk

Ekonomski vidik investicije (skupno 15 točk)

(1) Skladnost investicije s Strategijo razvoja Slovenije 2030, Znanstvenoraziskovalno in
inovacijsko strategijo Slovenije, Slovensko strategijo pametne specializacije S4/S5 in cilji
Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev ter strategijo razvoja novih tehnologij v
gospodarski dejavnosti, v katero se umešča partnerstvo (največ možnih točk je 5 točk)
(2) Skladnost operacije s strategijami razvoja sodelujočih konzorcijskih partnerjev (največ možnih
točk je 5 točk)
(3) Velikost investicije (največ možnih točk je 5 točk)
Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največ možnih točk je 5)
Vrednost upravičenih stroškov investicije je višja od 10.000.000 eurov.
Vrednost upravičenih stroškov investicije je od 8.000.000 eurov do 9.999.999 eurov.
Vrednost upravičenih stroškov investicije je od 6.000.000 eurov do 7.999.999 eurov.
Vrednost upravičenih stroškov investicije je od 4.000.000 eurov do 5.999.999 eurov.
Vrednost upravičenih stroškov investicije je od 3.000.000 eurov do 3.999.999 eurov.
Vrednost upravičenih stroškov investicije je od 2.000.000 eurov do 2.999.999 eurov.

5 točk
4 točke
3 točke
2 točki
1 točka
0 točk
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Okoljski vidik (alternativno z digitalnim elementom socialnega vidika – skupno 15
točk

(1) Prispevek investicije na področju prehoda v krožno gospodarstvo
Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največ možnih točk je 15 točk)
Izkazan je prispevek investicije na 5 ali več podpodročjih prehoda na krožno
gospodarstvo.
Izkazan je prispevek investicije na 3 ali 4 podpodročjih prehoda na krožno
gospodarstvo.
Izkazan je prispevek investicije na enem ali dveh podpodročjih prehoda na
krožno gospodarstvo.
Vplivi in učinki investicije na področju prehoda na krožno gospodarstvo niso
izkazani.

15 točk
10 točk
5 točk
0 točk

Področje PREHODA V KROŽNO GOSPODARSTVO se deli na naslednja podpodročja:
a)
bolj učinkovita raba naravnih virov in primarnih surovin, nadomeščanje tradicionalnih materialov
z novimi materiali, ki zmanjšujejo rabo redkih materialov,
b)
povečana trajnost, podaljšana uporaba izdelkov, popravljivost, nadgradljivost, možnost
spremembe namena, možnost ponovne uporabe proizvodov,
c)
povečana možnost recikliranja izdelkov, vključno z možnostjo recikliranja posameznih
materialov, ki jih vsebujejo ti izdelki, med drugim z nadomestitvijo ali zmanjšano uporabo
materialov, ki jih ni mogoče reciklirati,
d)
bistveno zmanjšana vsebnost nevarnih snovi in njihova nadomestitev v materialih in proizvodih
skozi njihovo celotno življenjsko dobo, tudi z zamenjavo takšnih snovi z varnejšimi alternativami
in zagotavljanjem sledljivosti,
e)
preprečevanje ali zmanjšanje nastajanja odpadkov,
f)
ponovna uporaba in recikliranje, pri čemer se zagotovi, da se predelani materiali reciklirajo kot
visokokakovostne sekundarne surovine v proizvodnji, s čimer se prepreči zmanjšanje kakovosti
materiala pri recikliranju.
Pri ocenjevanju se upoštevajo tudi posredni prispevek izdelka, storitve ali procesa kot rezultat investicije
(prek drugega izdelka, storitve ali procesa) h kateremukoli od navedenih podpodročij.
IV.

Digitalni element socialnega vidika (alternativno z okoljskim – skupno 15 točk)

(1) Prispevek investicije k digitalni preobrazbi (razvoja in uvajanja rešitev Industrije 4.0 v
proizvodne in poslovne procese)
Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največ možnih točk je 15)
Izkazan je prispevek investicije na 5 ali več podpodročjih digitalne preobrazbe.
Izkazan je prispevek investicije na 3 ali 4 podpodročjih digitalne preobrazbe.
Izkazan je prispevek investicije na enem ali dveh podpodročjih digitalne
preobrazbe.
Vplivi in učinki investicije na področju digitalne preobrazbe niso izkazani.

15 točk
10 točk
5 točk
0 točk

Področje DIGITALNE PREOBRAZBE se deli na naslednja podpodročja:
a)
investicija prispeva k povečanju uporabe digitalnih dvojčkov v proizvodnem procesu,
b)
investicija prispeva k povečanju uporabe tehnologij razširjene in obogatene resničnosti v
proizvodnem procesu,
c)
investicija prispeva k povečanju uporabe strojnega vida v proizvodnem procesu,
d)
investicija prispeva k povečanju uporabe umetne inteligence v proizvodnem procesu pri vsaj
treh konzorcijskih partnerjih,
e)
investicija prispeva k povečanju uporabe storitev v oblaku v proizvodnem procesu,
f)
investicija prispeva k povečanju uporabe velikega števila podatkov v proizvodnem procesu,
g)
investicija prispeva k optimizaciji in nadgradnji programskih rešitev ERP (Enterprise Resource
Planning) v proizvodnem procesu,
h)
investicija prispeva k optimizaciji in nadgradnji programskih rešitev za upravljanje odnosov s
strankami CRM (Customer Relationship Management) v proizvodnem procesu,
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investicija prispeva k optimizaciji in nadgradnji programskih (simulacijskih) orodij v procesu
razvoja izdelkov,
investicija prispeva k uporabi programskih orodij, ki podpirajo raziskovalno razvojne in
inovacijske procese.

j)
V.

Kakovost in učinkovitost partnerstva (skupno 20 točk)

(1) Uveljavljenost partnerjev konzorcija ter obstoj javno predstavljenih predhodnih dogovorov
partnerjev o strateškem razvojnem sodelovanju na področju investicije
Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največ možnih točk je 14)
Vse velike gospodarske družbe, ki so partnerji konzorcija, (i) utemeljujejo svoj
pomemben tržni položaj na vsaj enem produktnem/storitvenem trgu v širši regiji
zunaj Slovenije; (ii) njihov skupni delež čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih (tj.
zunaj Slovenije) je v zadnjem poslovnem letu pred oddajo vloge za spodbudo večji
od 80 % ter (iii) izkazana sta obstoj in javna predstavitev dogovora večine
konzorcijskih partnerjev o strateškem razvojnem sodelovanju na področju
investicije najmanj 6 mesecev pred datumom vložitve vloge za dodelitev spodbude.
Večina (tj. številčno) velikih gospodarskih družb, ki so partnerji konzorcija, (i)
utemeljuje svoj pomemben tržni položaj na vsaj enem produktnem/storitvenem trgu
v širši regiji zunaj Slovenije; (ii) njihov skupni delež čistih prihodkov od prodaje na
tujih trgih (tj. izven Slovenije) je v zadnjem poslovnem letu pred oddajo vloge za
spodbudo večji od 60 % ter (iii) izkazana sta obstoj in javna predstavitev dogovora
večine konzorcijskih partnerjev o strateškem razvojnem sodelovanju na področju
investicije najmanj 4 mesece pred datumom vložitve vloge za dodelitev spodbude.
Večina (tj. številčno) velikih gospodarskih družb, ki so partnerji konzorcija, ne
utemeljuje svojega pomembnega tržnega položaja na vsaj enem
produktnem/storitvenem trgu v širši regiji zunaj Slovenije; (ii) njihov skupni delež
čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih (tj. zunaj Slovenije) v zadnjem poslovnem
letu pred oddajo vloge za spodbudo ni večji od 60 % ter (iii) ni izkazanega obstoja
in javne predstavitve dogovora večine konzorcijskih partnerjev o strateškem
razvojnem sodelovanju na področju investicije najmanj 4 mesece pred datumom
vložitve vloge za dodelitev spodbude.

14 točk

4 točke

0 točki

(2) Vpliv investicije na razvoj ekosistema partnerjev (največ možnih točk je 6)
Pri tem merilu se upošteva eno od podmeril (največ 2 točki)
V konzorciju sodeluje štiri ali več velikih gospodarskih družb.
V konzorciju ne sodelujejo štiri ali več velikih gospodarskih družb.

2 točki
0 točk

Pri tem merilu se upošteva eno od podmeril (največ 2 točki)
Delež upravičenih stroškov malih in srednje velikih gospodarskih družb ter
organizacij za raziskovanje ali širjenje znanja je enak ali večji od 20 % upravičenih
stroškov celotne investicije.
Delež upravičenih stroškov malih in srednje velikih gospodarskih družb ter
organizacij za raziskovanje ali širjenje znanja ni enak ali večji od 20 % upravičenih
stroškov celotne investicije.

2 točki
0 točk

Pri tem merilu se upošteva eno od podmeril (največ 2 točki)
Vse sodelujoče velike gospodarske družbe so vključene v inovacijski
grozd/strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo na področju, v katerega se
umešča investicija.

2

točki

Vse sodelujoče velike gospodarske družbe niso vključene v inovacijski
grozd/strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo na področju, v katerega se
umešča investicija.

0

točk
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(3) Kakovost in učinkovitost izvajanja investicije (skupno 20 točk)
(4) Organizacija in vodenje investicije
Pri tem merilu se upoštevajo vsa podmerila (največ možnih točk je 20)
Vloga vseh konzorcijskih partnerjev je jasno predstavljena, celovita in utemeljena z
vidika raziskovalno-razvojnega doprinosa k rezultatom investicije.
Tveganja in ukrepanje v primeru tveganj so jasno opredeljeni.
Gantogram odraža aktivnosti in vložke konzorcijskih partnerjev.
Investicija ima jasno organizacijsko strukturo in koordinacijo.

5 točk
5 točk
5 točk
5 točk
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Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Na podlagi drugega, tretjega, petega in šestega odstavka
18. člena, desetega odstavka 112. in petnajstega odstavka
116. člena ter za izvrševanje 127. in 129. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) Vlada Republike Slovenije
izdaja

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 64/12, 64/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) se v 12. členu za
drugim odstavkom dodata nova, tretji in četrti odstavek, ki
se glasita:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek sme upravljavec obstoječe naprave, ki je imetnik vodne pravice za rabo termalne
vode, odvajati industrijsko odpadno vodo, ki je toplotno izrabljena termalna voda, tudi neposredno v vodotok, če izpolnjuje
vse naslednje pogoje:
– upravljavec obstoječe naprave zagotavlja trajne meritve
temperature in količine industrijske odpadne vode na iztoku iz
naprave,
– upravljavec obstoječe naprave zagotavlja trajne meritve
temperature in pretok vodotoka, v katerega se te industrijske
odpadne vode odvajajo, če se industrijska odpadna voda odvaja v vodotok, kjer je srednji mali pretok vodotoka višji kot 1 l/s ali
manjši od trikratnika največjega 6-urnega povprečnega pretoka
te industrijske odpadne vode, in
– se na podlagi strokovnega mnenja, ki ga je izdelala
strokovna institucija, ki izpolnjuje pogoje za izdelavo dokumentacije s področja hidrologije, na podlagi razpoložljivih podatkov
oziroma po opravljenih dodatnih raziskovalnih delih in monitoringih, izdelanih po zahtevah organa, ki vodi postopek, ugotovi,
da vračanje toplotno izrabljene termalne vode v vodonosnik
ni mogoče zaradi kemičnih ali bakterioloških lastnosti vode,
naravnih (geoloških) danosti ali tehničnih možnosti glede na
trenutno najboljše stanje tehnike ter da dodatna toplotna izraba
termalne vode, ki se odvaja v vodotok, ni mogoča glede na
trenutno najboljše stanje tehnike.
(4) Ne glede na 8. člen te uredbe se mejni emisijski delež
oddane toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode v vodotok s srednjim malim pretokom 1 l/s ne izračunava.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
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1763.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o Krajinskem parku Ljubljansko barje

Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14,
21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o Krajinskem parku Ljubljansko barje
1. člen
V Uredbi o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list
RS, št. 112/08 in 46/14 – ZON-C) se v 6. členu v 1. točki prva
alineja spremeni tako, da se glasi:
»– naravni vrednoti Ljubljanica (ident. št. 167 – reka Ljubljanica dolvodno od Vrhnike) in Bistra (ident. št. 7821 – desni
pritok Ljubljanice na Ljubljanskem barju) se določita za Naravni
spomenik Ljubljanica;«.
2. člen
V 11. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedo
»objektov« doda besedilo »zunaj naselij in območij posamične
poselitve«.
3. člen
V 12. členu se v drugem odstavku v četrti alineji beseda
»in« nadomesti z besedo »do«.
4. člen
V 13. členu se v prvem odstavku 13. točka spremeni tako,
da se glasi:
»13. graditi objektov, razen vzdrževanja, manjše rekonstrukcije in rekonstrukcije zgrajenih objektov ter nadomestnih
gradenj ali odstranitev objektov ter vzdrževalnih del v javno
korist na avtocestnih mostovih v skladu z zakonom, ki ureja
javne ceste.«.
V drugem odstavku se v 4. točki besedilo »prvega odstavka prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »prejšnjega
odstavka«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. junija 2022.
Št. 00704-199/2022
Ljubljana, dne 30. maja 2022
EVA 2022-2550-0040
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-201/2022
Ljubljana, dne 30. maja 2022
EVA 2021-2550-0085
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1764.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o začasnih ukrepih za preprečevanje
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19

Za izvrševanje prvega odstavka 4. člena in prvega odstavka 9. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS,
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP,
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada
Republike Slovenije izdaja

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb
z nalezljivo boleznijo COVID-19
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 68/22).
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-203/2022
Ljubljana, dne 30. maja 2022
EVA 2022-2711-0075
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1765.

Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže
za julij, avgust in september 2022

Na podlagi petega odstavka 30. člena Uredbe o embalaži
in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21 in 44/22
– ZVO-2) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi deležev odpadne embalaže za julij,
avgust in september 2022
I
Deleži odpadne embalaže za julij, avgust in september
2022 so:

Št.

75 / 30. 5. 2022 /

Stran

5581

1. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala
PAPIR:
– za družbo Dinos d. o. o.,
21,08 %,
– za družbo Embakom, d. o. o.,
6,64 %,
– za družbo Surovina d. o. o.,
21,41 %,
– za družbo Interseroh d. o. o.,
10,33 %,
– za družbo Recikel, d. o. o.,
19,75 %,
– za družbo Slopak d. o. o.,
20,79 %;
2. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala
STEKLO:
– za družbo Dinos d. o. o.,
12,12 %,
– za družbo Embakom, d. o. o.,
3,86 %,
– za družbo Surovina d. o. o.,
11,72 %,
– za družbo Interseroh d. o. o.,
5,42 %,
– za družbo Recikel, d. o. o.,
25,25 %,
– za družbo Slopak d. o. o.,
41,63 %;
3. za odpadno embalažo iz embalažnih materialov
PLASTIKA IN KOVINE (mešana embalaža):
– za družbo Dinos d. o. o.,
18,71 %,
– za družbo Embakom, d. o. o.,
2,70 %,
– za družbo Surovina d. o. o.,
16,57 %,
– za družbo Interseroh d. o. o.,
7,44 %,
– za družbo Recikel, d. o. o.,
18,65 %,
– za družbo Slopak d. o. o.,
35,93 %;
4. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala LES:
– za družbo Dinos d. o. o.,
37,45 %,
– za družbo Embakom, d. o. o.,
5,76 %,
– za družbo Surovina d. o. o.,
22,12 %,
– za družbo Interseroh d. o. o.,
8,67 %,
– za družbo Recikel, d. o. o.,
11,57 %,
– za družbo Slopak d. o. o.,
14,43 %.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2022.
Št. 00704-197/2022
Ljubljana, dne 30. maja 2022
EVA 2022-2550-0054
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Stran

5582 /

Št.

75 / 30. 5. 2022

Uradni list Republike Slovenije
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dodelitev investicijskih spodbud za investicije v
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Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode
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Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o Krajinskem parku Ljubljansko barje
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih
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