
 

PRILOGA 2 
 
1. Ohranitev obstoječih delovnih mest ali število novoustvarjenih delovnih mest  
 

a) v predelovalni dejavnosti: 
 

ohranitev števila obstoječih delovnih mest  1 točka 

  

število novoustvarjenih delovnih mest:  

od 1 do 9 2 točki 

od 10 do 49    4 točke 

od 50 do 99   6 točk 

od 100 do 199  8 točk 

200 in več 10 točk 

 
b)  v storitveni dejavnosti: 
 

ohranitev števila obstoječih delovnih mest  1 točka 

  

število novoustvarjenih delovnih mest:  

od 1 do 9 2 točki 

od 10 do 19    4 točke 

od 20 do 39   6 točk 

od 40 do 79  8 točk 

80 in več 10 točk 

 
c) v razvojno-raziskovalni dejavnosti: 

 

ohranitev števila obstoječih delovnih mest 1 točka 

  

število novoustvarjenih delovnih mest:  

od 1 do 2 2 točki 

od 3 do 9    4 točke 

od 10 do 19   6 točk 

od 20 do 39  8 točk 

40 in več 10 točk 

 
2. Ohranitev obstoječih delovnih mest ali število novoustvarjenih visokokvalificiranih 

delovnih mest  
 
a) v predelovalni dejavnosti: 
 

ohranitev števila obstoječih delovnih mest 1 točka 

  

število novoustvarjenih visokokvalificiranih delovnih mest:  

od 1 do 4 2 točki 

od 5 do 9    4 točke 

od 10 do 14   6 točk 

od 15 do 19  8 točk 

20 in več 10 točk 

 
 
 
 



 

 

b)  v storitveni in razvojno-raziskovalni dejavnosti: 
 

ohranitev števila obstoječih delovnih mest 1 točka 

  

število novoustvarjenih visokokvalificiranih delovnih mest:  

od 1 do 2 2 točki 

od 3 do 9    4 točke 

od 10 do 14   6 točk 

od 15 do 19  8 točk 

20 in več 10 točk 

 
3. Vrednost investicije 
 

a) v predelovalni dejavnosti (v EUR brez DDV): 
 

od 1.000.000 do 5.999.999    4 točke 

od 6.000.000 do 11.999.999   6 točk 

od 12.000.000 do 39.999.999  8 točk 

40.000.000 in več 10 točk 

 
b)  v storitveni in razvojno-raziskovalni dejavnosti (v EUR brez DDV): 

 

od 500.000 do 999.999    4 točke 

od 1.000.000 do 1.999.999   6 točk 

od 2.000.000 do 19.999.999  8 točk 

20.000.000 in več 10 točk 

 


