
 PRILOGA  

 

 

MERILA ZA DODELITEV SPODBUD 

 

 

1 Prednostna področja 

 

Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 6 točk). 

 

Investicija se uvršča v prednostna področja glede na 9.a člen uredbe.  6 točk 

Investicija se ne uvršča v prednostna področja glede na 9.a člen uredbe. 0 točk 

 

 

2 Stopnja tehnološke zahtevnosti investicije 

 

Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 10 točk). 

 

Investicija se uvršča v dejavnost z visoko intenzivnostjo raziskav in razvoja. 10 točk 

Investicija se uvršča v dejavnost s srednje visoko intenzivnostjo raziskav in razvoja. 8 točk 

Investicija se uvršča v dejavnost s srednjo intenzivnostjo raziskav in razvoja.  6 točk 

Investicija se uvršča v dejavnost s srednje nizko intenzivnostjo raziskav in razvoja. 4 točke 

Investicija se uvršča v dejavnost z nizko intenzivnostjo raziskav in razvoja. 2 točki 

 

 

3 Vpliv gospodarske družbe in investicije na okolje 

 

Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 15 točk). 

 

Gospodarska družba ima pridobljen okoljski certifikat ali registracijo oziroma bo v dveh 

letih po zaključku investicije pridobila certifikat oziroma registracijo:  

- certifikat za izpolnjevanje standarda ISO 14001 

- dokazilo o registraciji organizacije v sistem Emas. 

15 točk 

V gospodarski družbi je bila za izdelek, proces ali storitev, ki bo rezultat investicije, 

narejena analiza LCA (Life Cycle Assessment – celostno vrednotenje okoljskih vplivov), ki 

za izdelek, proces ali storitev izkazuje manjši okoljski vpliv od vpliva ob oddaji vloge 

oziroma primerjalno glede na vpliv sorodnega izdelka, procesa ali storitve na trgu.  

11 točk 

Gospodarska družba bo v šestih mesecih po zaključku investicije za izdelek, ki je rezultat 

investicije, ali za drug izdelek, s katerim je storitev ali proces, ki je rezultat investicije, 

povezan, in je vključen v sistem podeljevanja okoljskih znakov, pridobila okoljski znak tipa 

I (v skladu s SIST EN ISO 14024).  

7 točk 

 

 

4 Prispevek investicije na področju prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s 

preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja 

 

Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 13 točk). Podpodročja 

področja prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem 

onesnaževanja, so navedena pod tabelo. 

 

Izkazan je prispevek investicije na treh ali več podpodročjih prehoda na krožno 

gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja zraka, vode 

in tal 

13 točk 

Izkazan je prispevek investicije na enem ali dveh podpodročjih prehoda na krožno 

gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja zraka, vode 

7 točk 



in tal 

Vplivi in učinki investicije na področju prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s 

preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja zraka, vode in tal, niso izkazani  

0 točk 

 

Področje PREHODA NA KROŽNO GOSPODARSTVO, VKLJUČNO S PREPREČEVANJEM IN 

NADZOROVANJEM ONESNAŽEVANJA se deli na naslednja podpodročja: 

a)  učinkovitejša raba naravnih virov, vključno s trajnostnim virom biomase in drugih 

surovin, tudi z: 

– zmanjšanjem uporabe primarnih surovin ali povečanjem uporabe stranskih 

proizvodov in sekundarnih surovin, ali 

– ukrepi za učinkovito rabo virov (razen za energetsko učinkovitost), 

– bolj učinkovitim ravnanjem s tlemi, vključno z omejevanjem poseganja na 

kmetijska in gozdna tla ter prekrivanja tal z nepropustnimi materiali;   

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 takih 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; 

g)  preprečevanje ali zmanjševanje emisij onesnaževal, razen toplogrednih plinov, v zrak, 

vodo ali tla;  

h)  čiščenje  komunalnih, industrijskih ali padavinskih odpadnih voda ali mešanice odpadnih 

voda za ponovno uporabe očiščene vode; 

i)  sprememba poslovnega modela s ponujanjem storitev namesto proizvoda. 

Pri ocenjevanju se upošteva tudi posredni prispevek izdelka, storitve ali procesa kot rezultata 

investicije (prek drugega izdelka, storitve ali procesa) h kateremu koli navedenemu 

podpodročju. 

 

 

5 Prispevek investicije na področju blažitve podnebnih sprememb 

 

Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 13 točk). Podpodročja 

področja blažitve podnebnih sprememb so navedena pod tabelo. 

 

Izkazan je prispevek investicije na treh ali več podpodročjih blažitve podnebnih 

sprememb. 

13 točk 

Izkazan je prispevek investicije na enem ali dveh podpodročjih blažitve podnebnih 

sprememb. 

7 točk 

Vplivi in učinki investicije na področju blažitve podnebnih sprememb niso izkazani. 0 točk 

 

Področje BLAŽITVE PODNEBNIH SPREMEMB se deli na naslednja podpodročja: 

a) ustvarjanje, prenašanje, shranjevanje, distribucija ali uporaba energije iz obnovljivih 

virov (kar zajema energijo iz obnovljivih nefosilnih virov, na primer vetrno, sončno 

(sončni toplotni in sončni fotovoltaični viri) in geotermalno energijo, energijo okolice, 

energijo plimovanja, valovanja in drugo energijo oceanov, vodno energijo, ter energijo iz 

biomase, deponijskega plina, plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak, in 

bioplina), vključno z uporabo inovativne tehnologije, s katero bi bilo v prihodnje mogoče 

doseči znatne prihranke, ali s potrebno okrepitvijo ali razširitvijo omrežja; 

b) izboljšanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov; 



c) povečanje čiste ali podnebno nevtralne mobilnosti; 

d) intenzivnejša uporaba tehnologij za okoljsko varno zajemanje in uporabo ogljika ter 

tehnologij za zajemanje in shranjevanje ogljika, ki zagotavljajo neto zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov; 

e) proizvodnja čistih in učinkovitih goriv iz obnovljivih ali ogljično nevtralnih virov. 

Pri ocenjevanju se upošteva tudi posredni prispevek izdelka, storitve ali procesa kot rezultata 

investicije (prek drugega izdelka, storitve ali procesa) h kateremu koli navedenemu 

podpodročju. 

 

 

6 Prispevek gospodarske družbe k okoljski odgovornosti lokalnega okolja in 

razogljičenju prometnega sektorja 

 

Pri tem merilu se upoštevajo vsa podmerila (največja možna vsota točk je 9 točk).  

 

Gospodarska družba spodbuja oziroma bo v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije 

spodbujala zaposlene k uporabi prevozov z nižjim ogljičnim odtisom (pomoč pri 

organizaciji skupnih prevozov, izgradnja kolesarnic s priključki za polnjenje e-koles, 

razpolaganje z električnimi kolesi (e-kolesa) za službeno uporabo ali javno izposojo (na 

podlagi koncesijske pogodbe oz. javno zasebnega partnerstva)). 

2 točki 

Za gospodarsko družbo ni izkazano spodbujanje zaposlenih k uporabi prevozov z nižjim 

ogljičnim odtisom (pomoč pri organizaciji skupnih prevozov, izgradnja kolesarnic s 

priključki za polnjenje e-koles, razpolaganje z električnimi kolesi (e-kolesa) za službeno 

uporabo ali javno izposojo (na podlagi koncesijske pogodbe oz. javno zasebnega 

partnerstva)) oziroma spodbujanje zaposlenih k uporabi prevozov z nižjim ogljičnim 

odtisom v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije ne izhaja iz predloženega 

investicijskega programa. 

0 točk 

Gospodarska družba ima oziroma bo v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije imela 

polnilnice za električna vozila, vodikove polnilnice, ki se nahajajo oziroma se bodo 

nahajale v bližini lokacije gospodarske družbe in so oziroma bodo namenjene polnjenju 

vozil za zaposlene oziroma javno uporabo.  

2 točki 

Za gospodarsko družbo ni izkazano, da ima oziroma bo imela polnilnice v obdobju 

izvajanja in ohranjanja investicije za električna vozila, ki se nahajajo oziroma se bodo 

nahajale v bližini lokacije gospodarske družbe in so oziroma bodo namenjene polnjenju 

vozil za zaposlene oziroma javno uporabo. 

0 točk 

Gospodarska družba ima oziroma bo v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije imela 

logistiko produktov oziroma storitev gospodarske družbe, organizirano na način, da 

prispeva oziroma bo prispevala k čisti in trajnostni mobilnosti oziroma razogljičenju 

prometnega sektorja. 

2 točki 

Za gospodarsko družbo ni izkazano, da ima oziroma da bo v obdobju izvajanja in 

ohranjanja investicije imela logistiko produktov oziroma storitev gospodarske družbe 

organizirano na način, da bi prispevala k čisti in trajnostni mobilnosti oziroma razogljičenju 

prometnega sektorja. 

0 točk 

 

Gospodarska družba spodbuja oziroma bo v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije 

spodbujala k okoljsko prijaznejši skrbi za okolico (zmanjševanje oziroma opuščanje 

košnje zelenic, postavitev hotelov za žuželke, postavitev čebelnjaka v bližini družbe, 

pogozdovanje, lokalno pridelana hrana itd.). 

1 točka 

Za gospodarsko družbo ni izkazano, da spodbuja oziroma da bo v obdobju izvajanja in 

ohranjanja investicije spodbujala k okoljsko prijaznejši skrbi za okolico (zmanjševanje 

oziroma opuščanje košnje zelenic, postavitev hotelov za žuželke, postavitev čebelnjaka v 

bližini družbe, pogozdovanje, lokalno pridelana hrana itd.).  

0 točk 

Gospodarska družba izobražuje zaposlene ali njihove družinske člane ter se povezuje z 

lokalnimi ustanovami oziroma bo v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije izobraževala 

zaposlene in njihove družinske člane ter se povezovala z lokalnimi ustanovami na 

področju okolju bolj prijaznega delovanja v vsakdanjem življenju. 

1 točka 



Za gospodarsko družbo ni izkazano, da izobražuje oziroma da bo izobraževala zaposlene 

ali njihove družinske člane ter da se povezuje oziroma se bo v obdobju izvajanja in 

ohranjanja investicije povezovala z lokalnimi ustanovami na področju okolju bolj 

prijaznega delovanja v vsakdanjem življenju. 

0 točk 

Gospodarska družba najema oziroma bo v obdobju izvajanja in ohranjanja investicije  

najemala »zelene poklice« za zniževanje ogljičnega odtisa podjetja. 
1 točka 

Za gospodarsko družbo ni izkazano, da najema oziroma da bo najemala v obdobju 

izvajanja in ohranjanja investicije »zelene poklice« za zniževanje ogljičnega odtisa 

podjetja. 

0 točk 

SKUPAJ TOČK (vsota točk) __ točk 

 

 

7 Skladnost načrtovane investicije z namensko rabo prostora, določeno v prostorskih 

aktih   

 

Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 10 točk).  

 

Investicija bo umeščena na razvrednoteno območje z ustrezno namensko rabo 

prostora, določeno v izvedbenih prostorskih aktih, in bo prispevala k sanaciji.  

  

 

10 točk 

Investicija bo umeščena v obstoječo obrtno-poslovno cono z ustrezno namensko rabo 

prostora, določeno v izvedbenih prostorskih aktih. 

7 točk 

Investicija bo umeščena na območje z ustrezno namensko rabo prostora, določeno v 

izvedbenih prostorskih aktih. 

4 točke 

 

 

8 Učinki investicije na skladen regionalni razvoj 

 

Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 8 točk).  

 

Regije, v katerih je indeks razvojne ogroženosti 120 in več  

(Pomurska, 172,5, Primorsko-notranjska, 138,3, Podravska, 133,4, Zasavska, 132,3,  

Koroška, 127,7, Posavska, 121,8) 

8 točk 

Regije, v katerih je indeks razvojne ogroženosti od 100 do 119 

(Goriška, 117,1, Savinjska, 109,3, Obalno-kraška, 103,2) 

7 točk 

Regije, v katerih je indeks razvojne ogroženosti od 80 do 99 

(Jugovzhodna Slovenija, 93,0, Gorenjska, 85,3)  

6 točk 

Regije, v katerih je indeks razvojne ogroženosti 79 in manj 

(Osrednjeslovenska, 49,6) 

5 točk 

 

 

9 Prispevek gospodarske družbe k digitalni preobrazbi  

 

Pri tem merilu se upoštevajo vsa podmerila (največja možna vsota točk je 10 točk).  

 

Gospodarska družba ima digitalno strategijo za preoblikovanje poslovanja podjetja in jo je 

predložila kot dokazilo. 
1 točka 

Gospodarska družba nima digitalne strategije za preoblikovanje poslovanja podjetja. 0 točk 

Dostop do interneta za službene namene ima več kot polovica zaposlenih in 

samozaposlenih v gospodarski družbi oziroma vsaj 30 % zaposlenim in samozaposlenim 

je bila dodeljena prenosna naprava z dostopom do interneta za delo od doma. 

1 točka 

Dostop do interneta za službene namene ima manj kot polovica zaposlenih in 

samozaposlenih v gospodarski družbi oziroma je bila manj kot 30 % zaposlenim in 

samozaposlenim dodeljena prenosna naprava z dostopom do interneta za delo od doma. 

0 točk 

Gospodarska družba ima spletno stran ali uporablja dva ali več družbenih medijev (ima 

profil), uporablja družabna omrežja (npr. Facebook, LinkedIn), spletne strani za delitev 
1 točka 



multimedijskih vsebin (npr. Instagram, YouTube), ima svoj blog ali uporablja mikroblog 

(npr. Twitter); uporablja orodja za izmenjavo znanj, ki temeljijo na Wiki. 

Gospodarska družba nima spletne strani ali uporablja manj kot dva družbena medija (ima 

profil), uporablja družabna omrežja (npr. Facebook, LinkedIn), spletne strani za delitev 

multimedijskih vsebin (npr. Instagram, YouTube), ima svoj blog ali uporablja mikroblog 

(npr. Twitter); uporablja orodja za izmenjavo znanj, ki temeljijo na Wiki. 

0 točk 

Gospodarska družba najema storitve računalništva v oblaku, npr. e-pošto, storitve za 

shranjevanje datotek, računalniške zmogljivosti za poganjanje programske opreme 

podjetja (npr. virtualnih procesorjev ali pomnilnikov), oziroma za iste namene uporablja 

lokalne strežnike. 

1 točka 

Gospodarska družba ne najema storitev računalništva v oblaku, npr. e-pošte, storitev za 

shranjevanje datotek, računalniških zmogljivosti za poganjanje programske opreme 

gospodarske družbe (npr. virtualnih procesorjev ali pomnilnikov), oziroma za iste namene 

ne uporablja lokalnih strežnikov. 

0 točk 

Gospodarska družba uporablja naprednejše digitalne tehnologije: umetno inteligenco (npr. 

tehnologije za prepoznavanje predmetov ali oseb (npr. računalniški vid, strojni vid), ki na 

podlagi slike prepoznajo izdelek, prstni odtis, obraz, objekt) ali internet stvari 

(komunikacija med pametnimi napravami ali sistemi, npr. za zagotavljanje varnosti 

prostorov, upravljanje uporabe energije, upravljanje logistike), ali najema srednje ali 

naprednejše storitve računalništva v oblaku, npr. najem varnostne programske opreme 

kot storitev računalništva v oblaku, najem storitev gostovanja baze podjetja, najem 

finančno-računovodske programske opreme. 

1 točka 

Gospodarska družba ne uporablja naprednejših digitalnih tehnologij: umetne inteligence 

(npr. tehnologije za prepoznavanje predmetov ali oseb (npr. računalniški vid, strojni vid), 

ki na podlagi slike prepoznajo izdelek, prstni odtis, obraz, objekt) ali interneta stvari 

(komunikacija med pametnimi napravami ali sistemi, npr. za zagotavljanje varnosti 

prostorov, upravljanje uporabe energije, upravljanje logistike), oziroma ne najema srednjih 

ali naprednejših storitev računalništva v oblaku, npr. najem varnostne programske opreme 

kot storitev računalništva v oblaku, najem storitev gostovanja baze podjetja, najem 

finančno-računovodske programske opreme. 

0 točk 

Gospodarska družba uporablja programsko rešitev ERP (Enterprise Resource Planning), 

celovito programsko rešitev, ki omogoča celovito vodenje gospodarske družbe, ali 

programsko rešitev za upravljanje odnosov s strankami (CRM) (Customer Relationship 

Management), ki omogoča vodenje ključnih informacij o strankah, ali programsko rešitev 

za upravljanje človeških virov (HRM), ali programsko rešitev za brezpapirno poslovanje 

(npr. dokumentarni sistem). 

1 točka 

Gospodarska družba ne uporablja programske rešitve ERP (Enterprise Resource 

Planning), celovite programske rešitve, ki omogoča celovito vodenje gospodarske družbe, 

ali programske rešitve za upravljanje odnosov s strankami (CRM) (Customer Relationship 

Management), ki omogoča vodenje ključnih informacij o strankah, ali programske rešitve 

za upravljanje človeških virov (HRM), ali programske rešitve za brezpapirno poslovanje 

(npr. dokumentarni sistem). 

0 točk 

Gospodarska družba je več kot 1 % svojega prihodka v prejšnjem letu ustvarila s prodajo 

prek računalniških omrežij – spletnih strani ali računalniške izmenjave podatkov (RIP). 
1 točka 

Gospodarska družba je 1 % ali manj svojega prihodka v prejšnjem letu ustvarila s prodajo 

prek računalniških omrežij – spletnih strani ali računalniške izmenjave podatkov (RIP). 
0 točk 

Gospodarska družba uporablja orodja za podporo timskega dela in sodelovanja (npr. MS 

Teams, Slack). 
1 točka 

Gospodarska družba ne uporablja orodij za podporo timskega dela in sodelovanja (npr. 

MS Teams, Slack). 
0 točk 

Gospodarska družba uporablja pametne naprave ali sisteme. 1 točka 

Gospodarska družba ne uporablja pametnih naprav ali sistemov. 0 točk 

Gospodarska družba skrbi za zagotavljanje kibernetske varnosti z ustrezno nameščeno in 

upravljano požarno pregrado nove generacije, z vpeljavo in rednim preverjanjem 

postopkov prepoznavanja varnostnih incidentov in odziva na zaznane incidente, z 

1 točka 



ozaveščanjem in rednim izobraževanjem zaposlenih glede informacijske varnosti ali 

drugimi zaščitnim ukrepi, ki so sprejeti za zaščito informacijskih sistemov in uporabnikov 

pred nepooblaščenimi dostopi in napadi ter pomenijo obrambo računalnikov, strežnikov, 

mobilnih naprav, elektronskih sistemov, omrežij in podatkov pred zlonamernimi napadi. 

Gospodarska družba ne zagotavlja kibernetske varnosti z ustrezno nameščeno in 

upravljano požarno pregrado nove generacije, z vpeljavo in rednim preverjanjem 

postopkov prepoznavanja varnostnih incidentov in odziva na zaznane incidente, z 

ozaveščanjem in rednim izobraževanjem zaposlenih glede informacijske varnosti ali 

drugimi zaščitnim ukrepi, ki so sprejeti za zaščito informacijskih sistemov in uporabnikov 

pred nepooblaščenimi dostopi in napadi ter pomenijo obrambo računalnikov, strežnikov, 

mobilnih naprav, elektronskih sistemov, omrežij in podatkov pred zlonamernimi napadi. 

0 točk 

SKUPAJ TOČK (vsota točk) __ točk 

 

 

10  Sodelovanje gospodarske družbe z lokalnim okoljem ali širšo skupnostjo 

 

Pri tem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 6 točk).  

 

Izkazano je, da gospodarska družba sodeluje z lokalnim okoljem ali širšo skupnostjo tako 

na osnovi partnerstva z lokalnimi gospodarskimi družbami (npr. dobavitelji) kot tudi na 

osnovi partnerstva z razvojnimi in izobraževalnimi institucijami ter sodeluje z lokalnimi 

skupnostmi in neguje vzajemno koristna razmerja z njimi: spodbuja nepridobitne 

dejavnosti, družbeno koristne aktivnosti idr. 

6 točk 

Izkazano je, da gospodarska družba sodeluje z lokalnim okoljem ali širšo skupnostjo na 

osnovi partnerstva z lokalnimi gospodarskimi družbami (npr. dobavitelji) ali na osnovi 

partnerstva z razvojnimi in izobraževalnimi institucijami ali sodeluje z lokalnimi skupnostmi 

in neguje vzajemno koristna razmerja z njimi: spodbuja nepridobitne dejavnosti, družbeno 

koristne aktivnosti idr. 

3 točke 

Ni izkazano, da gospodarska družba sodeluje z lokalnim okoljem ali širšo skupnostjo na 

osnovi partnerstva z lokalnimi gospodarskimi družbami (npr. dobavitelji) ali na osnovi 

partnerstva z razvojnimi in izobraževalnimi institucijami ali da sodeluje z lokalnimi 

skupnostmi in neguje vzajemno koristna razmerja z njimi: spodbuja nepridobitne 

dejavnosti, družbeno koristne aktivnosti idr. 

0 točk 

 

 

DODATNO MERILO:  

Umeščenost investicije na obmejno problemsko območje ali na območje občine, ki 

spada v okvir parkovnih občin Triglavskega narodnega parka 

 

Pri tem dodatnem merilu se upošteva eno podmerilo (največje možno število točk je 10 točk).  

 

Investicija je umeščena na obmejno problemsko območje ali na območje občine, ki 

spada v okvir parkovnih občin Triglavskega narodnega parka 

10 točk 

Investicija ni umeščena na obmejno problemsko območje ali na območje občine, ki 

spada v okvir parkovnih občin Triglavskega narodnega parka 

0 točk 

 


