
MERILA ZA PRIDOBITEV POSOJILA IZ SREDSTEV LINIJE GSD – INVESTICIJE 

zap. št. merilo točke 

1.  predmet investicije 12 

1.1. 
nakup rabljene opreme, ki predstavlja nadomestno investicijo, nakup 
rabljenih vozil in gradbenih strojev, adaptacija poslovnih prostorov, 
nakup rabljenega tovornega vozila (vsaj EURO 5) 6 

1.2. 
nakup rabljene tehnološke opreme, ki predstavlja razširitev 
dejavnosti, izgradnja ali nakup poslovnega objekta, nakup novega 
ekološkega tovornega vozila (vsaj EURO 6) in novih gradbenih strojev 10 

1.3. 

nakup nove tehnološke opreme, ki je povezana z uvajanjem novih 
programov/tehnologij ali izgradnja turistične infrastrukture, ki 
povečuje turistične kapacitete v regiji, nematerialne investicije 
(patenti, licence ipd.) 12 

2.  Namen investicije 10 

2.1. 
z realizacijo investicije se bo zagotovilo nemoteno poslovanje podjetja 0 

2.2. z realizacijo investicije se bo zagotovila modernizacija proizvodnih 
procesov 7 

2.3. 
realizacija projekta bo omogočila uvedbo novih proizvodov/storitev 10 

3. Tržna naravnanost podjetja 10 

3.1. ni izdelane tržne strategije 0 

3.2. izdelana tržna strategija, kjer so navedeni obstoječi naročniki, 
poznavanje potencilanih trgov (brez pogodb, predpogodb) 6 

3.3. pogodbe  10 

4.  zaposleni podjetja 6 

4.1. zmanjšanje števila zaposlenih 0 

4.2. ohranitev števila zaposlenih 4 

4.3. povečanje števila zaposlenih 6 

5.  Lastna udeležba 5 

5.1. do 10% 0 

5.2. 10,1 % do 20,0 % 3 

5.3. nad 20 % 5 

6. Dodana vrednost na zaposlenega 6 

6.1. manjša od 15.000 EUR 0 

6.2. od 15.000 EUR do 25.000 EUR 2 

6.3. od 25.001 EUR do 40.000 EUR 4 

6.4. nad 40.000 EUR 6 

7. Neto dolg / EBITDA 6 

7.1. nad 6 0 

7.2. od 4 do 6 2 

7.3. od 2 do 3,9 4 

7.4. pod 2 6 



8.  Neposredna prodaja izven trga RS 5 

8.1. manj kot 5 % 0 

8.2. od 5 % do 30 % 3 

8.3. nad 30 % 5 

9. vpliv investicije na okolje 5 

9.1. ne izboljšuje ekološkega stanja 0 

9.2. ima pozitiven vpliv na okolje 5 

10. status podjetja 9 

10.1. nima statusa mladega podjetja 0 

10.2. mlado podjetje do 5 let 6 

10.3. inkubirano podjetje +3 

11. mnenje občine 10 

11.1. občina investicijo ne podpira 0 

11.2. občina investicijo podpira 10 

      

  skupaj točk 84 
 

  
 

  

Pravila:    
40 % točk, da je vloga sprejeta v obravnavo  
50 % točk, da je upravičenost do garancije  

 

 


