VLOGA ZA VPIS V REGISTER INOVATIVNIH ZAGONSKIH PODJETIJ
NAZIV PODJETJA (identičen zapis, kot je v Poslovnem registru Slovenije):

NASLOV PODJETJA (Ulica, številka, poštna številka, pošta):

MATIČNA ŠTEVILKA: _________________________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________________________________________________
ZAVEZANEC ZA DDV: DA □ NE □
REGISTRIRANA DEJAVNOST PO STANDARDNI KLASIFIKACIJI DEJAVNOSTI:

POTREBNI POGOJI ZA VPIS V REGISTER:
POGOJ
Pogoji so podrobno opisani v navodilih – točka 1‐6

Kapitalska družba
1

Podatki podjetja

□ DA
□ NE

Datum ustanovitve podjetja
2 Neodvisna gospodarska družba
3 Likvidacija ali stečaj podjetja

□ DA
□ NE
□ DA
□ NE

Za poln delovni čas zaposlena in
vključena v obvezna socialna
4 zavarovanja najmanj ena oseba na
dan _________________ (datum
oddaje vloge)

Mejne vrednosti
Veljajo na dan oddaje vloge

Priloge

/

/

Več kot 1 mesec in
manj kot 5 let

/

/

/

Na dan oddaje
vloge.

/

1 zaposlena oseba
ali več

/

5 Neporavnane davčne obveznosti

□ DA
□ NE

Na dan odaje vloge
za preteklih 6
mesecev.

Izkazovanje
inovativnosti
in
6 potenciala z razvojem proizvoda,
storitve ali poslovnega modela, ki so

□ DA
□ NE

Ocena zunanje
komisije

Izjava, da podjetje
nima
neporavnanih
davčnih
obveznosti.
Izpolnitev Priloge
1, ki je obvezna
priloga Vloge za
vpis v register

novi ali znatno boljši v primerjavi z
najsodobnejšimi postopki v svoji
gospodarski panogi

ODGOVORNA OSEBA PODJETJA: _______________________________________________________
PODPIS ODGOVORNE OSEBE: __________________________________________________________
Žig podjetja1: _______________________________________________________________________

Navodila za izpolnitev pogojev:
AD 1. Kapitalska družba in datum ustanovitve podjetja: Podjetje mora biti organizirano kot kapitalska
družba in od njenega vpisa v Poslovni register Slovenije (datum ustanovitve) ni preteklo manj
kot en mesec in ne več kot 5 let. – Podjetje samo označi v kvadratek s križcem pred DA ali NE
glede ustreznosti kapitalske družbe in samo vpiše datum ustanovitve oz. vpisa podjetja v Poslovni
register Slovenije.
KONTROLA SKLADA: Sklad oba podatka preveri v javno objavljeni bazi Poslovnega registra
Slovenije na strani AJPES.

AD 2. Neodvisna gospodarska družba: Podjetje mora biti neodvisna gospodarska družba skladno s
prilogo I k Uredbi 651/2014/EU in Smernicami Evropske komisije za opredelitev malih in srednje
velikih podjetij2. Podjetje s križcem pred DA ali NE označi neodvisnost gospodarske družbe.
Definicija neodvisne gospodarske družbe v pomoč za razjasnitev pojma (besedilo celotne uredbe
je dosegljivo na naslovu v opombi 1):
1. „Neodvisno podjetje“ je vsako podjetje, ki ne izpolnjuje opredelitve partnerskega podjetja v
smislu odstavka 2 ali povezanega podjetja v smislu odstavka 3.
2. „Partnerska podjetja“ so vsa podjetja, ki ne izpolnjujejo opredelitve povezanih podjetij v
smislu odstavka 3 in med katerimi obstaja naslednje razmerje: podjetje (podjetje višje v lastniški
verigi) ima samo ali skupaj z enim ali več povezanimi podjetji v smislu odstavka 3 v lasti 25 % ali
več kapitala ali glasovalnih pravic drugega podjetja (podjetje nižje v lastniški verigi).
Vendar se podjetje lahko obravnava kot neodvisno, torej takšno, ki nima partnerskih podjetij,
tudi če 25 % prag dosežejo ali presežejo naslednji investitorji, če ti investitorji posamezno ali
skupaj niso povezani z zadevnim podjetjem v smislu odstavka 3:
(a) javne investicijske družbe, družbe za tvegani kapital, posamezniki ali skupine posameznikov,
ki redno vlagajo lastniški kapital v podjetja, ki ne kotirajo na borzi (poslovni angeli), če je
skupno vlaganje teh poslovnih angelov v isto podjetje manjše od 1 250 000 EUR;
(b) univerze ali neprofitni raziskovalni centri;
(c) institucionalni investitorji, vključno z regionalnimi razvojnimi skladi;
(d) avtonomni lokalni organi z letnim proračunom manj kot 10 milijonov EUR in z manj kot 5 000
prebivalci.
1

V kolikor podjetje ne posluje z žigom, se pripiše: PODJETJE NE POSLUJE Z ŽIGOM

2

Vsebina uredbe: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651

3. „Povezana podjetja“ so podjetja, med katerimi obstaja eno naslednjih razmerij:
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v drugem podjetju;
(b) podjetje ima pravico, da imenuje ali odstavi večino članov upravnega, upravljavskega ali
nadzornega organa v drugem podjetju;
(c) podjetje ima pravico, da izvaja prevladujoč vpliv nad drugim podjetjem na podlagi pogodbe,
podpisane s tem podjetjem, ali določbe v statutu tega podjetja;
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi sporazuma z drugimi
delničarji ali družbeniki tega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov v tem podjetju.
KONTROLA SKLADA: Sklad preveri neodvisnost družbe v javno objavljenih podatkih Poslovnega
registra Slovenije, JOLP in s pomočjo aplikacije GVIN, ki omogoča preverjanje neodvisnosti družb.

AD 3. Podjetje ni v postopku likvidacije ali stečaja: Podjetje pod točko 3 s križcem označi pred DA ali
NE svoje stanje glede postopka likvidacije ali stečaja.
KONTROLA SKLADA: SPS podatek preveri v uradnih objavah AJPES ali bazi podatkov GVIN
(plačljiva storitev, kjer so vidni podatki o likvidacijah in stečajih podjetij).

AD 4. Za poln delovni čas zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba:
mora biti zaposlena 1 oseba ali več. Podjetje vpiše število zaposlenih pod točko 4 Podjetje vpiše
datum za katerega vpisuje število zaposlenih in število zaposlenih pod točko 4.
KONTROLA SKLADA: Sklad preveri število zaposlenih oseb za poln delovni čas in njihovo viljučitev
v obvezna socialna zavarovanja preko ZZZS.
AD 5. Za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih šestih mesecev predlaga obračune
davčnega odtegljaja in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti. Podjetje pot točko 5 s
križcem pred DA ali NE označi svoje stanje glede dohodkov iz delovnih razmerij in davčnih
odtegljajev za obdobje zadnjih šestih mesecev ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih
mesecev, ter neporavnanih zapadlih davčnih obveznostih. Podjetje priloži izjavo s podpisom in
žigom podjetja, da na dan oddaje vloge, za zadnjih 6 mesecev nima neporavnanih obveznosti.
KONTROLA SKLADA: SPS podatke preveri s pridobitvijo potrdila s strani pristojnega urada FURS.
AD 6. Izkazovanje inovativnosti in potenciala z razvojem proizvoda, storitve ali poslovnega modela,
ki so novi ali znatno boljši v primerjavi z najsodobnejšimi postopki v svoji gospodarski panogi:
Podjetje s križcem označi pred DA ali NE označi svoje izkazovanje inovativnosti. Kot dokazilo mora
podjetje izpolniti Prilogo 1 Vloge za vpis v register, kjer izpolni vsa vprašanja in priloži do tri slike.
Inovativnost oceni zunanja strokovna komisija, na podlagi katere Sklad nato zaključi vlogo in
opredeli stanje podjetja za vpis v register inovativnih zagonskih podjetij.
OBVEZNA PRILOGA 1: Izkazovanje inovativnosti in potenciala z razvojem proizvoda, storitve ali
poslovnega modela, ki so novi ali znatno boljši v primerjavi z najsodobnejšimi postopki v svoji
gospodarski panogi

PRILOGA 1: Izkazovanje inovativnosti in potenciala z razvojem proizvoda, storitve ali poslovnega
modela, ki so novi ali znatno boljši v primerjavi z najsodobnejšimi postopki v svoji gospodarski panogi
A Ocena inovativnosti podjetja
Opišite vaš proizvod, storitev in poslovni model (ideja, skice, prototip, končna verzija produkta),
kakšno je trenutno stanje in kaj še načrtujete razviti. Navedite povezavo do vaše spletne strani. V
prilogi tega obrazca priložite do največ tri slike.

Maksimalno 300 znakov s presledki.

Kako ste preverili ustreznost proizvoda, storitve in poslovnega modela glede na
problem/probleme, ki ga/jih rešujete (intervjuji, realizirane prodaje, zgodnji uporabniki,..)?

Maksimalno 300 znakov s presledki.

Opredelite in utemeljite neulovljivo prednost vašega podjetja (jedrna kompetenca, zaščitena
intelektualna lastnina, prednost prvega na trgu, poslovna skrivnost, specifično znanje, mreža
povezav, izkušnje v panogi, …)

Maksimalno 300 znakov s presledki.

B Ocena potenciala podjetja
Navedite in natančno opišite segmente vaših uporabnikov in kupcev ter jih razvrstite po
pomembnosti.

Maksimalno 200 znakov s presledki.

Zapišite in utemeljite edinstveno ponujeno vrednost za navedene navedene segmente
uporabnikov.

Maksimalno 200 znakov s presledki.

Jasno opredelite potencialne tokove prihodkov ter koliko in na kak način bodo kupci plačevali za
uporabo vaše rešitve. V kolikor imate plačljive kupce, to tudi navedite.

Maksimalno 200 znakov s presledki.

Ocenite potencialne vrednosti prihodkov, delovnih mest in dodane vrednosti na zaposlenega, ki
jih lahko dosežete če pet let od oddaje vloge.

Maksimalno 200 znakov s presledki.

Opišite na katerih trgih boste vršili prodajo v prihodnih petih letih (Slovenija / sosednje države /
Evropa / globalni trg).

Maksimalno 200 znakov s presledki.

Na kratko predstavite ekipo – kje, kako in zakaj ste začeli sodelovati, kdo je bil pobudnik in kdo je
aktualni vodja in koliko časa že delujete kot ekipa.

Maksimalno 500 znakov s presledki.

Ali imate oziroma nameravate pridobiti tudi zasebnega investitorja?

Maksimalno 200 znakov s presledki.

SLIKE VAŠE REŠITVE/SKICE/POSNETKE Z ZASLONA/PROTOTIPA....:
SLIKA 1

SLIKA 2

SLIKA 3

