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Številka: 4300-12/2019/50 
Datum:    6. 3. 2020 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI št. 7 (ZADNJA VERZIJA) 
OSMI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV ZA SP ODBUJANJE 

ZAČETNIH INVESTICIJ IN USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST  NA 
OBMOČJU OBČIN OSILNICA, SEMIČ, METLIKA, KO ČEVJE, ČRNOMELJ, LOŠKI 

POTOK IN KOSTEL V LETU 2020 
(Uradni list RS št. 4/2020, Ob-1148/20) 

 
Vprašanja in odgovori, ki so že bili objavljeni, so tiskani poševno, nova vprašanja in odgovori so 
v običajni, pokončni pisavi. 
 

1. JAVNI RAZPIS, RAZPISNA DOKUMENTACIJA - SPLOŠNO 
1.1. V razpisni dokumentaciji v poglavju 12 je 

navedeno, da je rok za oddajo vlog do 
vključno torka, 10. 3. 2020 do 12.00 ure. 
Torej je vloga pravočasna, če jo 10. 3. 
2020 do 12. Ure oddamo na pošti (ura 
razvidna iz poštnega žiga) 

Ne, vloga mora do 10. 3. 2020, do 12. 
vre prispeti na MGRT, kar je v drugem 
odstavku 12. Točke v razpisni 
dokumentaciji podrobneje razloženo. 
»Kot pravo časne bodo upoštevane vloge, 
ki bodo do  v prvem odstavku tega 
poglavja navedenega roka osebne 
oddane v času uradnih ur oziroma bodo 
prispele v vložiš če ministrstva (pri 
recepciji)«  
Vloge morajo biti torej do navedenega 
roka že na MGRT, vloga, ki je 10. 3. 
2020 oddana na pošto, bo prispela 
prepozno in bo zavržena! 
 

1.2. Ali zadošča, da imamo na območju 
Pokolpja le poslovno enoto, ne pa tudi 
podružnice? 

Za prijavo na razpis DA, vendar morate 
ustanoviti podružnico ali prenesti sedež 
podjetja na območje Pokolpja pred 
izdajo prvega zahtevka za izplačilo! 
OPOZARJAMO: Upravičeni prijavitelji so 
le gospodarske družbe in samostojni 
podjetniki, ki so ob oddaji vloge na ta 
javni razpis vsaj 18 mesecev vpisani v 
sodni/poslovni  register Slovenije 
 

1.3. Ali mi lahko prosim za lažje razumevanje 
navedete nek konkreten primer kjer se 
nepovratna sredstva delno ali v celoti 
prenesejo na primarne proizvajalce oz. 
proizvajalca. 

Na primer: sadjarstvo, proizvodnja in 
prodaja izdelkov iz sadja; vzgoja čebel, 
prodaja medu itd. 

1.10. Ali morata biti bilanca stanja in izkaz 
poslovnega uspeha za leto 2019 potrjena 
s strani AJPES ali zadošča žig podjetja in 
podpis odgovorne osebe? 

Glede na to, da bodo te vloge oddane v 
mesecu maju, je zelo verjetno, da bo že 
mogoče pridobiti potrditev AJPES, ker 
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pa to ni zagotovo, zadoščata tudi bilanca 
stanja in izkaz poslovnega uspeha, 
potrjena s strani odgovorne osebe 
prijavitelja. Dokumenti za leto 2017 in 
2018 pa morajo biti potrjeni s strani 
AJPES. 

1.11. Kdaj bodo objavljeni zadnji odgovori na 
vprašanja – do kdaj je možno vprašanja 
še postaviti? 

Zadnja verzija vprašanj in odgovorov bo 
objavljena v petek, 6. marca 2020; 
vprašaja je mogoče postaviti nakasneje 
do četrtka, 5. marca 2020 do 12.00 ure 
(poslati po e-pošti). 

2. UPRAVIČENI PRIJAVITELJI 
2.1. Ali pri samostojnih podjetnikih nosilec 

dejavnosti šteje kot zaposlena oseba? 
DA. V opombe je potrebno dopisati, da je 
zaposlen tudi nosilec dejavnosti, kar 
šteje kot ena oseba. 

2.2. Ali je zasebni zavod upravičen prijavitelj 
na 8 JR Pokolpje? 

Ne, na razpisu lahko kandidirajo samo 
gospodarske družbe in samostojni 
podjetniki Zavodi niso upravi čeni 
prijavitelji po tem javnem razpisu.  

2.3. Radi bi uredili prizidek za sobe za goste. 
Nimamo podjetja, kasneje bi se 
registrirali kot sobodajalec. Je to možno? 

Na JR lahko kandidirajo le samostojni 
podjetniki in gospodarske družbe . 
Tisti, ki imajo s.p. kot dopolnilno 
dejavnost, niso upravičeni prijavitelji. 
Fizične osebe prav tako niso upravičeni 
prijavitelji na 8 JR Pokolpje. 

2.4. Ali je podjetje, ki ima v Semiču le 
poslovno enoto, upravičen prijavitelj?  

Je, vendar mora najkasneje ob izstavitvi 
zahtevka imeti na območju Pokolpja 
(občine Osilnica, Semič, Metlika, 
Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel) 
sedež ali podružnico, ob izstavitvi 
zahtevka je potrebno priložiti potrdilo – 
izpis iz sodnega registra. 

2.5. Podjetje, ki se ukvarja s prodajo in 
servisiranjem motornih vozil želi obnoviti 
in posodobiti svojo servisno delavnico 
(gradbena dela + oprema). Ali se to 
podjetje lahko prijavi na ta razpis (glavna 
dejavnost podjetja je 45.110)? 

Če je glavna dejavnost podjetja 
»Trgovina z avtomobili in lahkimi 
motornimi vozili« in s to dejavnostjo 
ustvari tudi največ prometa, ni upravičen 
prijavitelj. 

2.6. Ali lahko na razpis kandidirata dve 
podjetji, ki med seboj nista kapitalsko 
povezani, vendar so lastniki med seboj v 
sorodu (podjetje A sta lastnika dva brata; 
podjetju B pa sta lastnika sin in žena 
enega od lastnikov podjetja A) ? 

Pri povezanosti podjetij, kjer gre za 
družinske člane, veljajo še določena 
dodatna pravila – omejitve. 
 
Povezanost podjetij preko fizične ali več 
fizičnih oseb se upošteva pri določitvi 
velikosti podjetja, če 
- fizične osebe skupno delujejo (možnost 
vpliva na poslovne odločitve podjetij, 
družinske vezi) 
- podjetja opravljajo svojo dejavnost na 
istih upoštevanih trgih (t.j. proizvodi so 
med seboj zamenljivi ali nadomestljivi) ali 
na sosednjih trgih (t.j. proizvodi se 
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dopolnjujejo, ali so del oskrbovalne 
verige).  
Četrti odstavek 3. točke 3. člena Priloge 
1 Uredbe 651/2014 določa, da se kot 
povezana podjetja obravnavajo tudi 
podjetja, ki so med seboj povezana 
preko fizične osebe ali skupine fizičnih 
oseb, ki skupno delujejo, če opravljajo 
svojo dejavnost ali del svoje dejavnosti 
na istih upoštevnih trgih ali na sosednjih 
trgih. 
 
Skupno delovanje fizičnih oseb: 
Za fizične osebe se šteje, da delujejo 
skupno, če lahko vplivajo na poslovne 
odločitve zadevnih podjetij, ne glede na 
lastništvo ali obstoj pogodbenih razmerij 
med fizičnimi osebami. V večini primerov 
nastopi povezanost podjetij preko fizičnih 
oseb zaradi večinskega lastništva oz. 
večine glasovalnih pravic, ni pa nujno. 
Pravica veta, s katero lahko vplivajo na 
poslovne odločitve podjetij, lahko nastopi 
tudi pri manjšem deležu lastništva. 
Za „povezana“ podjetja v smislu 
povezave preko fizičnih oseb je tako 
mogoče šteti podjetja, če je iz analize 
njihovih medsebojnih odnosov jasno 
razvidno, da preko fizične osebe ali 
skupine fizičnih oseb tvorijo samostojno 
gospodarsko enoto, čeprav formalno 
niso v nikakršnih razmerjih v smislu točk 
od a do d tretjega odstavka 3. člena 
priloge 1 Uredbe 651/2014.2 Družinske 
vezi med fizičnimi osebami lahko 
zadostujejo za domnevo, da le-te 
delujejo skupno. Za družinske člane se 
štejejo zakonec, otroci, posvojenci, 
starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, 
ki s posameznikom živijo v skupnem 
gospodinjstvu ali zunajzakonski 
skupnosti.  
Primer: 
Med osebami A, B in C, ki imajo v lasti 
dve podjetji obstaja družinsko razmerje. 
Osebi A in C sta istočasno njuni 
poslovodji. Na podlagi tovrstnih razmerij 
imajo osebe možnost koordinacije z 
namenom vplivanja na poslovne 
odločitve obeh podjetij, kar izključuje, da 
bi se ta lahko štelo za gospodarsko 
neodvisna. 
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Upoštevni trg: obsega vse tiste proizvode 
in/ali storitve, ki jih potrošnik smatra za 
zamenljive ali nadomestljive glede na 
lastnosti proizvodov, njihove cene in 
namen uporabe. Sosednji trg: pomeni trg 
za izdelek ali storitev, ki je na vertikalni 
poziciji neposredno nad ali pod zadevnim 
trgom. To pomeni, da se storitve in/ali 
proizvodi obojestransko dopolnjujejo, da 
gre za različne stopnje oskrbovalne 
verige.  
Primer vertikalne povezave: Družba X v 
celoti trži proizvodnjo družbe Y. 
Zastopnik družbe X naj bi bil zadolžen za 
tehnične vidike proizvodnje družbe Y. Ta 
naj bi med drugim na družbo X prenesla 
izvajanje informacijske tehnologije in 
njenih nakupov ter raziskovalno 
dejavnost. Nazadnje, družba Y za 
namene lastne dejavnosti uporablja 
enega od bančnih računov družbe X. 
Družbi delujeta na sosednjih trgih. 
 
Primer povezanosti:  
Kmetijsko gospodarstvo sestavljajo: mati, 
sin in hči. Mati ustanovi podjetje 
Turistična kmetija s.p., sin podjetje 
Avtomehanik s.p., hči pa podjetji 
Frizerski salon s.p. in Gostinski lokal s.p. 
Podjetja Kmetijsko gospodarstvo, 
Turistična kmetija s.p. in Gostinski lokal 
s.p. so med seboj povezana, saj se mati 
in hči zaradi družinskih vezi obravnavata 
kot fizični osebi, ki skupno delujeta, 
podjetja pa opravljajo svojo dejavnost na 
sosednjih trgih (t.j. proizvodi se dopolnju-
jejo, ali so del oskrbovalne verige). 
Ostala podjetja med seboj niso povezana 
(kljub skupnemu delovanju družinskih 
članov), saj svoje dejavnosti ne 
opravljajo na istih ali sosednjih trgih. 

2.7. Ali lahko na razpisu kandidira tuje 
podjetje, ki je bilo vpisano v slovenski 
poslovni register januarja 2019? 

Ne, ker ob oddaji vloge ne bo 
izpolnjevalo pogoja, da je registrirano že 
18 mesecev. 

2.8. Na aktualnem JR Pokolpje me zanima, 
ali lahko kandidirat tudi zadruga - z.o.o.? 

Ne. 

2.9. 8 JR Pokolpje kot neupravičenega 
prijavitelja določa podjetja, ki ustvarijo 
večino prihodkov s področja trgovine.  
 
Ali pod tem področjem trgovine 
razumemo celotno kategorijo G Trgovina, 

Če podjetje ustvari večino prihodkov s 
področja trgovine (prodaja oziroma 
preprodaja blaga) ni upravičen prijavitelj, 
ne glede na to, če se nameravana 
investicija nanaša na dejavnost C 
Predelovalna dejavnost (presoja se 
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vzdrževanje in popravila motornih vozil 
po standardni klasifikaciji? 
Če podjetje trenutno ustvarja večino 
prihodkov s področja trgovine, njegova 
začetna investicija pa se v celoti nanaša 
na novo dejavnost – C Predelovalna 
dejavnost, ali je upravičen prijavitelj? 

upravičenost prijavitelja). 

2.10. Imam popoldansko obrt popravilo 
gospodinjskih aparatov in delujem od leta 
1990. sem iz občine Črnomelj. zanima 
me, če lahko pridobim sredstva za nakup 
tovornega vozila za potrebe servisne 
dejavnosti. 

Podjetniki, ki opravljajo zgolj dopolnilno 
dejavnost, niso upravičeni prijavitelji po 
tem javnem razpisu, nakup tovornega 
vozila za potrebe servisne dejavnosti ni 
upravičen strošek. 

2.11. Ali se lahko na razpis prijavi ponovno 
podjetje, ki je že večkrat kandidiralo in 
prejelo sredstva (4x), prav tako je 
(izpolnilo vse obveznosti)  zaključilo vse 
investicije, zaposlilo vse delavce in 
doseglo planirane cilje? 
Namreč po opredelitvi v točki 4.1 
Razpisne dokumentacije bi se lahko 
prijavili, medtem ko je v točki 4.2 
Neupravičeni prijavitelji , v zadnji alineji 
ponovno opredeljeno, vendar ni dovolj 
jasno opredeljeno. 

Poglavje 4.1. v razpisni dokumentaciji 
določa, da se na razpis lahko prijavijo 
gospodarske družbe ter samostojni 
podjetniki, ki izpolnjujejo pogoje, ki so 
navedeni v posameznih alinejah, ki 
sledijo.  
 
Četrta alineja prvega odstavka točke 
4.1., ki v razpisni dokumentaciji 
opredeljuje upravičene prijavitelje, 
določa: 
»podjetje – prijavitelj ali katero koli od z 
njim povezanih podjetij - ni prejemnik 
sredstev po prvem, drugem, tretjem, 
četrtem petem, šestem ali sedmem 
javnem razpisu Programa spodbujanja 
konkurenčnosti in ukrepov razvojne 
podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020 
(izjeme so opredeljene v naslednji 
alineji). Za prejemnike štejejo podjetja, 
katerim je bilo s sklepom o sofinanciranju 
odobreno sofinanciranje projekta, s 
katerim so kandidirali na kateremkoli od 
navedenih javnih razpisov, ne glede na 
to, če so sklenili pogodbo ali ne. Enako 
velja tudi za vsa, v smislu poglavja 4.2. 
razpisne dokumentacije, s prejemnikom 
povezana podjetja, 
 
 
Peta alineja prvega odstavka točke 4.1. v 
razpisni dokumentaciji določa: 
– »ne glede na predhodno alinejo lahko 

podjetja, ki so prejemniki sredstev v 
smislu tretje alineje prvega odstavka 
tega poglavja,  kandidirajo pod 
naslednjimi pogoji: 

da so investicijo, ki je bila sofinancirana z 
nepovratnimi sredstvi, v celoti izvedli v 
skladu z vlogo na  javni razpis in s 
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pogodbo: nabavili vse v pogodbi 
predvidene stroje/opremo ter ustvarili vsa 
predvidena delovna mesta, zaposlili vse 
delavce in je iz dokazil (pogodb o 
zaposlitvi) razvidno, da so bila delovna 
mesta ves čas – od dne ko so bila 
ustvarjena - zasedena in da so pogodbe 
o zaposlitvi sklenjene za nedoločen čas 
oziroma vsaj za čas trajanja projekta (tri 
oziroma pet let po zaključku investicije).« 
 
Torej – ob upoštevanj ostalih pogojev 
javnega razpisa ni omejitev glede tega, 
kolikokrat je kdo prejel sredstva, seveda, 
če so v resnici izpolnjeni vsi cilji in 
obveznosti, kot je opredeljeno v peti 
alineji. 

2.12. Ali se na razpis lahko prijavijo 
»normiranci«? 

Izračun davčne osnove ne vpliva 
(dejanski ali normirani  stroški) ni pogoj 
za prijavo na javni razpis.  Opozarjamo, 
da samostojni podjetniki, ki opravljalo le 
dopolnilno dejavnost, niso upravičeni 
prijavitelji po tem javnem razpisu.  

2.13. Kako naj normiranci izpolnijo razpisno 
dokumentacijo, če vseh kazalnikov 
nimajo v bilanci stanja / izkazu 
poslovnega uspeha? 

Kazalnike bi morali izračunati in v prilogi 
priložiti podatke za izračun. Glede na to, 
da gre za normirane stroške, ne bodo 
mogli priložiti izračunov o amortizaciji. Po 
merilu A2, kjer so ti podatki potrebni, 
vloga ne bo prejela točk. 

3. UPRAVIČENI PROJEKTI 
3.1. Kaj pomeni začetek aktivnosti na 

projektu? Je pridobivanje ponudb že 
začetek aktivnosti 

Za začetek aktivnosti šteje prva 
»zavezujoča aktivnost« na projektu – 
torej podpis pogodbe (ne pridobitev 
ponudb), predplačilo, plačilo varščine… 

3.2. Ali mora biti dejavnost podjetja izključno 
proizvodnja ali je lahko tudi storitvena 
dejavnost? 

Lahko je tudi storitvena dejavnost – ob 
upoštevanju ostalih pogojev, ki jih 
določata javni razpis in razpisna 
dokumentacija. 

3.3. Ali je upravičen prijavitelj  v A turizem, ki 
nima zaposlenih in ne namerava na 
novo zaposlovati, z investicijo pa ustvar-
ja večje število novih ležišč? Redne za-
poslitve ne more izvesti zaradi sezonske 
narave storitev (samo začasne zapos-
litve s trajanjem manj kot eno leto). 

Projekt vlagatelja, ki nima nobenih 
zaposlenih, niti ne namerava nikogar 
zaposliti ni upravičen projekt po tem 
javnem razpisu. 

3.4. Ali se lahko na razpis prijavi podjetje, ki 
želi obnoviti restavracijo, ki se nahaja v 
neposredni bližini nastanitvenega 
objekta tudi če ne zgradi ali obnovi vsaj 
dveh novih/obstoječih ležišč? Se pravi, 
predmet investicije bi bila zgolj obnova 
restavracije (gradbena dela in nakup 

Če je objekt s prenočišči v lasti prijavitelja 
(na primer depandansa), lahko. Sicer ne. 
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opreme). 

3.5. Investicija se je že začela, s pogodbo so 
podjetju že odobrena sredstva, vendar 
investicija ne vključuje nabave 
opreme/strojev. Je nabava opreme lahko 
upravičen strošek? 

Nabava opreme je načeloma lahko 
upravičen strošek, vendar je potrebno 
upoštevati, da mora biti investicija po tem 
razpisu zaključena ob izdaji zadnjega 
zahtevka za izplačilo in da biti morajo 
stroji/oprema v funkciji. V kolikor to ne bo 
zagotovljeno, ker prvotna investicija 
(gradnja…) še ne bo zaključena, bo 
zahtevek za izplačilo v celoti zavrnjen. 

3.6. Ali je upravičena naslednja 
investicija:  zemeljska dela (izravnava in 
odvoz materiala) ter postavitev ograje in 
šotora za skladišče?  
 

V razpisni dokumentaciji je v poglavju 
3.2. navedeno, kaj je predmet javnega 
razpisa. Ali je navedena investicija 
projekt, ki izpolnjuje pogoje – torej, ali gre 
za novo poslovno enoto, razširitev 
zmogljivosti (bo zaradi šotora večja 
proizvodnja?) ali pa diverzifikacija 
proizvodnje? Ali pa gre zgolj za 
postavitev ograje in šotora za skladišče – 
Prijavitelj bo težko dokazal, da gre za 
širitev proizvodnje oziroma katerega od 
navedenih pomenov začetne investicije. 

3.7. Podjetje se ukvarja z izgradnjo objektov 
visokih in nizkih gradenj. 
 
Za izgradnjo objekta namerava nabaviti 
dodatno opremo in naprave. 
Navedeno  bo uporabil na projektu, ki bo 
zaključen predvidoma v 12 mesecih. Po 
zaključenem projektu bo nabavljeno 
opremo uporabljal na drugih projektih v 
okviru svoje registrirane dejavnosti. 
 
Zanima nas, ali je nabava tovrstne 
opreme upravičen strošek in ali obstaja 
kakšna omejitev po zaključku izgradnje 
objekta (predvsem pri selitvi opreme na 
druga gradbišča). 

Projekt, kot ga navajate, je verjetno eno 
naročilo, ki ga je pridobilo podjetje. 
Nabava gradbenih strojev je lahko 
upravičen strošek, vendar le tistih, ki jih ni 
mogoče registrirati. Prijavitelj mora 
dokazati, da bo z nabavljenimi stroji 
dosegel nove cilje oziroma lahko razširil 
področje storitev (storitve seveda izvaja 
na različnih gradbiščih). Pozor: če 
podjetje dosega večino dohodka s 
trgovinsko dejavnostjo, ni upravičen 
prijavitelj. 

4.  UPRAVIČENI STROŠKI 
4.1. Ali je možno obveznosti poravnati z 

odstopom terjatev? 
Ne, računi morajo biti plačani neposredno 
dobavitelju – izstavitelju računa, kot 
dokazilo o plačilu je potrebno priložiti 
bančni izpisek.  

4.2. Je mogoče račun poravnati v gotovini  
in priložiti potrdilo o plačilu? 

Ne, potrebno je priložiti bančne izpiske. 

4.3. Če kupujemo stroj v Italiji – kakšno naj 
navedemo vrednost davka, če bo račun 
izstavljen brez davka? 

Navedite vrednost brez davka, na računu 
oz. predračunu mora biti jasno navedeno, 
zakaj je račun izstavljen brez davka. V 
tem primeru sta torej vrednosti z davkom 
in vrednost brez davka enaki. 
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4.4. Zakaj gradbena/obnovitvena dela v 
prostorih, ki so pod hipoteko, niso 
upravičen strošek, tudi če gre za 
prostore, ki so v lasti prijavitelja? 

V kolikor prijavitelj svojih obveznosti ne 
bo izpolnil in bo hipoteka unovčena, je 
projekt nemogoče izvesti do konca. 
Takšne primere smo že imeli, zato pri 
tem javnem razpisu takšna omejitev. 

4.5. Ali je nakup proizvodnih prostorov, ki so 
pod hipoteko, upravičen strošek? 

Ne. 

4.6. Kaj pa če investitor kandidira na razpis v 
primeru novogradnje in želi za to najeti 
pri banki kredit, predmet zavarovanja 
kredita pa je zastava te novozgrajene 
nepremičnine (hipoteka)? Je možna 
takšna prijava? 

Ne 

4.7. So kompenzacije kot dokazilo o 
plačilu  sprejemljiv dokaz kot priloga za 
uveljavljanje upravičenih stroškov? 

Ne. V razpisni dokumentaciji je pri vseh 
upravičenih stroških določeno, da je 
potrebno pri zahtevku za izplačilo priložiti 
kopije bančnih izpiskov kot dokazila o 
dejanskem plačilu dobavitelju. Stroški 
morajo biti v celoti (ne samo del, ki se 
povrne) plačani neposredno dobavitelju 
blaga oz. storitve, z bančnim nakazilom.  

4.8. Samostojni podjetnik, ki je registriran za 
opravljanje dejavnosti 53.200 Druga 
poštna in kurirska dejavnost, se želi 
prijaviti na razpis s projektom "Nakup 
poltovornega vozila za opravljanje 
dejavnosti dostave materiala in blaga na 
območje občin Osilnica in Kostel". 
Ali je nakup poltovornega vozila 
upravičen strošek. 

NE. Gre za prevozno dejavnost (dostava 
pošte), zato to ni upravičen strošek. 
Tudi sicer: nakup vozil ni upravičen 
strošek! 

4.9. A je v primeru izgradnje  turističnih 
nastanitvenih zmogljivosti upravičen 
strošek projektanta za izdelavo  gradbe-
nega projekta, PGD, PZI ter stroški  
nadzora? 

NE. 

4.10. Podjetje se ukvarja s postavljanjem 
lesnih  konstrukcij. Ali je upravičen 
strošek nakup kamiona z nadgradnjo 
hijapom  (dvižna roka) ? 

Ne, nakup vozil ni upravičen strošek. 

4.11. Prijavitelj bi bilo gradbeno podjetje. 
Upravičeni stroški bi bili stroški 
gradbenih in obrtniških del za 
preureditev in obnovo objekta. 
Ali bo lahko izvedlo investicijo gradbeno 
podjetje prijavitelja? 

Ne.  

4.12. So stroški arheologije ob gradnji 
upravičen strošek? 
 

Predvidevamo, da mislite stroške 
arheoloških raziskav – niso upravičen 
strošek. 
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4.13 Ali je nakup gradbene mehanizacije 
upravičen strošek za posamezno vrsto: 
-       bager 
-       hijap 
-       tovorni kamion 
-       stroj za izdelavo estrihov 
-       stroj za izdelavo fasad 
-       nakup transportnega sredstva  (za 
prevoz blaga, izdelkov), podjetje posluje 
v tekstilni branži 

V poglavju 9.1.3.  ter 9.2. v razpisni 
dokumentaciji je navedeno, da stroški 
nabave vozil ne spadajo med upravi čene 
stroške . Torej vozila (ki jih je potrebno 
registrirati) niso upravičen strošek, pa naj 
gre za tovorne ali delovne stroje, tudi nakup 
viličarja ni upravičen strošek (posebej 
poudarjeno). 

4.14. Ali je upravičen strošek prenove in 
nakupa opreme gostinskega lokala brez 
nastanitvenih zmogljivosti. 

NE. 

4.15 Ali je strošek za nakup prikolice s 
pomičnim dnom (za razvoz npr. biomase) 
upravičen? Vrednost take prikolice je cca 
50.000 EUR. 

Ne. 

4.16 Ali v primeru da se v gostinskem objektu 
sicer že izvaja dejavnost, ki je zgolj letnega 
značaja ter bi to dejavnost z ogrevanjem 
objekta želeli podaljšati, nakup grelnega 
telesa upravičen.strošek? 
 
Ali je izdelava večje vhodne table ki 
označuje dejavnost in bo zavedena kot 
osnovno sredstvo, upravičen.strošek? 

Nakup grelnih teles je upravičen strošek le 
pri prenovi oziroma gradnji sob za sklop 
turizem, sicer pa le, če gre za gradnjo 
objekta ali celovito obnovo stavbe – 
gradbeno dovoljenje! Predvidevamo, da v 
vašem primeru to ni upravičen strošek. 
 
Vhodna tabla (napis z imenom 
dejavnosti, podjetja…) ni upravičen 
strošek! 

4.17 Kako dokažemo, da za delovni stroj 
registracija vozila ni potrebna (veza 
vprašanje in odgovor 4.25)? 

Potrebno je zapisati natančne podatke o 
delovnem stroju, tako, da bo komisija lahko 
preverila, če registracija ni potrebna; v 
primeru dvoma oz. nejasnosti boste 
pozvani, da podate posebno izjavo ali 
pridobite potrditev prodajalca stroja, da 
registracija za vožnjo po cesti ni mogoča. 

4.18. Podjetje želi nabaviti večje število 
glamping šotorov (za kar ne potrebujejo 
gradbenega dovoljenja). Ali se nakup in 
postavitev glamping šotorov po vaši 
razvrstitvi uvršča med stroške gradbenih in 
obrtniških del ali med opremo? 

Verjetno bo potrebno vsaj gradbeno 
dovoljenje za enostavni objekt – 
predvidevamo, da bodo šotori na neki 
podlagi. Nakup šotora je sicer oprema.  

4.19. Se lahko te glamping šotore postavi na 
zemljišče, ki je pod hipoteko (kot rečeno, je 
to premičnina, ki jo je možno brez težav 
prenesti na novo lokacijo)? 

Ne, ker gre za objekt, ki je osnova za 
izvajanje projekta začetne investicije. 
Zemljišče je potrebno verjetno urediti za 
postavitev šotorov. 

4.20. Ali je upravičen strošek po razpisu 
izgradnja spremnega objekta za namen 
turizma (sprejemni prostor, sanitarije, 
garderobe, bar), če bi se gradnja izvajala 
na zemljišču, ki je pod hipoteko? 

Ne. 

4.21. Podjetje, ki se ukvarja z gozdarsko 
dejavnostjo želi nabaviti nov bager za delo 
v gozdu. Ali je nakup bagra (ki se ga ne 
registrira) upravičen strošek po tem 
razpisu? 

Če gre za delovni stroj, ki ga ni mogo če 
registrirati, je to upravičen strošek. 
Potrebno bo priložiti izjavo prodajalca, da 
registracija ni mogoča. 
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4.22. Podjetje, ki se ukvarja s krovstvom in 
tesarstvom, želi nabaviti dvigalo, ki bi ga 
montirali na tovorno vozilo (se pravi 
predmet investicije bi bil zgolj nakup 
dvigala, brez tovornega vozila)? Ali je to 
upravičen strošek po razpisu? 

Načeloma da, če so izpolnjeni ostali pogoji 
pozor pri celovitosti projekta! 

4.23. Podjetje je  nabavilo in plačalo licence za 
različne module proizvodnega 
informacijskega sistema. Predmet naložbe 
bi  bila implementacija teh licenc  v realno 
okolje, ki jo bi izvedli  razvijalci teh 
aplikacij. Ali je v skladu z razpisom  nakup 
opisanega know how upravičen strošek? 

Iz opisa izhaja, da so licence že plačane. 
Torej ne morejo biti več upravičen strošek, 
tudi ne samo »implementacija« licenc. 

4.24. Na razpis se nameravamo prijaviti z 
investicijo v ureditev vadišča za 
usposabljanje varnostnikov. Trenutno 
izvajamo vadbo na zemljišču, ki ga 
najemamo od občine, in na katerem 
imamo postavljen nadstrešek in 2 bivalna 
kontejnerja, ki so v lasti našega podjetja. V 
okviru investicije bi želeli kupiti to 
zemljišče, urediti na njem dostop do 
elektrike, postaviti montažno hišo in 
dodatne (premične) bivalne kontejnerje ter 
nabaviti dodatno vadbeno opremo. 
Govorimo torej o razširitvi obstoječe 
dejavnosti.  
Ali se nakup omenjenega zemljišča 
šteje pod gradbeno obrtniška dela ali pod 
kateri drugi tip stroška?  
Če v okviru projekta kupimo omenjeno 
zemljišče, ali potem v tem primeru velja, 
da predvidena gradbena in obrtniška dela 
(dovod elektrike do zemljišča, montaža 
hiše) lahko znašajo do največ 60 % 
vrednosti celotnih upravičenih stroškov 
projekta? 
Ali se ograja, s katero bi ogradili zemljišče, 
šteje pod opremo ali pod gradbeno 
obrtniška dela ali pod kateri drugi tip 
stroška? 
Ali so dodatni (premični) bivalni kontejnerji, 
kjer bi lahko prenočevali vadeči, upravičen 
strošek? Če JA, ali to spada pod strošek 
opreme ali pod kateri drugi tip stroška? 
Ali je nabava in postavitev klima naprav v 
dodatnih bivalnih kontejnerjih upravičen 
strošek ali ne? 

Nakup zemljišča ni upravičen strošek po 
tem javnem razpisu. 
Zemljišče lahko kupite v okviru projekta 
začetne investicije, vendar ni upravičen 
strošek – mora pa biti naveden med stroški 
projekta, saj lahko le v tem primeru projekt 
sploh izvedete – nabavite montažne hiše…, 
ki so lahko upravičen strošek. Gradbena in 
obrtniška dela lahko predstavljajo največ 60 
% vrednosti celotnih upravičenih stroškov 
za projekt začetne investicije (nakup 
zemljišča ni upravičen, je pa obvezen 
strošek investicije).. 
Ograja lahko šteje med opremo, postavitev 
pa med gradbeno-obrtniška dela. 
Dodatni kontejnerji so lahko upravičen 
strošek (oprema), postavitev klima naprav 
ni upravičen strošek. 
Projekt lahko torej izvedete na vašem 
zemljišču – če je zemljišče v najemu, glejte 
določila poglavja 9.1.1. v razpisni 
dokumentaciji. 

4.25. Podjetnik namerava prijaviti projekt, ki 
vsebuje le stroje in opremo za obrtno 
dejavnost.  Med opremo želi kupiti tudi 
toplotno črpalko za ogrevanje objekta ter 
vhodna dvižna vrata  za delavnico . 
 
Sam objekt ( ki ima vsa potrebna 
dovoljenja za gradnjo ) se že izvaja in ni 
predmet prijave na ta razpis. Oprema in 

Toplotna črpalka ni upravičen strošek 
(glejte RD 9.1.1., četrti odstavek). Navajate, 
da se projekt gradnje že izvaja, verjetno ni 
bil predviden objekt brez vrat – vrata za 
delavnico torej niso upravičen strošek. 
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stroji pa se bodo prijavili za leto 2019  in se 
še niso  začele aktivnosti oziroma se bodo 
nabavile v skladu z roki, kot jih 
predvidevajo razpisni pogoji 

4.26. Zanima nas ali je v sklopu 8 JR Pokolpje 
upravičen strošek po razpisu: 
 
- specializirana namenska računska enota 
za rudarjenje kriptovalut (miner)?  
 
Računska enota je namenska in ustvarja 
prihodke ter se ne more uporabiti kot 
osebni računalnik, zato menimo, da ne gre 
za računalnik oz. računalniško opremo. 
Nam lahko to potrdite? 

Ne. Še vedno gre za računalnik, ki ni 
upravičen strošek. 

4.27. Zanima me, ali je nakup novih dvigal, ki se 
montirajo na obstoječo dvigalno 
konstrukcijo v proizvodnji, upravičen 
strošek po tem razpisu? 

V kolikor gre za nadomestno naložbo, ne. V 
kolikor gre za novo naložbo (ne za 
zamenjavo dotrajanega dvigala), da. 

4.28. Ali je nakup in montaža toplotne črpalke 
upravičen strošek? Namreč gradimo nov 
proizvodni objekt, ki nima še ogrevanja. 
Objekt je pod hipoteko. Ali se naložba 
šteje med gradbeno-obrtniška dela ali 
opremo? 

Gradbeno-obrtniška dela v objektu, ki je 
pod hipoteko, niso upravičen strošek (glej 
vprašanje 4.4.). Ni jasno, za kakšen projekt 
gre. Samo gradnja projekta z nakupom in 
montažo toplotne črpalke ni upravičen 
projekt! 

4.29. Ali lahko na razpis s projektom nakupa 
novega gozdarskega stroja (ki ga ni 
potrebno registrirati) kandidira podjetje, ki 
ima kot glavno dejavnost registrirano 
02.400 Storitve za gozdarstvo? 

Da, ob upoštevanj ostalih pogojev javnega 
razpisa. 

4.30. Na projekt bi radi prijavili dograditev 
avtomatske linije, ki je že montirana na 
stroj. Avtomatska linija je namenjena 
podajanju kovinskih insertov v orodje, 
kjer se potem ta kovinski insert oblije z 
materialom. Kupci naročajo različne 
projekte z različnimi kovinskimi inserti, 
za  vsak projekt drugačen inserti in s tem 
tudi drugačna potreba po prijemalu oz. 
robotski roki. Zanima nas ali je 
dograditev obstoječe avtomatizirane 
linije z dodatnimi avtomatskimi 
napravami za podajanje insertov 
upravičen strošek ali ne? 

Iz navedenega izhaja, da gre za 
posodobitev obstoječe proizvodnje? Če 
gre za diverzifikacijo proizvodnje 
poslovne enote na proizvode in storitve, 
ki jih na zadevnem območju prej ni 
proizvajala, je to, seveda, upravičen 
strošek. 

4.31 Podjetje, ki se ukvarja z varovanjem želi 
zaradi razširitve svoje dejavnosti izvesti 
investicijo v nakup novih prostorov, 
gradbenih in obrtniških del za ureditev 
teh prostorov ter nakup potrebne 
opreme. V novih prostorih bo deloval tudi 
varnostno nadzorni center (VNC), ki 
mora biti strogo varovan po standardih 
MNZ-ja. Oprema zato predstavlja 
opremo za varovanje VNC-ja, kot je 
videonadzor, alarmni sistem, 

Projekt kot celota ni poznan, niti struktura 
morebitnih upravičenih stroškov. Če prav 
razumemo, gre le za nadomestno 
naložbo – nakup novih prostorov 
namesto starih? Protipožarna vrata, 
neprobojna okna… vse to spada med 
gradbeno obrtniška dela (vgradnja – v 
stavbo…). Predvidevamo, da varnostno 
nadzorni center (VNC) že obstaja in že 
ustreza predpisom – zdaj bi bil samo 
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protipožarna vrata, neprebojna okna itd. 
Zanima me ali je tovrstna navedena 
oprema za ta namen upravičen strošek? 

preseljen in nabavljena nova 
/nadomestna/ oprema? Nadomestne 
naložbe niso upravičen strošek. 

5. PRIPRAVA VLOGE 
5.1. Ali mora biti vsa dokumentacija, ki je 

vključena v vlogo za 8JR 
Pokolpje prevedena v slovenščino? Tudi 
certifikati kakovosti poslovanja in 
izdelka, če jih imamo trenutno na voljo 
samo v angleški verziji? 

Za vse priloge je potrebno priložiti 
slovenski prevod, tudi za certifikate.  
 
V kolikor prevodi niso priloženi šteje, 
da prilog ni ( če gre za merila), če ne 
gre za merilo, bo vlagatelj pozvan k 
dopolnitvi vloge. 

5.2. Ali se pod 25% lastnih sredstev šteje tudi 
kredit, ki ga da podjetju lastnik tega 
podjetja (kot fizična oseba)? 

Ne – to je kredit. 

5.3. Kaj moramo priložiti k vlogi, če je 
predvideno, da bo pri financiranju 
investicije podjetju posodil denar lastnik 
podjetja, kot fizična oseba. 

Pogodbo o posojilu sredstev med fizično 
osebo in podjetjem (predvidevamo, da je 
podjetje d.o.o.). 

5.4. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da 
mora imeti prijavitelj pri sebi kopijo 
celotne vloge – torej tudi vse prospekte, 
potrdilo FURS itd.? 

Da, prijavitelj mora imeti pri sebi v arhivu 
kopijo vseh dokumentov, obrazcev in 
listin, ki jih je posredoval ob oddaji vloge 
in dopolnitvi vloge. Prav tako mora imeti 
pri sebi vso dokumentacijo, ki jo bo 
posredoval kot zahtevek za izplačilo ali 
kot vmesna in končno poročilo. 

5.5. Ali je potrebno prevesti tudi vse 
predračune? Tudi tiste, ki niso bili izbrani 
(so pri prijavitelju v arhivu) 

Vloga in njeni sestavni deli mora biti v 
celoti v slovenskem jeziku oziroma 
morajo biti priloženi prevodi (ni potrebno, 
da so sodno overjeni). Ponudb, ki niso 
bile izbrane in so v arhivu prijavitelja, ni 
potrebno prevajati. MGRT si pridržuje 
pravico, da zahteva, v primeru dvomov, 
sodno overjen prevod posameznega 
dokumenta. 

5.6. Včasih ni mogoče pridobiti treh ponudb 
za stroj – ker nekatere posebne stroje 
dela samo en ali dva proizvajalca. 

Če resnično ni drugih proizvajalcev, naj 
prijavitelj priloži izjavo, da je po 
preverjanju z gotovostjo ugotovil, da 
takšnih strojev/opreme ne dela nobeno 
drugo podjetje in je zato priložen le en ali 
dva predračuna. 

5.7. Če prijavitelj v preteklosti še ni ustvarjal 
prihodov iz dejavnost turizma, investira 
pa v turistično kapaciteto (nastanitvene 
kapacitete, gostinska dejavnost, dodatne 
aktivnosti za turiste), poda namesto 
mnenja občine oz. pooblaščene 
organizacije, izjavo, da se s turizmom do 
sedaj ni ukvarjal?  

Da, prijavitelj naj poda izjavo, da se s 
turizmom do zdaj podjetje še ni ukvarjalo 
in ni pridobivalo prihodkov iz te 
dejavnosti. 

5.8. Ali mora biti soglasje lastnika  k investiciji 
overjeno na Upravni enoti? 

NE; soglasje lastnika k investiciji mora biti 
vsebovano v dolgoročni najemni pogodbi 
oziroma mora biti k pogodbi sklenjen 
ustrezen dodatek (če je pogodba 
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obstoječa že dalj časa), ki mora biti v 
notarski obliki 

5.9. Na Bisnodu so pojasnili, da je možno 
naročiti izdelavo bonitete ob plačilu  tudi 
za prevzemnika, vendar ne objavijo te 
bonitete na spletni strani, izdajo stranki 
le potrdilo. 

Če bo prijavitelj priložil boniteto, se le-ta 
ne bo upoštevala. Upoštevane bodo, za 
vse prijavitelje enako, bonitete, ki bodo 
objavljene na spletni strani. 

5.10. Obrazec "ZAVAROVANE OSEBE 
ZAVEZANCA" - ali je dovolj številčni 
izpis ali mora biti poimenski? 

Priložiti je potrebno obrazec »Zavarovane 
osebe zavezanca«, kot je navedeno v 
razpisni dokumentaciji. Samo številčni 
izpis ni ustrezna priloga. 

5.11. V okviru začetni investicije predstavljajo 
celovit projekt trije stroji: stroj A, stroj B 
in stroj C; povpraševanje pošljemo 3 
ponudnikom, ki vsak ponuja vso 
navedeno opremo. A lahko od prvega 
izberemo Stroj A, od drugega stroj B in 
od tretjega stroj C. Torej se odločimo le 
za del ponudbe od vsakega... Je to 
možno? 

Je možno, v obrazcu 3e je potrebno za 
vsak stroj posebej navesti, zakaj ste se 
odločili za izbranega ponudnika. 

5.12. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da 
se vlogi na javni razpis priloži 
predračune ali ponudbe (originale). 
 
Ali je dovolj, da se priložijo predračuni, 
prejeti po elektronski pošti? 

Lahko so priloženi predračuni/računi, 
prejeti po elektronski pošti (skeniran 
dokument); v tem primeru naj prijavitelj 
priloži tudi sporočilo, ki ga je prejel po 
elektronski pošti. 

5.13. Ali je potrebno k vlogi priložiti ZKI tudi če 
podjetje kupuje samo bager, ki se 
uporablja za delo na terenu? Če DA, kaj 
je potrebno priložiti v tem primeru? 

DA. Potrebno je priložiti ZK izpisek 
prostora, kjer ima podjetje-prijavitelj 
sedež in parkirano vozilo/vozila kadar 
niso v funkciji. 

5.14. Ali morajo biti bilance za leto 2019 že 
končne (oddane na AJPES), ali gre 
lahko za oceno poslovanja (za leto 
2019)? 

Bilance naj bodo takšne, kot bodo 
oddane na AJPES – četudi še ne 
potrjene s strani AJPES – biti pa morajo 
potrjene s strani odgovorne osebe in 
žigosane. 

5.15. Vlagatelj namerava v letu 2020 izvesti 
investicijo v izgradnjo proizvodnih 
prostorov. Do vložitve vloge še ne bo 
imel pravnomočnega gradbenega 
dovoljenja. Le tega bo pridobil po vložitvi 
vloge vendar  do začetka izvedbe del 
v  poslovnem letu 2020. Ali vlagatelj 
izpolnjuje razpisne pogoje? 

Ne, ob oddaji vloge mora imeti prijavitelj 
pravnomočno gradbeno dovoljenje, 
izdano najkasneje na dan oddaje vloge 
(RD 9.1.1. Stroški gradbenih in obrtniških 
del) 

5.16. Ali je bančna izjava o zaprti finančni 
konstrukciji obvezna priloga k vlogi na 
razpis? Če DA, ali je lahko to predmet 
dopolnitve? Včasih namreč traja kar 
nekaj časa, da banka izda tak dokument. 

Če ima prijavitelj zaprto finančno 
konstrukcijo (zagotovljena lastna 
sredstva in predvidena nepovratna 
sredstva MGRT), izjava banke ni 
potrebna. 

5.17. Podjetje ima trenutno hipoteko na 
nepremičnini, kjer bi se izvajala naložba. 
Za potrebe razpisa so pripravljeni 
poplačati kredit in zbrisati hipoteko, 
vendar da je to prikazano v zemljiški 

K vlogi je potrebno priložiti zemljiško-
knjižni izpisek. V kolikor bo iz izpiska 
razvidno, da ni ustrezen (hipoteka), bo 
prijavitelj pozvan k dopolnitvi. Priložiti bo 
moral ZK izpisek, v katerem bo 
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knjigi traja kar nekaj časa. Ali vam 
zadostuje, da podjetje priloži k vlogi 
izbrisno pobotnico s strani banke, kjer je 
navedeno, da se ta hipoteka briše, ali 
mora biti to, da nepremičnina ni pod 
hipoteko dejansko razvidno iz zemljiške 
knjige? 

nepremičnina brez hipoteke. Pobotnica  
strani banke ne zadošča. 

5.18. Ali lahko namesto najemne pogodbe 
podjetje priloži podeljeno stavbno 
pravico, v kolikor ni lastnik nepremičnine, 
kjer se bo izvajala naložba? 

Ne, priložiti mora najemno pogodbo. 

5.18. Zanima me, če je potrebno narediti 
poslovni načrt za ta razpis - 8 JR 
Pokolpje. 

Poslovnega načrta ni potrebno priložiti. 

5.19. Na izpisku ZZZS 'Zavarovane osebe 
zavezanca' je na seznamu tudi oseba, ki 
ima zavarovalno podlago 050 (občasno 
delo upokojenca). 
Ali se ta oseba šteje kot zaposlena (na 
ZZZS-ju pravijo, da po njihovo ne) in ali 
ga vnesemo v obrazec 3a pod število 
zaposlenih na dan objave razpisa, ali ga 
izpustimo (glede na to, da gre zgolj za 
občasno delo)? 

Oseba ne šteje kot zaposlena, niti pri 
pripravi vloge, niti kasneje – takšna 
zaposlitev ne šteje med nove zaposlitve, 
niti med ohranjanje delovnih mest. Pri 
vlogi napišite opombo, da je razhajanje 
glede števila zaposlenih (obrazec ZZZS 
in navedba v obrazcu 3a) posledica 
upokojenca z občasnim delom. 

5.20. Pri ponudnikih iz tujine je zelo težko ali 
praktično nemogoče pridobiti ponudbo – 
predračun z žigom. Je dopustno, da se 
priloži predračun – ponudba, ki jo 
prejmemo po e-pošti? 

V kolikor gre za predračun, ki je prejet iz 
tujine in dokumenta z žigom in podpisom 
ni mogoče ali ni mogoče pravočasno 
pridobiti, ni potrebno, da je žigosan; 
prijavitelj v vlogi poda opombo - izjavo, 
da ni bilo mogoče pridobiti žigosanega 
predračuna. 

5.21. V RD je navedeno, da morajo biti vsi 
dokumenti v slovenskem jeziku ali 
prevedeni. Lahko na predračunu, kjer ni 
veliko teksta, dopišemo prevod kar 
ročno? 

Lahko, če bo čitljivo in razumljivo 
napisan. 

5.22 »Kako daleč« se preverja lastništvo 
podjetij – obrazci 1a, 1b  

V kolikor je lastnik podjetja drugo 
podjetje, je potrebno posredovati podatke 
o lastniških povezavah tudi na lastnike 
tega drugega podjetja, dokler ne 
dosežemo fizičnih oseb. 
Primer. Prijavitelj, podjetje A, je v 10 % 
lasti fizične osebe in v 90 % lasti podjetja 
B. 
Potrebno je posredovati obrazce tudi za 
podjetje B. Iz obrazcev 1a in 1b za 
podjetje B izhaja, da so lastniki (ali 
deloma) spet gospodarske družbe – torej, 
potrebno je toliko obrazcev 1a in 1b, da 
pridemo do fizičnih oseb. 
Za velikost in morebitno partnerstvo ali 
povezanost med podjetji je potrebno 
poznati podatke: kdo so lastniki, tudi 
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fizične osebe in kje vse imajo ti lastniki 
lastniške deleže.  
V kolikor gre za podjetje/podjetja s 
sedežem v tujini, je potrebno posredovati 
verodostojne listine o lastništvu podjetij 
(izpis iz tamkajšnjega sodnega / 
poslovnega registra… s prevodom) 

5.23. Kaj, če prijavitelj ne more pridobiti vseh 
podatkov o lastnikih, zlasti če gre za tuja 
podjetja? Je vloga nepopolna? 

V tem primeru šteje, da gre za veliko 
podjetje. 

5.24. Ali se povezanost podjetij ugotavlja 
samo na podlagi lastniškega deleža? 

NE. Kadar povezanost ne izhaja iz 
lastniškega deleža mora dajalec državne 
pomoči od podjetja zahtevati, da se 
izreče o povezanosti z drugimi podjetji, v 
smislu 3. člena Priloge 1 Uredbe 
651/2014.  
V primeru dvoma lahko od prijavitelja 
podjetja zahtevamo, da se izreče ali je s 
katerim drugim podjetjem (ali fizično 
osebo) v enem od naslednjih razmerij: - - 
podjetje ima večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov v drugem 
podjetju;  
- podjetje ima pravico, da imenuje ali 
odstavi večino članov upravnega, 
upravljavskega ali nadzornega organa v 
drugem podjetju;  
- podjetje ima pravico, da izvaja 
prevladujoč vpliv nad drugim podjetjem 
na podlagi pogodbe, podpisane s tem 
podjetjem, ali določbe v statutu tega 
podjetja;  
- 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. 
Torej – če neko podjetje posluje samo ali 
skoraj samo z nekim drugim podjetjem, 
šteje, da sta podjetji povezani. 

5.25. Kako se ugotavlja velikost podjetij v 
posebnih primerih, ko so podjetja 
povezana preko pravice imenovanja 
uprave, prevladujočega vpliva,..? 

Če ima podjetje prevladujoči vpliv, 
pravico imenovanja večine članov 
upravnega oz. nadzornega organa v 
drugem podjetju, idr., se v skladu s tretjim 
odstavkom 3. Člena Priloge 1 Uredbe 
651/2014 obravnava kot povezano 
podjetje. 
V skladu s 6. členom Priloge 1 Uredbe 
651/2014 je potrebno podjetju za vsako 
povezano podjetje prišteti 100% 
podatkov o številu zaposlenih, letnem 
prometu ali bilančni vsoti. 
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5.26. Do kdaj je mogo če oddati vlogo za v 
glavni pisarni? In kako je z oddajo po 
pošti? 

Do torka,10. marca 2020, do 12.00 ure – 
Kotnikova 5, Ljubljana. Pošiljke, ki bodo 
poslane po pošti, morajo prav tako 
prispeti na MGRT do 10. 3. 2020, do 12. 
ure – če je poštni žig 10. 3. 2020, bo 
vloga prepozna! 

5.27. Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri 
pozvani k podpisu pogodbe. Če se 
prijavitelj v roku osmih (8) dni od 
prejema poziva na podpis pogodbe na 
poziv ne odzove, se šteje, da je 
umaknilo vlogo za pridobitev sredstev. 
Ali to pomeni, da se moramo v roku 8 
dneh oglasiti na MGRT zaradi podpisa 
pogodbe? 

Ne, pogodbe bodo prejemnikom, po 
izstavitvi sklepov in potem, ko bodo 
projekti potrjeni na Vladi RS, poslane v 
podpis – s pošto. Prejemnik mora vrniti 
podpisano, datirano in žigosano 
pogodbo, skupaj z ustreznimi instrumenti 
za zavarovanje obveznosti, v roku 8 dni 
od prejetja pogodb. 

5.28. V d.o.o. nima nihče 25 % lastniškega 
deleža ali več. Ali v tem primeru zadošča 
samo menica in menična izjava 
podjetja? 

Ne, v tem primeru je potrebno 
posredovati ali bančno garancijo na prvi 
poziv ali menične izjave lastnikov – toliko, 
da bo skupaj več kakor 50 % lastniškega 
deleža (npr. 3 lastnikov, ki imajo 20 % 
delež) 

5.29. Ali lahko podjetje celotno investicijo 
financira z lastnimi sredstvi (tudi brez 
premostitvenega posojila za nepovratna 
sredstva)? 

Da, lahko založi lastna sredstva. 

5.30. V Razpisni dokumentaciji, v točki 15 
(odgovornost in obveznosti prejemnika 
sredstev) je navedeno, da morajo 
osnovna sredstva ves čas ostati na kraju 
izvajanja investicije. To je pri nabavi 
osnovnih sredstev za gradbeništvo 
nelogično, saj se le-to običajno seli iz 
projekta na projekt (skladno z fazo 
izvajanja del).  
Kako potem upravičiti (navesti) mesto 
opravljanja dejavnosti predmetnih 
osnovnih sredstev? 

Pri gradbenih strojih je normalno, da se 
uporabljajo na različnih gradbiščih. Kraj 
opravljanja dejavnosti je tam, kjer je 
sedež (podružnica) podjetja in kjer so 
stroji, kadar niso na gradbišču. 

5.31. V točki 12.1.2 (listine, potrdila) je 
navedena obveza priloge vlogi, in sicer 
zemljiško knjižni izpisek kot dokazilo 
lastništva zemljišča; Ali je primeren ZKL 
zemljišča skladišča, kjer je locirana 
oprema (osnovno sredstvo) za čas 
mirovanja? 

Da, prijavitelj mora imeti poslovni prostor, 
v katerem oz. na katerem se nahajajo 
stroji, kadar niso na delu – na gradbišču. 

5.32. Ali se smatra prokurist v podjetju tudi 
odgovorna oseba podjetja? 

Da, v kolikor zastopa podjetje brez 
omejitev, sicer ne (če ima omejena 
pooblastila). 

5.32. V kolikor gre za adaptacijo – 
obnovitvena dela restavracije brez 
potrebnega gradbenega dovoljenja (ni 
posegov v konstrukcijo, ampak gre za 
menjavo ploščic, oken, fasade..), 

V kolikor po določilih Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – 
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. 
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – 
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moramo imeti tudi pooblaščenega 
nadzornika za gradbena dela? V 
pogodbi je navedeno, da mora račun za 
gradbena dela biti podpisan z strani 
nadzornika. 

odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. 
US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) za 
gradnjo, ki je predmet projekta začetne 
investicije, gradbeni nadzor ni potreben, 
ni potrebno, da so računi za gradbena 
dela podpisani s strani nadzornika. 

6. MERILA 
6.1. Glede na omejitve pri kriteriju novo 

ustvarjena delovna mesta me zanima, ali 
se kot ustrezno delovno mesto (se pravi 
dobimo točke zanj) šteje zaposlitev 
osebe, ki jo bo podjetje zaposlilo preko 
ZRSZ-jevega razpisa PRVI IZZIV? Kako 
se tu razume dikcija 'Štejejo le delovna 
mesta, ki niso sofinancirana iz drugih 
virov oziroma ...? 

Predvidevamo, da je za to zaposlitev 
prijavitelj prejel neko olajšavo – torej to 
delovno mesto ne šteje, za to DM 
prijavitelj ne bo prejel točk po merilu A1. 

6.2. Ali je vlagatelj upravičen do točk za 
certifikat kakovosti poslovanja, če 
predloži certifikat o boniteti odličnosti, ki 
ga izdaja Bisnode d.o.o.? 

NE. Kot certifikat kakovosti štejejo samo 
pridobljeni in veljavni certifikati po 
standardu ISO – gre za celovito kakovost 
organizacije in vodenja poslovanja 
podjetja. 

6.3. Ali so:  
- certifikat o skladnosti izdelka z 

določenim standardom,  
- na sejmu ali razstavi dosežena 

nagrada za najboljši izdelek 
- priporočilo dolgoletnega partnerja iz 

tujine oz. njegovo zagotovilo o 
brezhibni kakovosti izdelkov že 10 let 

- potrdilo o opravljenem izobraževanju 
pri zunanjem partnerju (delavec x se 
je izobraževal v Nemčiji in pridobil 
posebno licenco) 

ustrezni certifikati za dosego točk po 
merilu B2 Certifikati kakovosti?  

Ne, nič od navedenega ni podlaga za 
dosego točk po merilu B2. 
Potrdila skladnosti (npr. CE oznaka) ne 
štejejo za znak kakovosti izdelkov smislu 
tega merila. Bonitetna ocena ne šteje za 
znak kakovosti poslovanja. Certifikati, ki 
jih prejmejo posamezni zaposleni 
(spričevala, potrdila o izobraževanju oz. 
doseženi usposobljenosti) se po tem 
merilu ne točkujejo. 
Ustrezni certifikati so: 
- certifikat kakovosti za izdelek 

(slovenska kakovost…) – kakovost 
izdelka 

- ISO standardi – za kakovost 
poslovanja 

6.4. Podjetje je z bodočim poslovnim 
partnerjem sklenilo okvirno pogodbo o 
sodelovanju. Partner s pogodbo 
zagotavlja, da bo odkupil v letu 2021 
izdelke od podjetja – vlagatelja v količini 
50 % svojih skupnih potreb op izdelku x – 
po dogovorjeni ceni. Je to ustrezna 
pogodba za pridobitev točk po merilu C8 
(priložene pogodbe, predpogodbe) 

Takšna pogodba ni ustrezna , saj niso 
določene niti količine, niti cene, določeno 
je le časovno obdobje. 
V pogodbi mora biti točno definirano npr: 
Nakup xxx kosov izdelka x po ceni y v 
letu 2021… 

6.5. V 8 JR Pokolpje se za sklop A-turizem 
točkuje število že obstoječih ležišč. 
Ali se pri točkovanju upoštevajo tudi 
posteljne kapacitete (št. ležišč), ki jih ima 
investitor trenutno izven območja 
Pokolpja? 

Ne, upoštevajo se le ležišča, ki so 
neposredno povezana z objektom oz. 
projektom začetne investicije. 



 

18/26 
8 JR Pokolpje, Vprašanja in odgovori, 4300-12/2019/ 50 ,  sedmi del, 6. marca  2020 

6.6. Samostojni podjetnik se je preoblikoval v 
d.o.o. Podjetje kot d.o.o. posluje šele leto 
dni, zato nima bonitete. Ima pa boniteto 
samostojni podjetnik. Ali se bo 
upoštevala bonitetna ocena 
samostojnega podjetnika? 
 
 

Prijavitelj – d.o.o. mora priložiti dokazila 
(izpis AJPES?), da je d.o.o. naslednik 
samostojnega podjetnika. Bonitetna 
ocena predhodnega samostojnega 
podjetnika se upošteva le, če samostojni 
podjetnik ne posluje več (je izibrisan izi 
registra; ne obstoja več, obstoja samo še 
d.o.o.) 

6.7. Ali med certifikate kakovosti spada 
Certifikat FSC (za sledenje lesa) 

DA. Certifikat FSC (FSC je neodvisna, 
neprofitna, nevladna organizacija, ki je 
osnovala prvi sistem za upravljanje 
gozdov (Forest Management), in 
nadaljnjo sledljivost certificiranega lesa 
oz. izdelkov FSC – CoC (Chain of 
custody)) uvrščamo med certifikate 
kakovosti poslovanja (ne kakovosti 
izdelka). 

6.8. Kako je z merilom število novo 
ustvarjenih delovnih mest – kaj je 
začetno stanje – dan objave javnega 
razpisa ali dan oddaje vloge in kaj šteje 
kot novo delovno mesto? 

Kot stanje – število zasedenih delovnih 
mest šteje število na dan objave javnega 
razpisa. Kot novo ustvarjena DM v okviru 
projekta pa štejejo delovna mesta, ki so 
ustvarjena od dneva oddaje vloge dalje. 
Torej delovna mesta, ki so ustvarjena 
med datumom objave JR in datumom 
oddaje vloge na JR ne štejejo kot 
nova delovna mesta ! 

6.9. Trenutno imamo v podjetju zaposleni 2,5 
osebi (ena oseba za polovični delovni 
čas). Kako se to šteje pri številu 
zaposlenih (B4 oziroma E3) in kaj če 
zaposlim 1,5 osebe, koliko točk dobim po 
merilu A1 oziroma D1 

Po teh merilih štejejo le delovna mesta 
za poln delovni čas. Pri merilu B4 oz. 
E3 bo štelo, da imate zaposleni 2 osebi, 
če boste zaposlili 1,5 osebe, dobite 
točke, kot da ste zaposlili 1 osebo.  
Tudi nove zaposlitve (pozor pri 
izvajanju projekta) morajo biti za poln 
delovni čas! 

6.10. Med razlago meril  (poglavje 6.2.1, str. 
11 RD) sem zasledila, da bodo vloge, ki 
bodo predvidele samo ohranitev delovnih 
mest, ne pa tudi povečanja, zavrnjene 
kot neustrezne. Ali to drži? Če je to pogoj 
razpisa, zakaj se navaja med merili in ne 
med ostalimi pogoji za prijavo oz. za 
projekt? 

V razpisni dokumentaciji, v poglavju 4.3. 
Upravičeni projekti, je navedeno v deseti 
alineji: v okviru projekta začetne 
investicije bo ustvarjeno vsaj eno novo 
delovno mesto v roku 6 mesecev po 
zaključku investicije… Pri merilih je to 
navedeno še enkrat – v izogib 
nesporazumom.  

6.11. Ali zaposlitve, za katere podjetje dobi 
nepovratna sredstva ZRSZ niso ustrezne 
pri merilu Nova delovna mesta? 

NE, niso ustrezna po merilu Nova 
delovna mesta. 

6.12. Ali je pogodba o poslovnem sodelovanju 
s kupcem sklenjena za nedoločen čas? 

Pri merilu C9 se upoštevajo priložene 
predpogodbe/pogodbe  v slovenskem 
jeziku ali v tujem jeziku s priloženim 
prevodom (prevod podpiše odgovorna 
oseba podjetja) (vsaj ena), iz katerih 
izhaja časovna, količinska in vrednostna 
opredelitev prodaje izdelkov oz. storitev z 
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veljavnostjo za vsaj 3 mesece  (pogodbe 
ne smejo biti starejše od 6 mesecev 
oziroma morajo imeti veljavnost vsaj  tri 
mesece po predvidenem zaklju čku 
investicije ). Torej vsaj za 3 mesece po 
zaključku investicije morajo biti navedena 
določila natančno, lahko pa je pogodba 
za nedoločen čas (še za naprej), ne pa 
samo »za nedoločen čas«, brez določil 
za te 3 mesece. 

6.13. Zanima me, za katera leta je potrebno 
izpolniti podatke v tabeli za merili C5 
Ciljni trgi količinsko in vrednostno ter C6 
Ciljni kupci količinsko in vrednostno 

Pričakuje se, da so podatki izpolnjeni 
vsaj za tri leta v naprej, navedene morajo 
biti glavne značilnosti in vir podatkov, ki 
so v tabelah. 

6.14. Zaposlitve 
 
Če podjetje obljubi 3 nove zaposlitve, 
realizira pa 2, ali mora v takem primeru 
vrniti prejeta sredstva, če se izkaže, da to 
ni sprememba, ki bi vplivala na oceno 
tako, da bi se ocena znižala pod prag 
določen za sofinanciranje? Npr. prag za 
odobritev je 85 točk, vloga prejme 90 
točk (z obljubljenimi 3 zaposlitvami). V 
primeru, da sta realizirani 2 zaposlitvi bi 
taka vloga še vedno presegla prag, saj bi 
dosegla 86 točk. Ali se v takem primeru 
vračajo nepovratna sredstva ali ne, glede 
na to, da je v javnem razpisu navedeno, 
da se sredstva vrača, če med izvajanjem 
projekta pride do sprememb, ki bi 
vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag določen za 
sofinanciranje vlog (ta sprememba v 
navedenem primeru pa ni taka). 

Ne gre le zato, da bi podjetje dobilo 
sredstva ali ne, gre tudi za pogodbeno 
obveznost prejemnika sredstev, ki bo 
imel v pogodbi navedeno, da bo ustvaril 
in zasedel 3 nova delovna mesta – 
obveznosti pa kasneje ne izpolni. Gre za 
kršitev pogodbene obveznosti! 

6.15. Merilo B1 (Bonitetna ocena): Podjetnik 
se je sredi leta 2018 preoblikoval iz s.p.-
ja v d.o.o., vendar ker ni posloval celotno 
leto 2018, mu v bazi GViN (Bisnode) piše 
N.O. (nima ocene). V primeru s.p.-ja mu 
piše IZBRISANO. V odgovoru 6.6. ste 
napisali, da se v tem primeru upošteva 
bonitetna ocena predhodnega s.p.-ja, 
vendar me zanima, kako boste dobili to 
oceno, če tudi s.p. ni posloval celo leto 
2018. Koliko točk pri merilu B1 dejansko 
dobi v tem primeru ta novoustanovljeni 
d.o.o. (naslednik s.p.-ja)? 

Vloge prijaviteljev - podjetij, za katera 
bonitetna ocena Bisnode  ne bo 
razpoložljiva, prejmejo 0 točk. Upošteva 
se zadnja razpoložljiva ocena, razen, če 
je ocena starejša od leta 2017 (ocena za 
leto 2017, objavljena v letu 2018). 

6.16 Kako je z merili, ki jih na podlagi 
podatkov iz vloge ne bo mogoče 
izračunati? Npr. število zaposlenih za 
preteklo obračunsko obdobje iz izkaza 
poslovnega izida, amortizacija… - če v 
vlogi listin ne bo priloženih ali če listine 

Po vseh merilih, ki jih ni mogoče 
izračunati ali če prijavitelj ne bo priložil 
ustreznih dokazil, bo vloga prejela 0 točk. 
Dopolnitve pri merilih niso mogoče. 
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teh podatkov ne vsebujejo – podjetje še 
ni poslovalo, kot normiranec nima 
podatkov…? 

6.17 Pri merilu A2: 
Vrednost upravičenih stroškov je višja od 
vrednosti amortizacije (IPI za leti 2017, 
2018 in 2019). Ali se v primeru 
podružnice upošteva celotna amortizacija 
vse opreme v podružnici oz. samo 
amortizacija opreme/strojev, ki so 
vključeni v proizvodno novega produkta 
in se bi proizvodni proces posodobil 
 
Vrednost upravičenih stroškov  za 
najmanj 200 odstotkov  presegajo 
knjigovodsko vrednost sredstev, ki se 
ponovno uporabijo.  Ali so pri sredstvih, 
ki se ponovno uporabijo vključeni le 
obstoječi  stroji/oprema, ki so 
neposredno potrebni za proizvodno 
novega produkta v podružnici oz. se 
upošteva vse stroje v podružnici. 

Upoštevajo se vrednosti iz priloženih 
dokumentov.  
 
Ker govorimo o posodobitvi procesa, se 
upošteva vrednost vseh osnovnih 
sredstev (strojev, ne zgradb…). 
Nadomestne naložbe (če se samo 
zamenjajo stroji) niso upravičen strošek. 

6.18. V prijavnem obrazcu je navedeno 
vprašanje, ali knjigovodska vrednost 
sredstev presega vrednost upravičenih 
stroškov za ta projekt za vsaj 200 %. Ali 
je to pravilno oz. bi moralo biti obratno 
zastavljeno vprašanje, in sicer: ali 
vrednost upravičenih stroškov za ta 
projekt za vsaj 200% presega 
knjigovodska vrednost sredstev. 

Pri pomoči, dodeljeni za diverzifikacijo 
obstoječe poslovne enote, morajo 
upravi čeni stroški za vsaj 200 % 
presegati knjigovodsko vrednost 
sredstev,  ki se ponovno uporabijo, kot je 
bila evidentirana v poslovnem letu pred 
začetkom del. 
(Določilo UREDBE KOMISIJE (EU) št. 
651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive z 
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe) 
V prijavnem obrazcu je napa čno 
navedeno, obrazca 3 /za oba sklopa/ bosta 
na spletni strani zamenjana. 

6.19. V kolikor gre za diverzifikacijo proizvodne 
podružnice na proizvode, ki iih na 
zadevnem področju prej ni proizvajala. 
 
Ali v točki 6.1 Dispozicije projekta lahko 
obkljukamo tretji okvir diverzifikacija…., 
kljub temu da ne dosega pogojev glede 
višine upravičenih stroškov (za 200% 
presega  višino …. 
 
Kaj je ustrezno, da v tem primeru 
označimo, npr. drugo okence  - razširitev 
zmogljivosti 

V tem primeru gre za razširitev 
zmogljivosti. 

7. IZVAJANJE PROJEKTA 
7.1. So kompenzacije kot dokazilo o 

plačilu  sprejemljiv dokaz kot priloga za 
Ne. V razpisni dokumentaciji je pri vseh 
upravičenih stroških določeno, da je 
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uveljavljanje upravičenih stroškov? potrebno pri zahtevku za izplačilo priložiti 
kopije bančnih izpiskov kot dokazila o 
dejanskem plačilu dobavitelju. Stroški 
morajo biti v celoti (ne samo del, ki se 
povrne) plačani neposredno dobavitelju 
blaga oz. storitve, z bančnim nakazilom.  

7.2. Ali je potrebno poročati o spremembah 
zaposlitev – na primer, če nekdo da 
odpoved in se na to delovno mesto 
zaposli drugega delavca? 

Da. O vseh spremembah je potrebno 
poročati takoj, ko je prišlo do 
spremembe.   

7.3. Če podjetnik – vlagatelj kot d.o.o. pridobi 
nepovratna sredstva za nakup strojev – 
ali lahko na istih strojih opravlja tudi 
storitve za s.p., kar ima registrirano kot 
popoldansko dejavnost? 

Nikakor ne. Delovna sredstva, ki so 
sofinancirana z nepovratnimi sredstvi 
lahko uporablja izključno podjetje – 
vlagatelj oz. upravičenec, ki je podpisnik 
pogodbe, ne pa katera-koli druga družba 
(podjetje, s.p., posameznik). 

7.4. V kolikem času po realizaciji pogodbe 
lahko pričakujemo izplačilo nepovratnih 
sredstev oziroma, kakšen naj bo rok 
vračila za premostitveno posojilo, ki bi ga 
odobrila banka? 

V razpisni dokumentaciji, v osnutku 
pogodbe je določeno, da je rok plačila 30 
dni od pravilno izstavljenega zahtevka za 
izplačilo – torej, če je zahtevek popoln, 
vključno s prilogami – šele po dopolnitvi, 
v 30 dneh od dopolnitve zahtevka.  

7.5. Kaj se zgodi v primeru, če se prejemnik 
sredstev v določenem času invalidsko 
upokoji? 

V kolikor je izpolnil vse obveznosti 
(ohranil osnovna sredstva in ustvarjene 
zaposlitve za 3 oz. 5 let), se projekt 
zaključi. Če katerakoli izmed pogodbeno 
določenih obveznosti še ni izpolnjena, se 
le-ta prenese na tistega, ki bo prevzel 
podjetje (če bo kdo). V tem primeru mora 
podjetnik, ki se invalidsko upokoji, 
priskrbeti nove, nadomestne 
menice/menične izjave novih lastnikov. 
Če ne, če prejemnik podjetje proda, 
obveznosti pa še ni izpolnil, mora vrniti 
sredstva. 

7.6. Če zaposlim dva delavca in po naprimer 
enem letu eden od teh dveh zboli ali se 
poškoduje in ima omejitev recimo 4 urni 
delovni čas, v kolikem času moram 
zaposliti novega delavca, da nisem v 
prekršku? 

V primeru, kot ga navajate, nas morate o 
spremembah takoj obvestiti, na osnovi 
vaših navedb se dogovorimo za rok. 
Novo  zaposlitev je potrebno realizirati 
čimprej; odločbe o 4-urnem delavniku se 
ne dobijo kar čez noč, torej se je mogoče 
na situacijo pripraviti. 

7.7. Do upokojitve mi manjka še 2,5 let, 
zaposlim dva delavca in s.p. predam 
sinu, ki je že sedaj zaposlen ali moram 
zaposliti novega delavca? 

Vsako izgubljeno delovno mesto-
zaposlitev je potrebno nadomestiti v 
smislu ohranjanja delovnih mest. V vašim 
primeru da, zaposliti morate novega 
delavca. 
 
 
 

7.8. Ali mora podjetje, ki kandidira na razpis 
zgolj s projektom nakupa novih strojev 
priložiti pravnomočno uporabno 

Odvisno od vsebine celotne vloge. Če 
gre samo za postavitev novega stroja v 
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dovoljenje? Če DA, kdaj je to potrebno 
storiti – ob prijavi na razpis ali ob oddaji 
zahtevka? 

že obstoječ obrat, ki že ima uoprabno 
dovoljenje, to ni potrebno. 

8. POJASNILA GLEDE ZAPOSLITEV 
8.1. Ali se delavka na porodniškem dopustu 

šteje med zaposlene? 
Da (ko gledamo število zaposlenih na 
dan oddaje vloge).  
V kolikor je delavka na porodniškem 
dopustu, sicer pa zaposlena na delovnem 
mestu, ki je bilo ustvarjeno kot novo 
delovno mesto v okviru prijavljenega 
projekta, mora biti delovno mesto 
zasedeno – torej za čas njene odsotnosti 
mora biti poskrbljeno za nadomestno 
zaposlitev. 

8.2. Ali je potrebno poročati o spremembah 
zaposlitev – na primer, če nekdo da 
odpoved in se na to delovno mesto 
zaposli drugega delavca? 

Da. O vseh spremembah je potrebno 
poročati takoj, ko je prišlo do 
spremembe.   

8.3. Kaj če podjetje po zaključeni investiticji 
zaposli delavca za drugo mesto, kot je 
bilo predvideno v vlogi oz. obrazcu 3a? 

Prijavitelj ob prijavi navede, kakšne 
zaposlitve bo potreboval za izvajanje 
projekta. Npr. če bo kupil 5 novih strojev, 
bo potreboval morda 5 delavcev za te 
nove stroje in vodjo proizvodnje. 
Dejansko pa se izkaže, da bi na DM 
vodje proizvodnje lahko nekoga 
prerazporedil – od delavcev, ki so že 
zaposleni v podjetju. To je mogoče 
(sklene se ustrezna nova pogodba o 
zaposlitvi ali dodatek k obstoječi 
pogodbi), seveda pa mora na delovno 
mesto, ki ga je pred tem zasedal ta, ki bo 
zdaj vodja proizvodnje, zaposliti nekoga 
drugega. O zadevi se dogovori s 
skrbnikom pogodbe pri MGRT. 

8.4. Ali je mogoče skleniti pogodbo za novo 
ustvarjeno delovno mesto prvič za 
določen čas, npr. 2 meseca, da delavca 
spoznamo? 

Ne – pogodba mora biti sklenjena vsaj za 
3 leta oz. za 5 let, če gre za veliko 
podjetje. Priporočamo, da v pogodbo 
vključite poskusno dobo. 

8.5. Ali je dovoljeno zaposliti tujca? Je, če je z njim mogo če skleniti 
pogodbo za vsaj tri oziroma pet let  
(odvisno od velikosti podjetja) ali za 
nedolo čen čas, v nasprotnem primeru ta 
zaposlitev ne šteje kot izpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti (če ste navedli 
določeno število novih delovnih mest, ki 
naj bi se točkovala) 
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8.6. Ali šteje kot zasedba novega delovnega 
mesta tudi prerazporeditev delavca, ki je 
že nekaj časa v podjetju, ki morda že 
celo ima pogodbo za nedoločen čas; z 
aneksom bi se uredilo, da je zdaj 
zaposlen na osnovi pogodbe Pokolpje? 

Je mogoče, vendar je potrebno tega 
delavca, ki bo prevzel drugo delovno 
mesto, nadomestiti. Z novim delavcem 
je potrebno skleniti pogodbo za 
dolo čen čas vsaj tri oziroma pet let ali 
za nedolo čen čas, MGRT – skrbnika 
pogodbe je potrebno o tem obvestiti; 
potem se bo kot nova zaposlitev štela ta, 
nadomestna zaposlitev, saj se sicer ne 
sledi namenom javnega razpisa. 

8.7. Podjetje je imelo na dan objave JR 
zaposlenih 10 oseb, od tega dve osebi, 
za kateri smo dobili sredstva (stari več 
kot 50 let…), katerima se enoletna 
pogodba izteče v decembru 2018. Ali 
moramo tudi ti dve delovni mesti 
ohraniti? 

Da. Ni nujno, da ju zasedata osebi, ki ste 
jih zaposlili po tem programu in za kateri 
ste dobili subvencijo, štejeta pa v število 
zaposlenih na dan objave JR. Na dan 
objave JR je bilo torej zaposlenih 10 
oseb. 

8.8. Ali na novo DM, ki je povezano z 
izvajanjem projekta začetne investicije 
(dobimo točke) lahko zaposlimo osebo, 
za katero dobimo subvencijo in jo 
moramo imeti zaposleno le za eno leto? 
Po izteku enega leta pa zaposlimo drugo 
osebo – bodisi na osnovi subvencije ali 
brez? 

Novo ustvarjena delovna mesta so le 
tista delovna mesta, ki so povezana s 
projektom začetne investicije in so bila 
ustvarjena po oddaji vloge in za katera ni 
bilo prejetih nobenih drugih olajšav ali 
subvencij in niso vezana na obveznosti iz 
predhodno sklenjenih pogodb. Pogodba 
mora biti sklenjena za nedoločen čas ali 
za določen čas vsaj 3 ali 5 (če gre za 
veliko podjetje) let. 

8.9. Če podjetje obljubi 3 nove zaposlitve, 
realizira pa 2, ali mora v takem primeru 
vrniti prejeta sredstva, če se izkaže, da 
to ni sprememba, ki bi vplivala na oceno 
tako, da bi se ocena znižala pod prag 
določen za sofinanciranje? Npr. prag za 
odobritev je 85 točk, vloga prejme 90 
točk (z obljubljenimi 3 zaposlitvami). V 
primeru, da sta realizirani 2 zaposlitvi bi 
taka vloga še vedno presegla prag, saj bi 
dosegla 86 točk. Ali se v takem primeru 
vračajo nepovratna sredstva ali ne, 
glede na to, da je v javnem razpisu 
navedeno, da se sredstva vrača, če med 
izvajanjem projekta pride do sprememb, 
ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi 
se ocena znižala pod prag določen za 
sofinanciranje vlog (ta sprememba v 
navedenem primeru pa ni taka). 

Ne gre le zato, ali bi podjetje dobilo 
sredstva ali ne, gre tudi za pogodbeno 
obveznost prejemnika sredstev , ki bo 
imel v pogodbi navedeno, da bo ustvaril 
in zasedel 3 nova delovna mesta – 
obveznosti pa kasneje ne izpolni. Gre za 
kršitev pogodbene obveznosti! 
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8.10. Podjetje je imelo na dan 24.01.2020 
zaposlenih 18 delavcev, ob oddaji vloge 
pa jih bo predvidoma 17. Koliko mora 
imeti najmanj  zaposlenih 6 mesecev po 
zaključku investicije?  

V naslednjih treh letih (če gre za malo ali 
srednje veliko podjetje) oziroma petih 
letih (če gre za veliko podjetje) mora 
podjetje ohraniti obstoječa delovna mesta 
(glede na število zaposlenih na dan 
objave javnega razpisa oziroma 
povpre čno število zaposlenih v 
preteklem obra čunskem obdobju, če 
je to število ve čje) – po preteku treh 
oziroma petih let bo število zaposlenih 
oziroma povprečno število zaposlenih v 
preteklem obračunskem obdobju po 
delovnih urah, če je to število večje, 
povečano vsaj za ena .  
Natančnega odgovora ni mogoče podati, 
ker niste navedli, koliko je imelo podjetje 
zaposlenih v preteklem obračunskem 
obdobju – povprečno število zaposlenih 
po delovnih urah na osnovi podatkov iz 
izkaza poslovnega izida! 
Glede merila ustvarjenih novih delovnih 
mest glejte tudi vprašanje in odgovor pod 
6.8.!! 
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8.11. Podjetje ima 10 zaposlenih za polni 
delovni čas (od tega ena oseba 
nadomešča porodniško), 3 za 4ure, 1 za 
6ur. Koliko je stanje zaposlenih? 
V kolikor osebo z 4urnim delavnikom 
zaradi projekta zaposlimo za 8ur, se na 
A-turizmu to šteje kot nova 4-urna 
zaposlitev? Preostalo kvoto 4ur pa bi 
zapolnili z ostalimi sezonskimi delavci 

Iz opisa gre razbrati, da imate trenutno 
14 zaposlenih. Ustvariti morate še eno 
novo delovno mesto oziroma zaposliti še 
eno osebo (Razpisna dokumentacija  
»v okviru projekta začetne investicije bo 
ustvarjeno in zasedeno vsaj eno novo 
delovno mesto v roku 6 mesecev po 
zaključku investicije, ki bo ostalo 
zasedeno na upravičenem območju vsaj 
tri leta (če gre za malo ali srednje veliko 
podjetje) oziroma pet let (če gre za veliko 
podjetje). Razpisna dokumentacija 
določa: 
– V naslednjih treh letih (če gre za malo 

ali srednje veliko podjetje) oziroma 
petih letih (če gre za veliko podjetje) 
se bodo ohranila obstoječa delovna 
mesta (glede na število zaposlenih na 
dan objave javnega razpisa oziroma 
povprečno število zaposlenih v 
preteklem obračunskem obdobju, če je 
to število večje)  
– po preteku treh oziroma petih let bo 
število zaposlenih oziroma povprečno 
število zaposlenih v preteklem 
obračunskem obdobju po delovnih 
urah, če je to število večje, povečano 
vsaj za ena; 

Torej: ustvariti je potrebno eno novo 
delovno mesto. V vašem primeru bi bila 
na to novo delovno mesto prerazporejena 
oseba, ki je zdaj delala na drugem mestu, 
po 4 ure. Seveda pa boste morali njeno 
bivše delovno mesto – za 4 ure, zasesti z 
drugim delavcem.  
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8.12. Podjetje je imelo na dan 24.01.2020 
zaposlenih 18 delavcev, ob oddaji vloge 
pa jih bo predvidoma 17 (povprečno 
število zaposlenih na podlagi delovnih ur 
je 17,33). Koliko mora imeti najmanj 
zaposlenih 6 mesecev po zaključku 
investicije? 

Podjetje – prijavitelj mora v okviru 
projekta začetne investicije v roku 6 
mesecev po zaključku investicije ustvariti 
in zasesti vsaj eno delovno mesto. 
Kot začetno število šteje število 
zaposlenih na dan objave javnega 
razpisa (24. 1. 2020, torej 18 delavcev), 
razen, če bi bilo število povprečno 
zaposlenih na podlagi delovnih ur za 
preteklo leto višje – v tem primeru ni, saj 
je to 17,33 delavcev). 
Zaposlitve, ki so ustvarjene od dneva 
objave javnega razpisa do dneva oddaje 
vloge, ne štejejo za nove zaposlitve v 
okviru projekta začetne investicije. 
Podjetje mora torej ustvariti in zasesti še 
eno nove delovno mesto, 6 mesecev po 
zaključku investicije mora biti zaposlenih 
19 oseb (v navedenem primeru), vseh 19 
zaposlitev je potrebno ohraniti vsaj 3 leta, 
če gre za malo podjetje. 

8.13. Podjetje je imelo na dan 24.01.2020 
zaposlenih 18 delavcev, ob oddaji vloge 
pa jih bo predvidoma 17 (povprečno 
število zaposlenih na podlagi delovnih ur 
je 17,33). Ali mora biti tudi ta 
'nadomestna zaposlitev' (se pravi 
zaposlitev dodatnega delavca, s katerim 
pridemo do izhodišča 18 zaposlenih na 
dan 24.01.2020) realizirana za dobo 
najmanj treh let oziroma za nedol. čas? 

Da. Vsaj tri leta je potrebno ohraniti 
zaposlitve (obstoječe in novo zaposlitev). 
 

8.14. Pogodba, 12.člen 2.točka navaja, da 
moramo ohraniti število zaposlenih na 
dan oddaje vloge: vsaj 3 leta od datuma 
zaključka projekta, medtem ko v razpisni 
dokumentacijo piše da moramo ohranjati 
število DM na dan objave razpisa. Kaj je 
pravilno? 
V primeru, da je treba ohraniti število DM 
na dan objave razpisa, ali je to število 
potrebno ohranjati že od dneva oddaje 
razpisa naprej? 

Kot izhodiščna vrednost števila 
zaposlenih šteje število zaposlenih na 
dan objave javnega razpisa oziroma 
povprečno število zaposlenih na osnovi 
delovnih ur, ki je razvidno iz izkaza 
poslovnega uspeha za leto 2019, če je to 
število večje. To število zaposlenih je 
potrebno ohraniti vsaj še 3 leta od dneva 
zaključka projekta. Dodatno je potrebno 
ustvariti in zasesti vsaj še eno novo 
delovno mesto. 

8.15. Pogodba, 12.člen 3.točka navaja da bo 
vsaka pogodba o zaposlitvi sklenjena ali 
za nedoločen čas ali pa za čas vsaj 3 let, 
medtem ko je v razpisni dokumentaciji 
za nove zaposlitve v sklop A-turizem 
možno zaposliti 3 sezonske delavce za 
štiri mesece in velja kot eden na leto? Z 
njimi ne moremo skleniti pogodbe za 
najmanj tri leta,ker so lahko vsako leto 
drugi sezonski delavci.  

Za projekte, ki bodo prejeli sredstva v 
okviru sklopa A-turizem, veljajo posebni 
pogoji.  Pri teh projektih je mogoče 
zaposlitve »seštevati« torej – da ustvarite 
eno zaposlitev za celo leto lahko 
zaposlite 3 sezonske delavce za štiri 
mesece. Pogodba bo prilagojena. 

 


