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Zadnja vprašanja in odgovori so oranžno obarvani. 

POGOJI za oddajo vloge 

POGOJI za oddajo vloge 

1. Sedež in poslovna enota podjetja sta locirani v isti 
občini v obmejnem problemskem območju. 
Se lahko aktivnosti operacije izvajajo na poslovni 
enoti? 

Da, če ustreza ostalim pogojem 
javnega razpisa.  

2. Ali je upravičen vlagatelj družba d.o.o., ki je univerzalni 
pravni naslednik s.p.. (dejavnost se je predhodno 
opravljala kot s.p. več kot 10 let). Prenos je bil izveden 
v marcu 2018 (tako da je datum registracije podjetja 
marec 2018). 

Da, če je dokazljivo pravno 
nasledstvo v dejavnosti C. 

3. Malo podjetje. Ali je upravičen vlagatelj družba d.o.o., 
ki je imela povprečno število zaposlenih na podlagi 
delovnih ur v letu 2018 (8,00), v letu 2019 (8,00) , 
medtem ko je podjetje v letu 2020 dodatno zaposlovalo 
in je imelo konec februarja 2020 (14) zaposlenih. 

Ne. Javni razpis je namenjen 
ponovnemu zagonu poslovne 
dejavnosti v malih podjetjih z 10-49 
zaposlenimi.  

4. Ali sredstva odobrena po javnem razpisu COVID 19 - 
JR OPO spadajo v de minimis? 

Sofinanciranje v okviru javnega 
razpisa bo potekalo v skladu s 
točko 3.1 Začasnega okvira. 
Ministrstvo je 24.6.2020 priglasilo 
shemo državne pomoči po 
Začasnem okviru (State Aid 
SA.57782 (2020/N) – Slovenia, 
COVID-19 – Support for SMEs 
and for COVID-19 related RDI 
and investment projects) (v 
nadaljevanju: shema pomoči 
COVID). Znesek po tej shemi ne 
sme preseči skupaj z že 
dodeljenimi de minimis pomočmi 
800.000,00 EUR. 

5. Ali lahko na razpisu kandidira podjetje (d.o.o.), ki je 
bilo ustanovljeno v sklopu izvedbe prenosa podjetja 
podjetnika (s.p.) januarja 2019? 
Slednje (s.p.) je bilo v registrirano leta 1985. 
Sedeža omenjenih podjetij sta v različnih občinah, oba 
pa v navedenih problemskih območjih navedenih v 
razpisu. 

Da, če je dokazljivo pravno 
nasledstvo v dejavnosti C. 

6. V zvezi z zgoraj omenjenim razpisom imamo naslednja 
vprašanja: 
- podjetje ima 10 zaposlenih, 
- na kakšen način se argumentira posledice Covid, 
- podjetje je koristil dodatek za zaposlene in nas za2, 
če se lahko prijavi 

Prijavitelj za stroške, ki jih 
uveljavlja v vlogi, ni prejel 
sredstev v okviru Zakona o 
interventnih ukrepih za zajezitev 
epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 
49/20 in 61/20). Argumentiranje 
posledic se opredeli v strategiji z 
opisom stanja pred Covid 19, v 
času Covid 19 in predvidni 
odpravi posledic.  

7. Na spletni strani je objavljen Excel obrazec, vendar je 
neodziven. Prosim vas, da ga usposobite za vnos 
podatkov. Na spletni strani je objavljen Excel obrazec, 
vendar je neodziven. Prosim vas, da ga usposobite za 
vnos podatkov. 

Odpravljeno, priložena je ustrezna 
verzija prijavnega obrazca. 

8. Ali boste imeli organizirano predstavitev za objavljen 
razpis. 

Predvidena je predstavitev preko 
elektronskih medijev v tednu med 
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21. in 25. 9. 2020.  Točen termin 
bo objavljen na spletni strani 
ministrstva.   

9. če je fizična oseba lastnik podjetja A ( ki želi kandidirati 
na razpisu in izpolnjuje pogoje), lastnik tudi drugega 
podjetja B, ki se nahaja v tujini ali se pri 
določanju velikosti podjetja, številu 
zaposlenih upošteva kumulirano število zaposlenih iz 
obeh podjetij ali samo iz podjetja, ki se nahaja v 
Sloveniji? 

Javni razpis je namenjen 
ponovnemu zagonu poslovne 
dejavnosti v malih podjetjih z 10-
49 zaposlenimi na obmejnih 
problemskih območjih v Republiki 
Sloveniji. Upoštevajo se vsa 
povezana podjetja ne glede kje 
ima sedež, ker gre za skupna 
zakonska določila EU.   

10. Ali se na razpis lahko prijavi podjetje, ki deluje  v 
dejavnosti C 33.200 - montaža industrijskih strojev in 
naprav, torej gre za montažo in ne proizvodnjo ( v 
konkretnem primeru montaža proizvodnih hal, podjejte 
pa je v SKD registrirano pod C33.200)? 

Da. 

11. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoj, da se sooča z 
negativnimi posledicami epidemije COVID19. 
Kaj, če je podjetje delalo boljše kot lani, vendar je 
podjetje imelo težave pri dobavi materiala ter plačilni 
pogoji so se čisto spremenili. Je to dovolj? 

Potrebno je dokazilo o 
spremenjenih pogojih poslovanja. 

12. stanje zaposlenih se gleda 13.3.2020-31.12.2020 .... 
Kaj če se zgodi 
drugo leto 2 del črnega scenarija COVID19? In bo 
podjetje prisiljeno 
odpuščati? 

Kazalniki in rezultati se bodo 
spremljali ob zaključku projekta. 
Spremljali se bodo še tri leta. 
Tako kot v tem letu, bo 
spremljanje usmerjeno in 
prilagojeno na razmere, ki bodo 
veljale v času spremljanje 
projekta.   

13. Ali spada Javni razpis za financiranje spodbud za 
ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih 
problemskih območjih – COVID19 (objavljen 4.9.2020) 
v shemo »de minimis« pomoči, ali ne? 

Glej odgovor na vprašanje št.  

14. V odseku: Vsebine vloge piše: »Vsebina vloge mora 
biti posredovana na naslov Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana 
skupaj z elektronskim medijem«, kaj to pomeni 

Celotna vloga se kopira na USB 
ključek in priloži vlogi oddani na 
ministrstvo.  

15. Nikjer posebej ni zapisano, ali je potrebno kakšne 
obrazce oddati zapisane na CD 

Glej odgovor št. 14 (Celotna vloga 
se kopira na USB in priloži vlogi 
oddani na ministrstvo.) 

16. Zadnji možen dan za oddajo vloge je 5.10. do polnoči, 
predvidevamo? 
 

Da, zadnji možen datum oddaje je 
5.10.2020 priporočeno na naslov 
ministrstva (velja žig pošte ali 
pooblaščene institucije).  

17. Cilj in tudi točke so nastavljene tako, da se za večji 
odstotek ohranitev zaposlenih dobi več točk. Primerjajo 
se podatki od 13.3.2020. Nikjer pa nismo našli 
zapisano, do katerega datuma bi se te zaposlitve 
morale ohranjati? 

V vlogi je potrebno prikazati stanje 
pred razglasitvijo epidemije in 
pripraviti podatke za čas do 
31.12.2020 ter še tri leta po 
zaključku projekta (operacije), kar 
se dokazuje s letnimi poročili.  

18. Za pojasnilo na vprašanje ali sredstva odobrena po 
javnem razpisu COVID 19 – JR OPO spadajo v de 
minimis ste pojasnili, da odobren znesek po tej shemi 
ne sme preseči skupaj z že dodeljenimi de minimis 
pomočmi 800.000 EUR. Prijavitelj se trenutno prijavlja 
na drug razpis za pridobitev subvencije v višini 
200.000 EUR za nakup strojne opreme, ki je po 
deminimisu (pomoč v letih 2020, 2019 in 2018 ne sme 
preseči 200.000 EUR). Ali prijavitelja 

Ne. Sofinanciranje v okviru 
javnega razpisa bo potekalo v 
skladu s točko 3.1 Začasnega 
okvira. Ministrstvo je 24.6.2020 
priglasilo shemo državne pomoči 
po Začasnem okviru (State Aid 
SA.57782 (2020/N) – Slovenia, 
COVID-19 – Support for SMEs 
and for COVID-19 related RDI 
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morebiti  odobrena sredstva  po javnem razpisu 
COVID 19 – JR OPO v višini 200.000 EUR 
izključujejo  pri prijavi na zgornji razpis ? Namreč v 
kolikor sredstva odobrena po javnem razpisu COVID 
19 – JR OPO spadajo v de minimis, se ne more 
prijaviti na zgornji razpis. 
Ali sredstva odobrena po javnem razpisu COVID 19 – 
JR OPO spadajo v de minimis? 

and investment projects) (v 
nadaljevanju: shema pomoči 
COVID). Znesek po tej shemi ne 
sme preseči skupaj z že 
dodeljenimi de minimis pomočmi 
800.000,00 EUR. 

19. V dokumentaciji je zavedeno sledeče: "Upravičenec 
mora oddati: 
• zahtevek za izplačilo stroškov nastalih v obdobju od 
13.3.2020 do 
31.12.2020 najkasneje do 
31.1.2021". 
Poraja pa se nam sledeče vprašanje. MGRT bi naj v 
60 dneh izdal sklepe, 
kar pomeni do 5.12.2020. Nato glede na naše izkušnje 
kar nekaj časa 
traja, da se posredujejo še pogodbe o sofinanciranju, 
ki so tudi nujne za oddajo zahtevka preko sistema E-
MA. Zato nas zanima - ali razmišljate o tem, da bi bila 
oddaja zahtevka vsaj 
do 1.3.2021? 

Zahtevke je potrebno oddati do 
31.1.2021. 

20. V razpisu imate navedeno Prijavitelj mora izpolnjevati 
pogoj, da se sooča z negativnimi posledicami 
epidemije COVID19. Ali je moralo podjetje obvezno 
zaustaviti proizvodnjo za nekaj časa zaradi pojava 
epidemije covid-19, da se lahko prijavi na ta razpis, 
oziroma na kak način izpolnjujejo pogoj, da se soočajo 
z negativnimi posledicami epidemije covid-19? 

Dokazati je potrebno, da se je 
podjetje soočalo z negativnimi 
posledicami epidemije, za kar ni 
nujno, da je proizvodnjo 
zaustavilo. Negativne posledice 
epidemije COVID19 zajemajo vse 
aktivnosti izvajanja proizvodnega 
procesa.  

21. Ali je potrebno ob prijavi na kakšen način dokazati, da 
se podjetje sooča z negativnimi posledicami epidemije 
covid-19? Če DA, ali zadostuje, da to zgolj opišemo v 
strategiji poslovanja, ali je potrebno k vlogi priložiti 
kako dokazilo? Če DA, kaj moramo priložiti? 

Podjetja morajo predložiti 
dokazila, s katerimi razpolagajo. 
Iz predloženih dokumentov 
morajo biti jasno razvidni 
negativni učinki COVID 19 na 
dejavnost podjetja. 

22. Kako močno je moral covid-19 prizadeti poslovanje 
podjetja? 

Zadostuje dokazilo, da se je 
podjetje soočilo s posledicami 
COVID-19.  

23. Mora podjetje v letošnjem letu zabeležiti padec 
prihodkov (npr. najmanj za 10 ali 20% v primerjavi z 
letom 2019), da je upravičeno do sofinanciranja, ali to 
ni pogoj? 

Ni pogoj. 

24. Ali se lahko na razpis prijavi podjetje, ki ga je epidemija 
covid-19 ob nastopu v določeni meri prizadela, vendar 
pa sedaj posluje razmeroma dobro oziroma primerljivo 
z enakim obdobjem lani? 

Podjetje se lahko prijavi na javni 
razpis, če dokaže, da se je 
soočilo s posledicami COVID 19.  

25. Ali lahko podjetje ob prijavi na razpis posluje 
razmeroma normalno ali mora še vedno (tudi sedaj, ne 
samo ob nastopu epidemije) poslovati v razmeroma 
omejenem obsegu? 

Podjetje se lahko prijavi na javni 
razpis, če dokaže, da se je 
soočilo s posledicami COVID 19. 
Poslovanje v omejenem obsegu 
ni edini razlog za soočanje s 
COVID 19. 

26. Do katerega datuma se upošteva 1. merilo Ohranjanje 
zaposlitev v proizvodnih dejavnostih? 

Glej odgovor št. 16 

27. Podjetje je v času pandemije utrpelo veliko škodo 
(specializirana proizvodnja za dejavnosti, ki na 
globalnem trgu dosegajo največ težav pri ponovnem 
zagonu), tudi danes v večjem delu proizvodnja še 

Prijavitelji, ki so sredstva za 
določen strošek že prejeli preko 
ukrepov v okviru Zakona o 
interventnih ukrepih za zajezitev 
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vedno stoji. V tem času so iskali možnosti za svoje 
zaposlene, nekaj so jih odpustili, večina je na čakanju, 
za kar dobivajo tudi subvencijo po interventnem 
zakonu. Se lahko prijavijo na razpis za obdobje npr. od 
1.10. ali od 1.11. naprej, ko načrtujejo vendarle 
ponoven zagon proizvodnje? Za koliko delavcev lahko 
načrtujejo subvencijo, v primeru da ob zagonu ne bo 
dovolj dela za vse, pa bodo morda morali koga še 
pustiti na čakanju (trenutno je zaposlenih še 17 
delavcev)? Kako dolgo bo podjetje čakalo na rezultate 
razpisa, da ne bo tvegalo, da ob morebitnem 
neuspehu na razpisu ne bo izgubilo še tiste možnosti 
za delno subvencijo plač zaposlenih na čakanju? 

epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 
49/20 in 61/20) in/ali katerih 
drugih ukrepov v okviru COVID19 
spodbud, v prijavi na ta javni 
razpis tega stroška ne morejo 
uveljavljati kot upravičenega 
stroška (se v tem delu na javni 
razpis ne morejo prijaviti), lahko 
pa se prijavijo za sofinanciranje 
drugih upravičenih stroškov, ki 
bodo omogočili podjetju ponovni 
zagon poslovanja (kot na primer 
sofinanciranje naložb). 

28. Smo malo podjetje (SKD 25.990) s 13 zaposlenimi, od 
katerih so 4 zaposleni neposredno v proizvodnji. Ti 
zaposleni niso bili na čakanju in tako zanje nismo 
prejeli državne pomoči. Smo pa prejeli državna 
sredstva s strani Zavoda za zaposlovanje v RS za 3 
zaposlene, ki so bili na čakanju, vendar delajo v 
oddelku trgovine. Prav tako imamo odobren moratorij 
na odplačilo posojil s strani poslovne banke. Ali se 
lahko prijavimo na razpis? 

Podjetje ne izpolnjuje pogojev za 
prijavo na javni razpis. Prijavitelji, 
ki so sredstva za določen strošek 
že prejeli preko ukrepov v okviru 
Zakona o interventnih ukrepih za 
zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo 
(Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) 
in/ali katerih drugih ukrepov v 
okviru COVID19 spodbud, v 
prijavi na ta javni razpis tega 
stroška ne morejo uveljavljati kot 
upravičenega stroška (se v tem 
delu na javni razpis ne morejo 
prijaviti), lahko pa se prijavijo za 
sofinanciranje drugih upravičenih 
stroškov, ki bodo omogočili 
podjetju ponovni zagon 
poslovanja (kot na primer 
sofinanciranje naložb). 

29. Razpis določa:  
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunsko leto 2021; Obdobje upravičenih 
javnih izdatkov traja do 31.3.2021; Stroški in izdatki 
upravičenca bodo upravičeni od 13.3.2020 do 
31.12.2020; Rok za oddajo vloge je 5.10. 2020. 
Rezultati bodo objavljeni v roku 60 dni, cca do 
10.12.2020; Prijavitelj bo izvedel naložbo v nakup nove 
strojne opreme. Po prejemu pozitivnega sklepa o 
odobritvi sredstev (npr. ocena  10.12.2020) bo naročil 
stroj, v celoti plačal stroj, dobavni rok stroja je 3-4 
mesece (do 31.3.2020). Ali prijavitelj izpolnjuje 
razpisne pogoje in je upravičen do subvencije glede na 
predvideno dobavo stroja; Kateri je končni datum 
zaključka operacije (naročilo, plačilo računa, dobava 
opreme, instalacija opreme in vključitev v proizvodni 
proces)?   

Končni datum zaključka operacije 
je 31.12.2020, kar pomeni, da 
morajo biti izvedene vse 
aktivnosti, poplačani vsi stroški.  

30. Zanima nas ali se naše podjetje lahko prijavi na razpis: 
Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon 
poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – 
COVID19, ker je imelo na dan 31.12.2019 11 
zaposlenih, na dan 31.3.2020 pa 9 zaposlenih? 

Pogoji za upravičenost se 
preverjajo za obdobje od 13. 3. 
2020.  

31. Podjetje je imelo 13.3.2020 11 zaposlenih. Zaradi 
izrednih razmer so ustavili proizvodnjo in ohranili le 1 

Glej Razpisna dokumentacija 
poglavje 1. Ime oziroma naziv in 
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delovno mesto. A morajo imeti do konca leta, torej do 
31.12.2020 vsaj 10 zaposlenih (zaradi velikosti 
podjetja) ali jih imajo lahko manj. 

sedež posredniškega organa, 
drugi odstavek.  

32. Ali se lahko na razpis prijavi podjetje, ki ga pojav 
epidemije covid-19 ni neposredno prizadel (niso imeli 
delavcev na čakanju in ne beležijo padca prihodkov), 
so pa imeli zaradi covid-19 določene težave pri 
dobavah nekaterih materialov? 

Da, ob dokazilu, da se je podjetje 
soočalo s posledicami covid-19.  

33. Zanima me, če se lahko podjetje, ki je za zadnji teden 
avgusta in september oddalo vlogo za subvencijo za 
skrajšani delovni čas a sredstev do tega trenutka še ni 
prejelo, prijavi na Javni razpis za financiranje spodbud 
za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih 
problemskih območjih – COVID19, v okviru katerega 
ne bo uveljavljalo stroška plač ampak bo sredstva 
porabilo za drugi namen. 

Da, podjetje se lahko prijavi za 
drug namen, če izpolnjuje ostale 
pogoje razpisa. 

34. Podjetje je bilo v letih 2017 in 2018 opredeljeno kot 
malo podjetje skladno z Uredbo PRILOGA I 
Opredelitev MSP, člen 2, točka 2, ki pravi "V kategoriji 
MSP se malo podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj 
kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno 
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR." V letu 
2019 smo imeli v podjetju manj kot 10 zaposlenih (kar 
je tudi trenutno stanje - točka 3. te iste Uredbe: V 
kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, 
ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali 
letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR. ), 
vendar pa je v 4. členu (točka 2) te iste Uredbe 
zapisano: Če podjetje na dan zaključka računovodskih 
izkazov ugotovi, da je za preteklo leto preseglo 
zaposlitveni prag ali najvišje finančne vrednosti iz 
člena 2 ali da je padlo pod ta prag ali te vrednosti, 
izgubi ali pridobi status srednjega, malega ali mikro 
podjetja samo, če se to ponovi v dveh zaporednih 
računovodskih obdobjih. Podjetje v dveh zaporednih 
letih (skladno s 4.členom Uredbe) ni padlo pod prag 
vrednosti v dveh zaporednih računovodskih obdobjih 
(ni postalo mikro podjetje). Glede na zapisano 
ostajamo malo podjetje. 

V kolikor izpolnjujete pogoje za 
malo podjetje in ostale pogoje 
razpisa, se lahko prijavite na 
razpis. 

 

35. Zanima nas ali se na razpis lahko prijavi podjetje z 
dejavnostjo C11.020 - Proizvodnja vina iz grozdja? 

V skladu z Navodili organa 
upravljanja in splošnimi pogoji 
javnega razpisa 4.1 Splošni pogoji 
za prijavitelje - točka 13 glede 
primarne proizvodnje kmetijskih 
proizvodov, kot je opredeljena v 
Prilogi I k Pogodbi o delovanju 
Evropske unije (UL C, št. 326/01) 
se podjetje ne more prijaviti na 
javni razpis. 

36. Namreč JR v točki 4, odstavek 1 pravi "Prijavitelj mora 
na dan oddaje vloge izpolnjevati vse pogoje javnega 
razpisa." Iz tega je moč sklepati, kar prosim utemeljite, 
da je potrebno, da je podjetje na dan oddaje vloge 
malo podjetje, glede na Uredbo 651/2014/EU. JR v 
točki 3 določa, da Za opredelitev malega podjetja in 
določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo 
določila iz Priloge I Uredbe 651/2014/EU. Za povezane 
družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek 
lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil 
Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU. Ali to drži? 

a) Drži, za povezane družbe se 
štejejo tudi podjetja, ki so 
povezana prek lastniških deležev 
fizičnih oseb z upoštevanjem 
določil Priloge I Uredbe Komisije 
651/2014/EU. Da je podjetje 
malo, mora ustrezati pogoju na 
dan 13. 3. 2020, na oddaje vloge 
in ob zaključku zadnjih dveh 
poslovnih letih.  
b) Da je podjetje malo, mora 
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b) Prosim pojasnite in jasno zapišite, na kateri dan 
mora podjetje ustrezati pogoju, da je malo podjetje.  
c) Če podjetje (prijavitel, npr. A d.o.o.) v obdobju 1.1.-
31.12.2020 v posameznih mesecih/dnevih nima 10 ali 
več zaposlenih, ali je to izločitven kriterij (1. gledano iz 
strani prijavitelja = A d.o.o.) ali (2. kot enotno malo 
podjetje po uredbi  651/2014/EU)?   

ustrezati pogoju ob zaključku 
zadnjih dveh poslovnih let, na dan 
13. 3. 2020 in na dan oddaje 
vloge na ministrstvo.  
c) Za izločitveni kriterij se 
upošteva izpolnjevanje pogoja za 
opredelitev malega podjetja na 
dan oddaje vloge (upoštevajo se 
kriterij po Uredbi 651/2014/EU-za 
povezana podjetja).   

37. Zanima nas ali med ciljno skupino upravičencev, glede 
na 3. točko javnega razpisa sodi podjetje, ki ima kot 
glavno dejavnost registrirano dejavnost s šifro 33.140 
(Popravila električnih naprav); ob predpostavki, da so 
ostali pogoji izpolnjeni (gre za malo podjetje, s 
sedežem na obmejnem problemskem območju, 
organizirano kot gospodarska družba…) 

Podjetje, ki ima kot glavno 
dejavnost registrirano dejavnost 
na področju C s šifro 33.140 
(Popravila električnih naprav) 
spada med ciljno skupino 
upravičencev ; ob predpostavki, 
da so ostali pogoji izpolnjen 

38. Vprašanje: Ali lahko podjetje xyz kandidira na javnem 
razpisu (obmejna problemska območja COVID19)? 
Naselje v katerem se nahaja spada v občino, ki je v 
razpisni dokumentaciji kot upravičena, v kolikor pa 
gledamo poštno številko pa spada v drugo občino, ki ni 
upravičena. 

Da, podjetje se lahko prijavi na 
razpis, če je sedež podjetja v 
občini, ki je opredeljena v 
obmejnih problemskih območjih.  

39. Za opredelitev malega podjetja se uporabljajo 
smernice EU in določila iz Priloge I. Uredbe EU, kjer je 
kot obvezujoč pogoj število zaposlenih; Zanima nas, ali 
se gleda kot presečni datum lastniške strukture 
povezanih podjetij (dve hčerinski družbi), datum na 
dan oddaje vloge – ali se uporablja kak drug datum 
(npr. na 31.12.2019, ipd.) 

Presečni datumi lastniške 
strukture povezanih podjetij se 
bodo preverjali na dan oddaje 
vloge in dve leti pred tem.   

40. 

Zanima nas, če podjetje lahko seli sedež oziroma 
glavnino proizvodnje v občino Ajdovščina, kjer so kupili 
parcelo in gradijo halo. Ali se lahko po spremembi 
sedeža prijavi na razpis, kljub temu da sedanji sedež ni 
na problemskem območju? In ali je težava če so 
zaenkrat samo operativni v Ajdovščini preko pisarn, 
proizvodnja pa bo po oddaji vloge? 

Prijavitelji po tem javnem razpisu 
so podjetja, ki imajo sedež 
podjetja, kjer se bo izvajala tudi 
aktivnost operacije v celoti, na 
obmejnih problemskih območjih. 
Prijavitelji morajo biti na 
obmejnem problemskem območju 
registrirani pred 1.1.2018 
(upošteva se datum registracije 
podjetja oz. datum priglasitve pri 
pristojnem organu). 

41. Na ta razpis se lahko prijavijo mala podjetja. Zanima 
nas, ali se gleda ta pogoj le skozi omejitev zaposlenih 
(10-49) ali se gleda zaposleni in prodaja ali bilančna 
vsota (nujno nad 2 mio in pod 10 mio EUR v obeh 
primerih). 

Za opredelitev velikost podjetja se 
uporabljajo smernice EU in 
določila iz Priloge I. Uredbe EU 
651/2014/EU.  

42. Javni razpis je namenjen ponovnemu zagonu poslovne 
dejavnosti v malih podjetjih z 10 - 49 zaposlenimi na 
obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. 
Malo podjetje ima po definiciji (Priloga I Uredbe 
651/2014/EU) manj kot 50 zaposlenih, vendar pa člen 
4 navedene uredbe navaja tudi, da podjetje izgubi 
status velikosti samo, če mejne vrednosti preseže v 
dveh zaporednih računovodskih obdobjih. 
Ali lahko podjetje kandidira za sredstva tega razpisa, 
če se po  Prilogi I Uredbe 651/2014/EU klasificira kot 
malo podjetje, vendar ima v letu 2020 60 zaposlenih? 

Žal podjetje ne izpolnjuje pogojev 
razpisa, saj na dan oddaje vloge 
presega pogoj za malo podjetje. 

43. Naše podjetje je v avgustu spremenilo sedež podjetja 
iz Ljubljane v občino Brežice. Ali smo upravičeni do 
prijave? 

Prijavitelji (po odobritvi 
sofinanciranja: upravičenci) po 
tem javnem razpisu so podjetja, ki 
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Ker je podjetje locirano na upravičeni lokaciji šele od 
avgusta letošnjega leta dalje, ali lahko 
uveljavljamo stroške plač od 13.3.2020 ali le od 
datuma prenosa sedeža v ustrezno občino? 
Podjetje ima sedež v občini Brežice, a ima tudi 
poslovne enote, ki so locirane drugje po Sloveniji. Ali 
lahko uveljavljamo plače tudi za zaposlene po ostalih 
enotah (kar ni locirano v Brežicah). 
Pri stroških bi uveljavljali tudi nakup nove strojne in 
programske opremo. Do kdaj mora biti ta oprema 
dobavljena? Težava namreč nastane saj so roki 
dobave običajno tudi do 120 dni, kar pomeni, da 
oprema ne bo dobavljena v letošnjem letu. 

imajo sedež podjetja, kjer se bo 
izvajala tudi aktivnost operacije v 
celoti, na obmejnih problemskih 
območjih. Prijavitelji morajo biti na 
obmejnem problemskem območju 
registrirani pred 1.1.2018 
(upošteva se datum registracije 
podjetja oz. datum priglasitve pri 
pristojnem organu). Ker je 
podjetje locirano na upravičenih 
lokaciji šele od avgusta tega leta 
dalje, ni izpolnjen pogoj, da 
morajo biti prijavitelji na 
obmejnem problemskem območju 
registrirani pred 1.1.2018 
(upošteva se datum registracije 
podjetja oz. datum priglasitve pri 
pristojnem organu).  Stroški plač  
se ne morejo uveljavljati za 
zaposlene po ostalih enotah (kar 
ni locirano na problemskem 
obmejnem območju). Oprema 
mora biti dobavljena do 
31.12.2020. 

44. 

Ali se za razpis financiranje spodbud za ponovni 
zagon…obmejna območja- COVID 19, pri velikosti 
podjetja upoštevajo tudi povezana podjetja? 

Za razpis financiranje spodbud za 
ponovni zagon…obmejna 
območja- COVID 19, pri velikosti 
podjetja se upoštevajo  povezana 
podjetja. 

45. Dodatno vas prosimo za pojasnilo vezano na objavljen 
Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon 
poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih 
COVID19, in sicer:    
1.       Velikost podjetja 
Samostojni podjetnik je imel povprečno število 
zaposlenih po letih v 2018 (8,95) ter v 2019 (10,3). 
Samostojni podjetnik je 100% lastnik družbe d.o.o. , ki 
je imel povprečno število zaposlenih po letih v 2018 
(3,01) ter v 2019 (3,65).  
Ali prijavitelj samostojni podjetnik izpolnjuje pogoj 
malega podjetja (povezanost podjetij). 

Samostojni podjetnik skupaj s 
povezanim podjetjem izpolnjuje 
pogoje za vlagatelja po Javni 
razpis za financiranje spodbud za 
ponovni zagon poslovanja podjetij 
v obmejnih problemskih območjih 
COVID19. 

46. 
Ali se šteje registrirana glavna dejavnost v razredu C 
na dan oddaje vloge? (podjetje že vrsto let deluje v 
predelovalni dejavnosti, nima pa registrirane glavne 
dejavnosti v C in je ravno v postopku spremembe 
glavne dejavnosti v razred C). 
Ali že veste na kakšen način in kdaj bo potekala 
elektronska predstavitev razpisa? 
Investicijo za predelovalno dejavnost smo kupili v maju 
2020. Ali je to upravičen strošek, se pravi pred oddajo 
vloge? 

Podjetje mora na dan oddaje 
vloge izpolnjevati vse pogoje 
razpisa (tudi dejavnost v razredu 
C). Investicija za predelovalno 
dejavnost je upravičen strošek, če 
bo izvajanje aktivnosti podjetja na 
investiciji delovala najkasneje  
31.12.2020. Upravičeni stroški so 
vsi po javnem razpisu, ki so 
nastali od 13.3.2020 do 
31.12.2020. 

47.  Po veljavnem ZGD-1 spadamo med majhna podjetja, 
ker imamo prihodke nad 700.000 € 
in aktivo nad 350.000 €. Zaposlenih je manj kot 10 
ljudi. Ali se lahko prijavimo na ta razpis, kjer je 
navedeno, da so upravičenci mala podjetja?  

Podjetje mora izpolnjevati kriterije 
za mala podjetja po Prilogi I 
Uredbe 651/2014/EU. 

48. 
Sem samostojni podjetnik ter imam 4 zaposlene. Nasa 
branža je izdelava senčil. Nahajamo se v novi Gorici.  

Nova Gorica se ne nahaja na 
problemskem obmejnem 
območju, zato v tem javnem 
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razpisu ni izpolnjen pogoj lokacije 
sedeža dejavnosti. 

49. Podjetje je bilo v letih 2017 in 2018 opredeljeno kot 
malo podjetje skladno z Uredbo PRILOGA I 
Opredelitev MSP, člen 2, točka 2, ki pravi ""V kategoriji 
MSP se malo podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj 
kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno 
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR."" 
V letu 2019 smo imeli v podjetju manj kot 10 
zaposlenih (kar je tudi trenutno stanje - točka 3. te iste 
Uredbe: V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje 
kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni 
promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 
milijonov EUR. ), vendar pa je v 4. členu (točka 2) te 
iste Uredbe zapisano: Če podjetje na dan zaključka 
računovodskih izkazov ugotovi, da je za preteklo leto 
preseglo zaposlitveni prag ali najvišje finančne 
vrednosti iz člena 2 ali da je padlo pod ta prag ali te 
vrednosti, izgubi ali pridobi status srednjega, malega 
ali mikro podjetja samo, če se to ponovi v dveh 
zaporednih računovodskih obdobjih. 
Podjetje v dveh zaporednih letih (skladno s 4.členom 
Uredbe) ni padlo pod prag vrednosti v dveh zaporednih 
računovodskih obdobjih (ni postalo mikro podjetje). 
Glede na zapisano ostajamo malo podjetje.  

Da je podjetje malo (zaposlenih 
mora imeti od 10-49), mora 
ustrezati pogoju na dan 13. 3. 
2020, na oddaje vloge in ob 
zaključku zadnjih dveh poslovnih 
letih. 

50. Dodatno vas prosimo za pojasnilo vezano na objavljen 
Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon 
poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih 
COVID19, in sicer: 1.       Velikost podjetja 
Družba d.o.o. je imela povprečno število zaposlenih po 
letih v 2018 (45) ter v 2019 (47).Družba ima po stanju 
13.3.2020 v podjetju zaposlenih 50 delavcev.  Podjetje 
načrtuje, da bo imela konec leta 31.12. 2020 (50) 
zaposlenih. 
Ali prijavitelj d.o.o.  izpolnjuje pogoj malega podjetja za 
prijavo na razpis. 

Prijavitelj d.o.o.  ne izpolnjuje 
pogoj malega podjetja za prijavo 
na razpis. 

51. Sedež podjetja imamo v Metliki, kjer je naložba glede 
na pogoje JR upravičena. Ker v letu 2021 planiramo 
delno selitev proizvodnje v sosednjo občino Črnomelj 
(kjer je sicer tudi upravičeno območje za izvajanje 
projekta), nas zanima, ali lahko v okviru pogojev 
predmetnega razpisa tekom 2021 del opreme, ki jo bi 
kupili v okviru razpisa, potencialno preselimo na novo 
lokacijo? 

Da, obe lokaciji sta v upravičenem 
območju.  

52. V točki 3.1. je v razpisu navedeno: Upravičenec mora 
še najmanj 3 (tri) leta po zadnjem izplačilu sredstev 
sofinanciranja ohraniti sedež podjetja in izvajati 
dejavnost podjetja na obmejnem problemskem 
območju, ki ga je navedel v vlogi.  Torej kje je 
zapisano, da mora upravičenec dosegati kazalnik – 
ohranjanje števila zaposlenih še tri leta ali to ni pogoj 
izpolnjevanja ciljev? 
Cilji javnega razpisa so: 
− zmanjšanje posledic izpada prihodka in poslovanja 
podjetij v obmejnih problemskih območjih, 
− polno delovanje podjetij, 
− ohranjanje delovnih mest. 
Poročilo za poročanje še najmanj tri leta po izplačilu 
subvencije, kje je objavljeno?  

Cilji javnega razpisa so: 
− zmanjšanje posledic izpada 
prihodka in poslovanja podjetij v 
obmejnih problemskih območjih, 
− polno delovanje podjetij, 
− ohranjanje delovnih mest.                             
Navedeni cilji se bodo zasledovali 
še tri leta po zaključku projekta. 
Vzorec poročila ni predpisan. Iz 
vsebine poročila mora biti 
razvidno doseganje ciljev in 
kazalnikov v obdobju kot je 
navedeno v javnem razpisu 
(kazalniki učinka še tri leta po 
zaključku projekta). 
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53. Malo podjetje. Ali je upravičen vlagatelj družba d.o.o., 
ki je imela povprečno število zaposlenih na podlagi 
delovnih ur v letu 2018 (11,00), v letu 2019 (12,00) , 
medtem ko ima na dan 13.3.2020   9 zaposlenih. 

Prijavitelj mora na dan oddaje 
vloge izpolnjevati vse pogoje 
javnega razpisa. 

54. V prijavnem listu je onemogočeno vpisovati vse 
postavke v posamezne delovne liste. Ker imamo že 
podatke vpisane, vas prosim za geslo za odstranitev 
zaščite. 

Obrazec za izjave se ne odklepa, 
saj s podpisom vlagatelja izjavlja 
vse, kar mora zagotoviti ob prijavi 
oz. izvajanju projekta. 

55. Ali se vpisuje dejansko število zaposlenih na 
zahtevane datume ali povprečno število zaposlenih na 
podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju kot jih 
lahko preverite iz javno dostopnih evidenc (običajno so 
v razpisih potrebni podatki povprečno število 
zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 
obdobju). 

V vlogo je potrebno vpisati 
povprečno število zaposlenih na 
podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju kot jih 
lahko preverite iz javno dostopnih 
evidenc. 

56. VPRAŠANJE 1: 
Ali se vpisuje v zgornjo tabelo sofinanciranje: 
1. po Začasnem okvirju za ukrepe državne pomoči v 
podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID 19 
in Sredstva pridobljena po shemi »de minimis« za 
tekoče obdobje + dve pretekli leti, kot je to po pravilih 
de minimisa  
2. ali samo sofinanciranje po Začasnem okvirju za 
ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob 
izbruhu COVID 19 
VPRAŠANJE 2: 
Tabela kaže rdečo obarvana polja, kar je napačno. 
Prosim za pomoč. 

V tabelo se vpisujejo podatki vsi 
podatki po že prejetih shemah de 
minimis vključno s 
sofinanciranjem po Začasnem 
okvirju za ukrepe državnih 
pomoči. 

57. zanima me ali lahko na tem razpisu družba, ki je mala 
z 32 zaposlenimi, sodeluje čeprav je v lastništvu 
velikega podjetja? 

Družba ne more oddati vloge, saj 
se vključuje v lastniško strukturo 
velikega podjetja.  

58. v skladu s točko 25 Javnega razpisa za financiranje 
spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v 
obmejnih problemskih območjih – COVID19 (COVID 
19 – JR OPO) prosim za dodatna pojasnila oziroma 
informacije v zvezi z razpisom: V odgovoru POGOJI za 
oddajo vloge / 34 ste navedli, da se upravičenost glede 
velikosti meri upoštevajoč Prilogo 1 k Uredbi EU št. 
651/2014. Ker ta kot merilo za velikost podjetja določa 
število zaposlenih, prihodke in bilančno vsoto, prosimo 
za popravek lista Opredelitev velikosti podjetja na 
Obrazcu 1, ki upošteva zgolj število zaposlenih. 
Ali je lahko dokumentacija, ki je del vloge (npr. 
korespondenca, s katero se dokazuje razloge za 
oteženo poslovanje – zamik pri dobavi surovin) v tujem 
jeziku (angleščina). Če ne, ali je dovolj prevod 
vlagatelja ali je potreben uradni prevod? 

Merila za ocenjevanje vlog so 
objavljena v vsebini razpisne 
dokumentacije in vplivajo na 
število zaposlitev. Zato je obrazec 
pripravljen za pregledovalce vlog, 
v strategiji se opišejo pa še ostali 
pogoji, ki jih mora podjetje 
izpolnjevati za javni razpis. Vloga 
mora biti oddana v uradnem 
jeziku Republike Slovenije. 

59. 1-UVOD: velikost podjetja in presečni datumi. 
V točki 3. Ciljne skupine / prijavitelji razpisne 
dokumentacije, se v delu glede velikosti podjetij 
sklicujete na Uredbo 651/2014/EU, kjer je v 4. členu 
zapisano, da se podatki glede števila zaposlenih 
navezujejo na zadnje potrjeno računovodsko obdobje. 
V vprašanjih in odgovorih objavljenih na vaši spletni 
strani pa navajate pri 30. vprašanju; Pogoji za 
upravičenost se preverjajo za obdobje od 13.3.2020. 
Vprašanje: 

- Ali se poimenovanje na zadnje potrjeno 
računovodsko obdobje navezuje na datum 
31.12.2019? 

1. Zadnje potrjeno računovodsko 
obdobje se navezuje na dan 
31.12.2019;  
2. Da je podjetje malo, mora 
ustrezati pogoju na dan 13. 3. 
2020, na oddaje vloge in ob 
zaključku zadnjih dveh poslovnih 
letih. 
3. Število zaposlenih za leto 2019 
se pri preverjanju upoštevajo javni 
podatki pridobljeni iz AJPES 
evidenc;  
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- Gledamo število zaposlenih na dan 
31.12.2019 ali na 13.3.2020 ali na dan oddaje 
vloge? 

- Ali se gleda število zaposlenih na podlagi 
REK-1 obrazca za decembrsko plačo (če je 
presečni datum 31.12.2019), ali na podlagi 
povprečnih delovnih ur (AJPES)? 

2-UVOD: povezane in partnerske družbe ter presečni 
datumi 
V isti točki (3. Ciljne skupine / prijavitelji) so omejitve 
glede povezanih in partnerskih družb (po Uredbi 
651/2014/EU). 
Vprašanje: 
·        Ali se kot presečni datum lastniške strukture 
gleda datum na dan oddaje vloge, ali kako drugače 
(npr. na 31.12.2019). 
Na primer; januarja 2020 smo prodali podjetje z 20 
zaposlenimi in februarja drugo podjetje z 20 
zaposlenimi. Ostalo je tako samo še eno podjetje z 20 
zaposlenimi. Ali boste gledali kot povezane družbe še 
vedno vsa tri podjetja (in tako sešteli št. zaposlenih = 
60), ali se bo lastniška struktura gledala na dan oddaje 
vloge? 

4. Lastniška struktura se preverja 
na dan oddaje vloge. 

60. Pogoj za pridobitev sredstev je sedež podjetja v 
obmejnih problemskih območjih. Naše podjetje deluje 
od leta 1989 , sedež ima izven  obmejnega 
problemskega območja, proizvodni obrat,  kjer bi 
porabili sredstva pa ima v obmejnem problemskem 
območju.  Če do datuma prijave na razpis spremenimo 
sedež podjetja (novi sedež bi bil v Kozjem, kjer imamo 
proizvodni obrat) , ali smo potem upravičeni do 
spodbud po tem razpisu ? 

Prijavitelji bodo upravičeni do 
sredstev tistega programskega 
območja, kjer bodo izvajali 
aktivnosti operacije in imeli na 
dan oddaje vloge na ta javni 
razpis sedež. Sedež mora biti 
vpisan v Poslovni register 
Slovenije / Sodni register. 

   
 

 

Upravičeni stroški  

Zaradi mnogo vprašanj o uveljavljanju stroškov plač, povzemamo ključne informacije: 

V zadnjih dneh se pojavlja veliko vprašanj na temo upravičeni stroški plač: 
 
- V skladu z 8. točko splošnih pogojev (poglavje 4.1) Javnega razpisa za financiranje spodbud za 
ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19 (JR) je navedeno: 
»Prijavitelj za isti namen ni in ne bo pridobil sofinanciranja iz drugih javnih virov (sredstev 
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) vključno z de minimis pomočjo (prepoved 
dvojnega sofinanciranja).« 
 
- V skladu z 2. točko posebnih pogojev (poglavje 4.2) JR je navedeno: 
»Prijavitelj za stroške, ki jih uveljavlja v vlogi, ni prejel sredstev v okviru Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20)«. 
 
- V skladu z 22. poglavjem JR je navedeno: »V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali 
dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ali da je višina 
sofinanciranja projekta presegla maksimalne dovoljene stopnje oz. najvišje dovoljene intenzivnosti 
ali znesek pomoči, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo neustrezno izplačanega 
zneska sofinanciranja v skladu s pravili državnih pomoči oz. po shemi pomoči COVID na področju 
vračanja državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na 
transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je 
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dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot 
goljufija.« 
 
Glede na zgornje navedbe, smo v zvezi s sofinanciranjem plač, zavzeli naslednje stališče:  
Delno financiranje stroška dela, v času, ko so bila podjetja oproščena plačila prispevkov oz. za 
delavce, ki so bili na čakanju in je zanje podjetje prejelo nadomestilo s strani države, ne more biti 
upravičeno do sofinanciranja. Lahko pa podjetja uveljavljajo stroške dela za zaposlene, ki so delali 
za čas od 1. 6. 2020 dalje, v kolikor v tem času niso uveljavljali drugih nadomestil (recimo 
nadomestilo za čakanje). 
 
Pojasnila na temo izvajanja ukrepov iz 1. poglavja 20.a člena ZIUZEOP  Ministrstva za finance 
https://www.iusinfo.si/download/razno/Odgovori-na-vprasanja-20.a-clen-za-objavo.pdf. 
 

1. Upravičeni stroški so investicija v opremo 
in druga opredmetena  ter neopredmetena 
osnovna sredstva. Ali je upravičen strošek 
tudi, in sicer: 
 -izgradnja čistilne naprave 
-nakup viličarja 
-nakup proizvodnega prostora  
- nakup poslovnega informacijskega 
Sistema npr. SAP 

Upravičeni stroški po javnem razpisu so 
investicije v opremo in druga opredmetena ter 
neopredmetena osnovna sredstva. Pri 
zahtevkih za izplačilo, upravičenec dokazuje 
lastništvo osnovnega sredstva in opreme. 

2. Stroški plač. Ali se upravičen strošek plač 
nanaša na delo na operaciji v časovnem 
obdobju od 13.3.2020 do 31.12.2020.  
Primer: Podjetje je imelo na dan 
13.3.2020 zaposlenih 15 delavcev. Ali so 
spodbude namenjene ohranitvi obstoječih 
novo zaposlenih (15)  oziroma samo 
dejansko novo zaposlenih  v obdobju od 
13.3. do 31.12.2020, ki so se ponovno 
zaposlili oz. dodatne zaposlitve. 

Spodbude so namenjene podpreti ponovni 
zagon podjetjem in ohranjanju obstoječih 
delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-
19 na obmejnih problemskih območjih v 
Republiki Sloveniji. Prijavitelj za stroške, ki jih 
uveljavlja v vlogi, ni prejel sredstev v okviru 
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev 
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic 
za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 
št. 49/20 in 61/20). 

3. V razpisu imate navedeno Prijavitelji, ki so 
sredstva za določen strošek že prejeli 
preko ukrepov v okviru Zakona o 
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 
št. 49/20 in 61/20) in/ali katerih drugih 
ukrepov v okviru COVID19 spodbud, v 
prijavi na ta javni razpis tega stroška ne 
morejo uveljavljati kot upravičenega 
stroška (se v tem delu na javni razpis ne 
morejo prijaviti), lahko pa se prijavijo za 
sofinanciranje drugih upravičenih stroškov, 
ki bodo omogočili podjetju ponovni zagon 
poslovanja (kot na primer sofinanciranje 
naložb). Ali lahko podjetje uveljavlja preko 
tega razpisa stroške dela za zaposlene v 
mesecih september, oktober, november in 
december 2020, če so pred tem koristili 
sredstva čakanja na delo za večino 
zaposlenih v mesecih marec, april in maj 
2020? 

Ker gre za isti strošek (strošek dela), ni mogoče 
uveljavljati stroškov dela.  

4. Ali lahko podjetje uveljavlja stroške plač za 
nazaj (npr. za avgustovske plače, ki so 
bile že poravnane) glede na to, da je 
upravičeno obdobje od 13.03.2020 
naprej? 

Da, če podjetje ni uveljavljajo ukrepe iz 
interventnih zakonov. 
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5. So upravičeni samo stroški, ki so nastali 
po oddaji vloge na razpis, ali tudi tisti, ki so 
nastali in so bili poravnani pred oddajo 
vloge na razpis (in po 13.03.2020)? 

 

6. Podjetje je imelo v avgustu 5 od 17-ih 
zaposlenih na čakanju. Predvidevam, da 
za teh 5 ne morejo uveljavljati stroška 
plač? Kaj pa za preostalih 12, ki niso na 
čakanju? 

Če je podjetje uveljavljajo ukrepe iz interventnih 
zakonov, ni mogoče uveljavljati stroškov plač. 

7. Podjetje ima trenutno 35 zaposlenih, od 
katerih jih 8 trenutno koristi ukrep 
skrajšanega obsega dela, 27 pa jih dela 
normalno, v polnem obsegu. Ali lahko 
podjetje uveljavlja kot upravičen strošek 
plače 27-ih zaposlenih, ki delajo v polnem 
obsegu? Kaj pa za preostalih 8 – lahko 
uveljavlja strošek plač za tisti del, ki ni 
sofinanciran preko ukrepa skrajšanega 
obsega dela? 

Če je podjetje uveljavljajo ukrepe iz interventnih 
zakonov, ni mogoče uveljavljati stroškov plač. 

8. Za katere zaposlene je možno uveljavljati 
strošek plače (vse / za tiste, ki so se vrnili 
na delo / samo za tiste, za katere podjetje 
ni uveljavljalo ukrepa čakanja na delo / 
…)? 

Če je podjetje uveljavljajo ukrepe iz interventnih 
zakonov, ni mogoče uveljavljati stroškov plač.  

9. Ali se lahko na razpis prijavi podjetje, ki ga 
pojav epidemije covid-19 ni neposredno 
prizadel (niso imeli delavcev na čakanju in 
ne beležijo padca prihodkov), so pa imeli 
zaradi covid-19 določene težave pri 
dobavah nekaterih materialov? 

DA. Potrebno je dokazati, da so v podjetju 
nastale težave zaradi razglašene epidemije 
COvid 19. 

10. Ali prav razumem, da morajo upravičeni 
stroški po tem razpisu nastati najkasneje 
do 31.12.2020? Do kdaj pa morajo biti 
poravnani/plačani (do 31.12.2020, do 
datuma oddaje zahtevka ali do katerega 
drugega datuma)? 

Stroški, ki se uveljavljajo na zahtevku za 
izplačilo morajo biti plačani (zahtevku morajo 
biti priložena dokazila o plačilu) t.j. do 
31.1.2021. 

11. Ali lahko podjetje uveljavlja stroške 
zaposlenih za tiste ure, ko so dejansko 
delali v obdobju od 13.3. dalje – ko ni 
prejemalo pomoči za »čakanje« - pa 
čeprav je bilo to samo nekaj ur na dan? 

V primeru, da je podjetje prejelo pomoč iz 
katerega koli interventnih ukrepov, niso 
izpolnjeni pogoji za upravičene namene do 
sofinanciranja po tem javnem razpisu. 

12. Ali lahko podjetje uveljavlja del stroškov 
zaposlenih za tisti del, ki so ga pokrivali 
sami – glede na to, da pomoč po tem 
javnem razpisu omogoča 100% 
subvencijo, subvencija za zaposlene na 
čakanju pa je le 50%? 

V primeru, da je podjetje prejelo pomoč iz 
katerega koli interventnih ukrepov, niso 
izpolnjeni pogoji za upravičene namene do 
sofinanciranja po tem javnem razpisu. 

13. Rok za oddajo zahtevka je 31.1.2021 – to 
pomeni, da je mogoče uveljavljati stroške 
decembrske plače, izplačane v mesecu 
januarju? 

Da. 

14. Ali so stroški plač za zaposlene v oddelku 
proizvodnje, ki niso bili na čakanju 
upravičen strošek? 

V primeru, da je podjetje prejelo pomoč iz 
katerega koli interventnih ukrepov, niso 
izpolnjeni pogoji za upravičene namene do 
sofinanciranja po tem javnem razpisu. 

15. Ali lahko prijavitelj uveljavlja stroške dela 
samo za zaposlene, za katere ni prejel 
sredstev v okviru Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID19 
in omilitev njenih posledic za državljane in 

V primeru, da je podjetje prejelo pomoč iz 
katerega koli interventnih ukrepov, niso 
izpolnjeni pogoji za upravičene namene do 
sofinanciranja po tem javnem razpisu.  
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gospodarstvo  (UR.list RS št. 49/20 in 
61/20), za katere zaposlene pa je prejel 
pomoč pa ne more. V konkretnem primeru 
ima prijavitelj 25 zaposlenih, od teh je za 
deset 10 zaposlenih prejel pomoč na 
podlagi Zakona o interventnih ukrepih.  

16. Ali lahko prijavitelj  pridobi subvencijo oz. 
uveljavlja stroške dela samo  za 15 
zaposlenih (za katera ni prejel nobenih 
sredstev)? 
Ali ga dejstvo, da je prejel sredstva v 
okviru Zakona o interventnih ukrepih za 10 
zaposlenih izključuje v celoti, da lahko 
uveljavlja stroške dela? 

 

17. Zanima nas ali je upravičen strošek tudi 
nabava sončne elektrarne za lastno rabo? 
Podjetje bi nabavilo pakirni stroj in stroj za 
pihanje plastike za sveče, za kar potrebuje 
elektriko, ki bi jo koristil iz lastne 
elektrarne. 

DA, če je zavedena kot osnovno sredstvo v 
podjetju in so izpolnjeni ostali pogoji javnega 
razpisa.  

18. V našem podjetju smo v marcu, aprilu in 
maju delali, zato smo morali v skladu s 33. 
členom ZIUZEOP izplačati krizni dodatek 
delavcem. V času veljavnosti ukrepov po 
tem interventnem zakonu je prispevke za 
invalidsko in pokojninsko zavarovanje v 
celoti poravnala Republika Slovenija. 
Temu ukrepu se nismo mogli odpovedati, 
saj se je oprostitev opravila na podlagi 
samega interventnega zakona, brez 
kakršnekoli vloge delodajalca. Glede na 
to, da je bilo izplačilo kriznega dodatka po 
zakonu obvezno, nas zanima ali lahko 
uveljavljamo stroške plač, jih lahko 
uveljavljamo samo za mesece od junija 
naprej, ko interventni ukrepi niso več 
veljali ali mogoče do subvencije zaradi 
tega sploh nismo upravičeni? 

Uveljavljajo se lahko upravičeni stroški, ki se 
niso uveljavljali po ostalih interventnih zakonih. 
Prijavitelj za stroške, ki jih uveljavlja v vlogi, ni 
prejel sredstev v okviru Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 
61/20). Glej Razpisna dokumentacija javnega 
razpisa poglavje 4.2 Posebni pogoji za 
prijavitelje, točka 2 

19. Podjetje je po interventnih zakonih koristilo 
čakanje na delo za vseh 15 delavcev v 
mesecu marcu, aprilu, maju, juniju, za 10 
delavcev pa v juliju, avgustu in septembru.  
Ali lahko podjetje, ki bo kandidiralo za 
zgornji razpis uveljavlja stroške plač za 
mesec julij, avgust in september za 5 
delavcev in za oktober, november in 
december za 15 delavcev? 

Uveljavljajo se lahko upravičeni stroški, ki se 
niso uveljavljali po ostalih interventnih zakonih. 
Prijavitelj za stroške, ki jih uveljavlja v vlogi, ni 
prejel sredstev v okviru Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 
61/20). Glej Razpisna dokumentacija javnega 
razpisa poglavje 4.2 Posebni pogoji za 
prijavitelje, točka 2 

20. Ali so stroški za nakup materiala (zalog) 
neupravičen strošek? 

Da.  

21. Proizvodno podjetje je uveljavljalo 
določeni delež plače preko Covid 
ukrepa (50%). Zanima nas, ali lahko na 
zadevni razpis: 
https://www.gov.si/zbirke/javne-
objave/javni-razpis-za-financiranje-
spodbud-za-ponovni-zagon-poslovanja-
podjetij-v-obmejnih-problemskih-obmocjih-
covid19/ 

Glej odgovor št. 18 in 19 oz. Razpisna 
dokumentacija javnega razpisa poglavje 4.2 
Posebni pogoji za prijavitelje, točka 2.   
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- uveljavljamo preostalih 50% plače 
zaposlenih, ki so bremenile naše 
podjetje, seveda z ustreznimi dokazili, da 
NE gre za dvojno 
sofinanciranje? Kakor razumemo sistem in 
kakor je pri drugih razpisih, to NE 
predstavlja 
težave drugje, saj se uveljavlja le tisti 
delež, ki NI sofinanciran že 
iz drugih javnih virov. 
 

22.  So upravičeni samo stroški, ki so nastali 
po oddaji vloge na razpis, ali tudi tisti, ki so 
nastali in so bili poravnani pred oddajo 
vloge na razpis (in po 13.03.2020)? 

Upravičeni so stroški, ki so nastali v obdobju od 
13. 3. 2020 do 31. 12. 2020.  

23. V razpisu je navedeno, da » Prijavitelj za 
stroške, ki jih uveljavlja v vlogi, ni prejel 
sredstev v okviru Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 
in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 
61/20).« 
V našem podjetju smo v marcu, aprilu in 
maju delali, zato smo morali v skladu s 33. 
členom ZIUZEOP izplačati krizni dodatek 
delavcem. V času veljavnosti ukrepov po 
tem interventnem zakonu je prispevke za 
invalidsko in pokojninsko zavarovanje v 
celoti poravnala Republika Slovenija. 
Temu ukrepu se nismo mogli odpovedati, 
saj se je oprostitev opravila na podlagi 
samega interventnega zakona, brez 
kakršnekoli vloge delodajalca. 
Glede na to, da je bilo izplačilo kriznega 
dodatka po zakonu obvezno, nas zanima 
ali lahko uveljavljamo stroške plač, jih 
lahko uveljavljamo samo za mesece od 
junija naprej, ko interventni ukrepi niso več 
veljali ali mogoče do subvencije zaradi 
tega sploh nismo upravičeni? 

Podjetja za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020 ne 
morejo uveljavljati stroška plač za tiste, ki so 
delali, saj so že prejela sredstva iz drugih virov. 
Lahko pa uveljavljajo stroške od 1. 6. 2020, v 
kolikor v tem času niso uveljavljali drugih 
nadomestil (recimo nadomestilo za čakanje). 
Podjetja, za tiste zaposlene, ki so bili na 
čakanju in so prejeli nadomestilo za čakanje na 
delo, niso upravičena do uveljavljanja stroška 
plač v okviru predmetnega razpisa za čas 
prejemanja nadomestila. Stroške dela lahko 
podjetja v okviru predmetnega razpisa 
uveljavljajo le oz. za obdobje/mesece, ko niso 
prejeli drugih nadomestil.  

24. z naslova sofinanciranja nakupa 
opredmetenih osnovnih sredstev me 
zanima sledeče. Podjetje se je za nakup 
nove lakirne komore odločilo v oktobru 
2019 in plačalo manjši avans. Kljub 
COVID-19 situaciji je podjetje nakup 
izvedlo do konca in sicer v obdobju april 
2020. Se ta nakup lahko upošteva pri 
sofinanciranju? 

Nakup lakirne komore je upravičen strošek v 
višini, kot so nastali stroški v upravičenem 
obdobju (med 13.3.2020 in 31.12.2020), 
potrebno je upoštevati, da je financiranje 
upravičenih stroškov  po tem javnem razpisu 
skladno s pravili evropske kohezijske politike. 

25. V odgovoru št. 6 pod Upravičeni stroški 
navajate da: Če je podjetje uveljavljajo 
ukrepe iz interventnih zakonov, ni mogoče 
uveljavljati stroškov plač. Prosim za 
konkreten odgovor: ali to pomeni, da če 
smo za 5 zaposlenih uveljavljali ukrepe iz 
interventnega zakona, za ostalih 12 pa ne, 
da sploh ne moremo prijavljati stroškov 
plač za nobenega zaposlenega v okviru 
tega razpisa?  
Obratna sredstva so upravičen strošek? 

1. podjetja za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020 
ne morejo uveljavljati stroška plač za tiste, ki so 
delali, saj so že prejela sredstva iz drugih virov. 
Lahko pa uveljavljajo stroške od 1. 6. 2020, v 
kolikor v tem času niso uveljavljali drugih 
nadomestil (recimo nadomestilo za čakanje).  
podjetja, za tiste zaposlene, ki so bili na 
čakanju in so prejeli nadomestilo za čakanje na 
delo, niso upravičena do uveljavljanja stroška 
plač v okviru predmetnega razpisa za čas 
prejemanja nadomestila. Stroške dela lahko 
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Pogoj za prijavo: prijavitelj mora biti malo 
podjetje -na kateri datum mora izpolnjevati 
ta pogoj? 

podjetja v okviru predmetnega razpisa 
uveljavljajo le oz. za obdobje/mesece, ko niso 
prejeli drugih nadomestil.  
2. Obratna sredstva po tem razpisu niso 
upravičen strošek.  
3. Da je podjetje malo, mora ustrezati pogoju ob 
zaključku zadnjih dveh poslovnih let, na dan 13. 
3. 2020 in na dan oddaje vloge na ministrstvo. 

26. 

Vezano na pojasnilo na vprašanje. Ali 
lahko prijavitelj, ki je izplačal krizni 
dodatek delavcem… uveljavlja v okviru 
razpise COVID 19 - JR OPO kot upravičen 
strošek stroške plač (in ima povrnjeno 
100% subvencijo). Prosim za odgovor DA 
oz. NE.  

DA, vendar podjetja za obdobje od 13. 3. do 31. 
5. 2020 ne morejo uveljavljati stroška plač za 
tiste, ki so delali, saj so že prejela sredstva iz 
drugih virov. Lahko pa uveljavljajo stroške od 1. 
6. 2020, v kolikor v tem času niso uveljavljali 
drugih nadomestil (recimo nadomestilo za 
čakanje).  
podjetja, za tiste zaposlene, ki so bili na 
čakanju in so prejeli nadomestilo za čakanje na 
delo, niso upravičena do uveljavljanja stroška 
plač v okviru predmetnega razpisa za čas 
prejemanja nadomestila. Stroške dela lahko 
podjetja v okviru predmetnega razpisa 
uveljavljajo le oz. za obdobje/mesece, ko niso 
prejeli drugih nadomestil.  

27. Zanima nas kaj se zgodi, če na »Razpis 
za financiranje spodbud za ponovni zagon 
poslovanja na problemskih območjih – 
COVID-19« prijavimo nabavo več 
osnovnih sredstev od katerih planiramo 
nekatere nabaviti do konca leta 2020 pa 
katerega od teh ne bomo realizirali ker 
npr. osnovno sredstvo ne bo prispelo k 
nam do 31.12.2020 ali ga ne bomo uspeli 
plačati v tem roku. Ali smo v tem primeru 
upravičeni do delne subvencije – za 
osnovna sredstva ki smo jih nabavili in 
plačali – ali nam kompletna vloga 
propade. So mogoče v tem primeru tudi 
kakšne sankcije? 

Financiranje se izvaja v skladu s pravili 
Evropske unije. Stroški in izdatki upravičencev 
so upravičeni, če nastanejo v obdobju  od 
13.3.2020 do 31.12.2020. Delne subvencije 
niso predvidene. Ob oddaji zahtevka za 
izplačilo bo treba predložiti dokazilo z datumom 
najkasneje do 31. 12. 2020 o dobavi opreme 
oziroma posamezne komponente v primeru 
sestavljenih naprav/proizvodnih linij (za dobave 
iz EU: npr. dobavnica, tovorni list; v kolikor gre 
za uvoz: npr. dobavnica, enotna upravna listina 
(EUL), tovorni list). 

28. Trudili smo se ves čas letošnji problemov 
v gospodarstvu, da smo ohranjali 
proizvodnjo in zaposlenost v tej že itak 
težavni lesno predelovalni proizvodnji. Na 
čakanje smo dali le dva delavca, ki sta 
zdravstveno handikepirana in smo za to 
dobili cca 3.200,00 €  nadomestila od 
države. Kolikor razumem ta razpis in 
dodatne obrazložitve, pa mi sedaj nismo 
upravičeni na prejem pomoči za plače v 
tem razpisu. (razumel bi, da se 
maksimalna vrednost te pomoči 
zmanjša  za vrednost prejetih nadomestil 
ne pa popolnoma izniči).  

Podjetja za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020 ne 
morejo uveljavljati stroška plač za tiste, ki so 
delali, saj so že prejela sredstva iz drugih virov. 
Lahko pa uveljavljajo stroške od 1. 6. 2020, v 
kolikor v tem času niso uveljavljali drugih 
nadomestil (recimo nadomestilo za čakanje).  
podjetja, za tiste zaposlene, ki so bili na 
čakanju in so prejeli nadomestilo za čakanje na 
delo, niso upravičena do uveljavljanja stroška 
plač v okviru predmetnega razpisa za čas 
prejemanja nadomestila. Stroške dela lahko 
podjetja v okviru predmetnega razpisa 
uveljavljajo le oz. za obdobje/mesece, ko niso 
prejeli drugih nadomestil.  

29. Prvo vprašanje: 
Ali lahko na razpisu kandidira podjetje 
(d.o.o.), ki je imelo na podlagi delovnih ur 
na dan 31.12. 2018, 9 zaposlenih, na dan 
31.12.2019, 9,64 (10) zaposlenih in na 
dan 13.3.2020, 10 zaposlenih. 
drugo vprašanje: 
 Ali je upravičen strošek  preureditev 

Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem 
in s predmetom javnega razpisa.                                                                                                                                        
a) Podjetje mora izpolnjevati pogoje 10-49 
zaposlenih na dan 31.12.2018, na dan 
31.12.2019, na dan 13. 3. 2020 in na dan 
oddaje vloge na ministrstvo.  
b)Preureditev elektroinštalacij v proizvodnji z 
namenom spremembe konfiguracije 
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elektroinštalacij v proizvodnji z namenom 
spremembe konfiguracije proizvodnje, ki 
bo omogočala večjo učinkovitost? 

proizvodnje, ki bo omogočala večjo učinkovitost 
je upravičen strošek, če ga je možno uvrstiti v 
kategorijo upravičenih stroškov nevednih v 
javnem razpisu. 

30. Javni razpis za financiranje spodbud za 
ponovni zagon poslovanja podjetij v 
obmejnih problemskih območjih – 
COVID19: Zanima nas ali je upravičen 
strošek nakup tovornega vozila – s 
priklopno prikolico za razvoz lastnih 
proizvodov v tujino? 
Ali je upravičen strošek tudi nakup 
čelnega viličarja, ki ga potrebujemo v svoji 
proizvodnji? 

Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem 
in s predmetom javnega razpisa. Nakup 
tovornega vozila  s priklopno prikolico je 
upravičen strošek, če je neposredno povezan s 
cilji projekta in je nakup bolj racionalen od 
najema vozila. Nakup rabljenega vozila in 
prikolice ni upravičen strošek. Tudi nakup 
čelnega viličarja (novega) je upravičen strošek.  

31. 

Zanima me kateri bruto strošek gre plače 
v upravičene? Prvi ali drugi 
bruto? 
2. Stroški plač niso upravičeni tudi za tiste 
NE ki so delali 
neprekinjeno in so plačali 200€ dodatka s 
tem pa so bili upravičeni do 
sofinanciranja prispevkov? 

1. Bruto II se upošteva pri upravičenih stroških 
plač.  
2. Ne, podjetja za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 
2020 ne morejo uveljavljati stroška plač za tiste, 
ki so delali, saj so že prejela sredstva iz drugih 
virov. Lahko pa uveljavljajo stroške od 1. 6. 
2020, v kolikor v tem času niso uveljavljali 
drugih nadomestil (recimo nadomestilo za 
čakanje).  
podjetja, za tiste zaposlene, ki so bili na 
čakanju in so prejeli nadomestilo za čakanje na 
delo, niso upravičena do uveljavljanja stroška 
plač v okviru predmetnega razpisa za čas 
prejemanja nadomestila. Stroške dela lahko 
podjetja v okviru predmetnega razpisa 
uveljavljajo le oz. za obdobje/mesece, ko niso 
prejeli drugih nadomestil.  

32. 1. ali je potrebno prilagati ponudbe 
(strojev,...) k prijavnemu obrazcu 
2. vloga ki se odda na USB se odda 
podpisana v pdf, ali v excel obliki? 
3. ali je upravičen strošek hardware in 
software če je neposredno 
povezan z operaciji? 

Dokazilo o upravičenosti stroškov bo potrebno 
priložiti k zahtevku za izplačilo. Če je mogoče 
prosimo, da se vloge oddajo na USB v pdf in v 
excel obliki. Hardware in software sta upravičen 
strošek. 

 
33. 
 

Pogledala sem vrsto odgovorov na 
vprašanja na tale razpis in lahko 
razberem, da stroškov plač pravzaprav ne 
more uveljavljati nobeno podjetje – prav 
vsi so namreč »morali« izplačevati plače v 
obdobju marec, april in maj, v skladu z 
Interventnim zakonom, po katerem je del 
prispevkov za pokojninsko zavarovanje 
plačala država. V vseh odgovorih se 
sklicujete na 2. točko pogojev in sam 
Interventni zakon, nikjer pa jasno niste 
zapisali, v kakšnem primeru in za katero 
obdobje podjetje po tem javnem razpisu 
sploh lahko uveljavlja stroške plač? 2. 
točka posebnih pogojev javnega razpisa 
govori o tem, da »Prijavitelj za stroške, ki 
jih uveljavlja v vlogi, ni prejel sredstev v 
okviru Zakona o interventnih ukrepih za 
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo«; stroški dela v mesecih 
marec, april in maj so bili po zakonu 

Podjetja za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020 ne 
morejo uveljavljati stroška plač za tiste, ki so 
delali, saj so že prejela sredstva iz drugih virov. 
Lahko pa uveljavljajo stroške od 1. 6. 2020, v 
kolikor v tem času niso uveljavljali drugih 
nadomestil (recimo nadomestilo za čakanje).  
podjetja, za tiste zaposlene, ki so bili na 
čakanju in so prejeli nadomestilo za čakanje na 
delo, niso upravičena do uveljavljanja stroška 
plač v okviru predmetnega razpisa za čas 
prejemanja nadomestila. Stroške dela lahko 
podjetja v okviru predmetnega razpisa 
uveljavljajo le oz. za 
obdobje/mesece/zaposlene, ko niso prejeli 
drugih nadomestil. Delno financiranje stroška 
dela, če je bil kdo oproščen prispevkov, pa bi 
zdaj tukaj uveljavljal drugi del,ni dovoljeno 
zaradi pravil državnih pomoči. 
a) Ali lahko uveljavlja stroške za npr. 10 
zaposlenih, za katere v teh mesecih ni 
uveljavljalo nobenih sredstev interventnega 
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sofinancirani v skladu z Zakonom o 
interventnih ukrepih. Za stroške dela v 
naslednjih mesecih pa pri tistih, ki niso 
uveljavljali subvencij za čakanje ali krajši 
delovni čas, podjetja niso dobila nobenih 
sredstev po tem Interventnem zakonu. Ali 
lahko podjetje uveljavlja stroške za ta čas 
v primeru, da za nobenega od zaposlenih 
niso uveljavljali sredstev Interventnih 
ukrepov? Ali lahko uveljavlja stroške za 
npr. 10 zaposlenih, za katere v teh 
mesecih ni uveljavljalo nobenih sredstev 
interventnega zakona, pa čeprav je 
pridobilo sredstva za druge 3 – na čakanju 
ali polovičnem delovnem času (za stroške 
plač za teh deset bi bil pogoj 2. točke 
posebnih pogojev izpolnjen)? Prosim za 
odgovore z DA ali NE, ker ste sklicevanje 
na očitno ne tako zelo jasno zapisan pogoj 
razpisa napisali že mnogokrat, oz. ste ta 
pogoj z mnogimi odgovori na vprašanja 
zelo zmedli.  

zakona, pa čeprav je pridobilo sredstva za 
druge - DA  

34. Ali lahko pri kandidaturi poleg nakupa 
novih osnovnih sredstev uveljavljamo tudi 
stroške plač za mesec julij, avgust in 
september za 5 delavcev, za katere nismo 
prejeli nadomestila za čakanje, in za 
oktober, november in december za vseh 
15 delavcev, ko za vseh 15 delavcev ne 
bomo več koristili nobenega nadomestila 
po zakonu o interventnih ukrepih? 
Pojasnjujem, da vsekakor ne gre za 
dvojno financiranje, ker za točno te zgoraj 
omenjene plače nismo pridobili nobenih 
nadomestil, predvidevam, da naj bi bilo 
ravno zato v poročilih to tudi potrebno 
izkazovat  preko individualnih REK 
obrazcev in bo to možno kontrolirat. Zakon 
o interventnih ukrepih je vsekakor v 
določeni meji – oprostitev plačevanja 
prispevkov v času epidemije, koristilo 
hočeš nočeš prav VSAKO podjetje brez 
posebej oddanih vlog. Če bi bil odgovor 
na moje vprašanje negativen ti to 
pomenilo, da  postavke – stroški plač, v 
prijavi na razpis ne more koristiti nihče??? 
Imam prav??? Prosim za čimprejšnji 
konkreten odgovor z DA ali NE, rok je res 
zelo kratek in čas dragocen.  

Podjetja za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020 ne 
morejo uveljavljati stroška plač za tiste, ki so 
delali, saj so že prejela sredstva iz drugih virov. 
Lahko pa uveljavljajo stroške od 1. 6. 2020, v 
kolikor v tem času niso uveljavljali drugih 
nadomestil (recimo nadomestilo za čakanje).  
podjetja, za tiste zaposlene, ki so bili na 
čakanju in so prejeli nadomestilo za čakanje na 
delo, niso upravičena do uveljavljanja stroška 
plač v okviru predmetnega razpisa za čas 
prejemanja nadomestila. Stroške dela lahko 
podjetja v okviru predmetnega razpisa 
uveljavljajo le oz. za 
obdobje/mesece/zaposlene, ko niso prejeli 
drugih nadomestil. Delno financiranje stroška 
dela, če je bil kdo oproščen prispevkov, pa bi 
zdaj tukaj uveljavljal drugi del, ni predvideno. 
Podjetje lahko uveljavi za 5 delavcev stroške 
plač za mesec julij, avgust in september, za 
oktober november in december pa za vseh 15. 

35. 

Vezano na pojasnilo na vprašanje. Ali 
lahko prijavitelj, ki je izplačal krizni 
dodatek delavcem… uveljavlja v okviru 
razpise COVID 19 - JR OPO kot upravičen 
strošek stroške plač (in ima povrnjeno 
100% subvencijo). Prosim za odgovor DA 
oz. NE.  

Podjetja za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020 ne 
morejo uveljavljati stroška plač za tiste, ki so 
delali, saj so že prejela sredstva iz drugih virov. 
Lahko pa uveljavljajo stroške od 1. 6. 2020, v 
kolikor v tem času niso uveljavljali drugih 
nadomestil (recimo nadomestilo za čakanje).  
podjetja, za tiste zaposlene, ki so bili na 
čakanju in so prejeli nadomestilo za čakanje na 
delo, niso upravičena do uveljavljanja stroška 
plač v okviru predmetnega razpisa za čas 
prejemanja nadomestila. Stroške dela lahko 
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podjetja v okviru predmetnega razpisa 
uveljavljajo le oz. za obdobje/mesece, ko niso 
prejeli drugih nadomestil. Delno financiranje 
stroška dela, če je bil kdo oproščen prispevkov, 
pa bi zdaj tukaj uveljavljal drugi del,  ni 
dovoljeno zaradi pravil državnih pomoči. 

36. 

Podjetje je v mesecih marec, april in maj 
2020 koristilo ukrep čakanja na delo (covid 
jih je kar precej prizadel), vendar pa se je 
v zadnjih mesecih stanje tako spremenilo, 
da bodo zelo verjetno morali vračati to 
pomoč, ker bodo verjetno presegli promet 
lanskega leta. Vem, da ste napisali, da če 
je podjetje uveljavljalo ukrepe iz 
interventnih zakonov, ni mogoče 
uveljavljati stroškov plač, ampak kaj pa v 
tem primeru, če bodo vračali ta sredstva iz 
ukrepa čakanja na delo, ali lahko potem 
preko tega vašega razpisa uveljavljajo 
stroške plač? 

Stroški plač so upravičen strošek v skladu s 
pravili za črpanje EU sredstev za tiste delavce, 
ki niso dobili drugih subvencij. Tukaj gre za 
klasičen razpis, kjer se jim povrnejo stroški dela 
, če jih nikjer drugje še niso uveljavljali. Delno 
financiranje stroška dela, če je bil kdo oproščen 
prispekov ali drugih nadomestil, pa bi zdaj tukaj 
uveljavljal  drugi del, ni dovoljeno ni dovoljeno 
zaradi pravil državnih pomoči. (glej Pojasnila na 
temo izvajanja ukrepov iz 1. poglavja 20.a člena 
ZIUZEOP  Ministrstva za finance 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Javno-
premozenje/DOKUMENTI/DP-
Dokumenti/Odgovori-na-vprasanja-20.a-clen-
za-objavo.pdf)  iz Za ostale mesece, kjer 
podjetje ni prejelo plačilo prispevkov oz. niso 
uveljavljali nadomestila za čakanje, lahko 
uveljavi stroške dela v okviru predmetnega 
razpisa.  

37. 

zanima nas, ali je specifičen gozdarski 
kamion tudi lahko predmet upravičenih 
stroškov v okviru investicij v opremo in 
druga opredmetena ter neopredmetena 
osnovna sredstva? Velja financiranje 
spodbud samo za nova osnovna sredstva, 
ali tudi za rabljena osnovna sredstva? 

Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem 
in s predmetom javnega razpisa ter s cilji 
»Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.  
9.1.2. Investicije v opremo in druga 
opredmetena ter neopredmetena osnovna 
sredstva Izdatki nakupa, uporabe in 
vzdrževanja opreme so upravičeni, če so 
skladni s cilji operacije. Pod to vrsto stroškov 
sodijo izdatki za investicije v opremo, ki so 
neposredno povezane s cilji operacije. V tem 
primeru je lahko upravičen izdatek polna 
nabavna cena. Oprema, katerega posamična 
nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu 
ne presega vrednosti 500,00 EUR, se lahko v 
skladu s slovenskimi računovodskimi standardi 
izkazuje skupinsko kot drobni inventar ali kot 
opredmeteno osnovno sredstvo (npr. 
računalniki, prenosniki, tablice, mobilni telefoni, 
ipd.). Če nam osnovno sredstvo služi za 
opravljanje temeljne poslovne dejavnosti in se 
bo uporabljalo dlje kot eno leto, ga je potrebno 
opredeliti kot osnovno sredstvo (npr. računalnik, 
katerega vrednost je 400,00 EUR). Nakup 
rabljene opreme NI upravičen strošek. Nakup 
vozil je upravičen le, v kolikor je neposredno 
povezan s cilji operacije in je nakup bolj 
racionalen od najema vozila. 

38. vprašanje glede 4.2. - 2.točka razpisne 
dokumentacije Javnega razpisa za 
financiranje spodbud za ponovni zagon 
poslovanja podjetij v obmejnih 
problemskih območjih - COVID 19 
Vaši odgovori pod vprašanjem 18. in 19. 
niso eksaktni in natančni - zatorej vas 

Podjetja za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020 ne 
morejo uveljavljati stroška plač za tiste, ki so 
delali, saj so že prejela sredstva iz drugih virov. 
Lahko pa uveljavljajo stroške od 1. 6. 2020, v 
kolikor v tem času niso uveljavljali drugih 
nadomestil (recimo nadomestilo za čakanje).  
podjetja, za tiste zaposlene, ki so bili na 
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ponovno sprašujemo: 
Ja razumemo, da za del stroškov plač, za 
katere smo prejeli sredstva v okviru 
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev 
epidemije COVID 19 ..... za nekaj staršev 
ki so bili doma zato, ker vrtec in šola nista 
delala... OK za njih ne moremo uveljavljati 
pomoč po tem razpisu. Odgovorite z DA 
ali NE, kaj pa za tiste delavce in plače, za 
katere nismo dobili pomoči ? 5  delavcev 
je čuvalo otroke, 12 jih je pa nekaj počelo 
in so dobili plačo v breme delodajalca. - a 
za njih v vlogi pa lahko prijavimo stroške 
plač. Kajti za te (ta del stroškov plač - 
govorimo o delu stroškov plač prijavitelja) 
nismo prejeli nobenih sredstev.  Ne 
sklicujte se prosim na odgovor iz 
vprašanja 18. in 19. - Prosim odgovorite 
konkretno in eksaktno 

čakanju in so prejeli nadomestilo za čakanje na 
delo, niso upravičena do uveljavljanja stroška 
plač v okviru predmetnega razpisa za čas 
prejemanja nadomestila. Stroške dela lahko 
podjetja v okviru predmetnega razpisa 
uveljavljajo le oz. za obdobje/mesece, ko niso 
prejeli drugih nadomestil. Delno financiranje 
stroška dela, če je bil kdo oproščen prispevkov, 
pa bi zdaj tukaj uveljavljal drugi del, ni 
predvideno.  
Za 12 zaposlenih, v kolikor ni uveljavljenih 
drugih subvencij za teh 12 zaposlenih, lahko 
uveljavljate strošek plač.  

39. Ali je osnovno sredstvo, ki je financirano 
prek finančnega lizinga, upravičen strošek 
razpisa? Osnovno sredstvo se na enak 
način kot druga osnovna sredstva vodi v 
knjigovodskih evidencah vlagatelja.  Ali je 
predujem za pridobitev osnovnih sredstev 
(nepremičnin) upravičen strošek razpisa? 
Na dan 31.12.2020 bo predujem knjižen 
na konto 130 - Kratkoročni predujmi, dani 
za opredmetena osnovna sredstva. Ali je 
strošek gradnje nepremičnine, ki na 
31.12.2020 še ne bo dokončana, 
upravičen strošek razpisa (razpis kot 
operacijo določa poslovanje podjetja in ne 
investicije!)? Strošek bo na dan 
31.12.2020 knjižen na konto 027 - 
Nepremičnine v gradnji in izdelavi. 

Upravičeni stroški za osnovna sredstva so 
upravičeni v skladu s pravili za črpanje EU 
sredstev. Osnovno sredstvo, ki je financirano 
prek finančnega lizinga, ni upravičen strošek 
razpisa. Predujem za pridobitev osnovnih 
sredstev (nepremičnin) ni upravičen strošek 
razpisa. Gradnja nepremičnine bi bila upravičen 
strošek, v kolikor bi bila zaključena do obdobja 
upravičenosti (t.j. do 31.12.2020). 

40. 

Zanima me, če se lahko podjetje, ki je za 
zadnji teden avgusta in september oddalo 
vlogo za subvencijo za skrajšani delovni 
čas a sredstev do tega trenutka še ni 
prejelo, prijavi na Javni razpis za 
financiranje spodbud za ponovni zagon 
poslovanja podjetij v obmejnih 
problemskih območjih – COVID19, v 
okviru katerega ne bo uveljavljalo stroška 
plač ampak bo sredstva porabilo za drugi 
namen. 

Podjetje, ki je za zadnji teden avgusta in 
september oddalo vlogo za subvencijo za 
skrajšani delovni čas a sredstev do tega 
trenutka še ni prejelo, se lahko prijavi na Javni 
razpis za financiranje spodbud za ponovni 
zagon poslovanja podjetij v obmejnih 
problemskih območjih – COVID19, za 
uveljavljanje drugih upravičenih stroškov, ki so 
opredeljeni v javnem razpisu (za investicije v 
opremo in druga opredmetena ter 
neopredmetena osnovna sredstva, za stroške 
storitev zunanjih izvajalcev, za ne povračljiv 
DDV). 

41. Zanima me, če se na razpis lahko prijavi 
podjetje s 43 zaposlenimi cca 20 
zaposlenih je v času epidemije (cca 1 
mesec) bilo na čakanju (za ta mesec so 
bili povrnjeni stroški in prispevki iz ukrepa 
čakanja na delo), vse ostale mesece pa je 
podjetje delalo z vsemi zaposlenimi in tudi 
nobenih stroškov ni več dobilo povrnjenih. 
Torej ali se podjetje lahko prijavi na razpis 
na način da uveljavlja stroške dela brez 
tega meseca ko je dobilo povrnjen del 

Podjetja za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020 ne 
morejo uveljavljati stroška plač za tiste, ki so 
delali, saj so že prejela sredstva iz drugih virov. 
Lahko pa uveljavljajo stroške od 1. 6. 2020, v 
kolikor v tem času niso uveljavljali drugih 
nadomestil (recimo nadomestilo za čakanje).  
podjetja, za tiste zaposlene, ki so bili na 
čakanju in so prejeli nadomestilo za čakanje na 
delo, niso upravičena do uveljavljanja stroška 
plač v okviru predmetnega razpisa za čas 
prejemanja nadomestila. Stroške dela lahko 
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stroškov iz ukrepa čakanja na delo (niso 
bili povrnjeni vsi stroški podjetja) na delo. 
Poslovanje podjetja je namreč še zmeraj 
precej okrnjeno in zmanjšano zaradi 
virusa, se pa vseeno podjetje bori in trudi, 
da ne bi odpuščalo, ta ukrep pa bi k temu 
zelo pripomogel. Ali lahko za tisti mesec 
ko so bili delno povrnjeni stroški iz ukrepa 
čakanja na delo prijavi zgolj tiste stroške, 
kateri niso bili iz tega ukrepa povrnjeni? Ali 
lahko prijavi stroške zaposlenih, brez tega 
meseca, ko je prejelo za del stroškov 
pomoč iz ukrepa čakanja na delo. 

podjetja v okviru predmetnega razpisa 
uveljavljajo le oz. za obdobje/mesece, ko niso 
prejeli drugih nadomestil. Delno financiranje 
stroška dela, če je bil kdo oproščen prispevkov, 
pa bi zdaj tukaj uveljavljal drugi del, ni 
dovoljeno zaradi pravil državnih pomoči. 

42. V podjetju smo v mesecih marec, april in 
maj delali, zato smo morali v skladu s 33. 
členom ZIUZEOP izplačati krizni dodatek 
delavcem. Krizni dodatek se je v celoti 
izplačal kot neobdavčen znesek v višini 
200 EUR, podjetje, ki pa ga je izplačalo, 
pa je po omenjenem Interventnem zakonu 
imelo subvencioniran del plačila 
prispevkov za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje. Upoštevanje omenjenega 
interventnega zakona, ni bila izbira 
posameznega podjetja. Vsa podjetja v 
Sloveniji so izbrala med dvema opcijama, 
ali bodo imela delavce na čakanju ali pa 
bodo delavci delali in posledično prejeli 
zakonsko določen dodatek. Krizni dodatek 
smo bili torej dolžni izplačati, oprostitev 
plačila prispevkov pa se je opravila na 
podlagi samega interventnega zakona, 
brez kakršnekoli vloge delodajalca. Glede 
na to, da je bilo izplačilo kriznega dodatka 
po zakonu obvezno, nas zanima ali lahko 
uveljavljamo stroške plač? Prosim za vaš 
konkreten odgovor z DA ali z NE! 

DA, vendar so do teh stroškov upravičeni samo 
tisti zaposleni in za obdobje, za katero niso 
dobili drugih subvencij (nadomestilo za 
čakanje/ostale subvencije). Delno financiranje 
stroška dela, če je bil kdo oproščen prispevkov, 
pa bi zdaj tukaj uveljavljal drugi del, ni 
dovoljeno zaradi pravil državnih pomoči. 

43. Želeli bi se prijaviti na razpis za 
financiranje spodbud za ponovni zagon 
poslovanja podjetij, zanima pa nas kako 
se bo določala intenzivnost pomoči (kako 
se bo določalo koliko % upravičenih 
stroškov bomo dobili), da lahko približno 
določimo koliko lastnega vložka bomo 
morali imeti? Želeli bi kupiti delovni stroj. 

Intenzivnost pomoči znaša do 100 % 
upravičenih stroškov. Dodeljena sredstva za 
sofinanciranje posamezne operacije ne morejo 
biti višja od 200.000,00 EUR.   

44. Ali lahko pri kandidaturi poleg nakupa 
novih osnovnih sredstev uveljavljamo tudi 
stroške plač za mesec julij, avgust in 
september za 5 delavcev, za katere nismo 
prejeli nadomestila za čakanje, in za 
oktober, november in december za vseh 
15 delavcev, ko za vseh 15 delavcev ne 
bomo več koristili nobenega nadomestila 
po zakonu o interventnih ukrepih?  

Da, podjetje poleg nakupa novih osnovnih 
sredstev lahko uveljavlja stroške plač za tiste 
delavce in mesece, v kolikor v tem času niso 
uveljavljali drugih nadomestil (recimo 
nadomestilo za čakanje). Delno financiranje 
stroška dela, če je bil kdo oproščen prispevkov, 
pa bi zdaj tukaj uveljavljal drugi del, ni 
predvideno. 

45. Prosimo za odgovor glede javnega razpisa 
za financiranje spodbud za ponovni zagon 
poslovanja podjetij v obmejnih 
problemskih območjih - COVID-19: V 
kolikor je podjetje v mesecih marec, april 
in maj 2020 koristilo ukrep čakanja na delo 

Podjetja, za tiste zaposlene, ki so bili na 
čakanju in so prejeli nadomestilo za čakanje na 
delo, niso upravičena do uveljavljanja stroška 
plač v okviru predmetnega razpisa za čas 
prejemanja nadomestila.  Delno financiranje 
stroška dela, v času, ko so bila podjetja 
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(covid jih je kar precej prizadel), pa bo ta 
sredstva vrnilo, ali se lahko prijavi na 
omenjeni razpis in ta sredstva porabi za 
stroške plač." 

oproščena plačila prispevkov oz. za delavce, ki 
so bili na čakanju in je zanje podjetje prejelo 
nadomestilo s strani države, ne more biti 
upravičeno do sofinanciranja, zaradi pravil 
državnih pomoči. Stroške dela lahko podjetja v 
okviru predmetnega razpisa uveljavljajo le oz. 
za obdobje/mesece, ko niso prejeli drugih 
nadomestil.  Če je dvojno uveljavljanje stroškov 
ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija. 

46. Poslovne prostore smo pričeli graditi aprila 
2020 in jih bomo dokončali decembra 
2020. Uporabno dovoljenje bomo dobili 
spomladi 2021, se pravi po 31.1.2021. Ali 
se v zaključek operacije upošteva tudi 
pridobitev uporabnega dovoljenja in ali je 
potem strošek gradnje upravičen strošek? 

Stroški gradnje ne predstavljajo upravičenih 
stroškov. 

47. Javni razpis za financiranje spodbud za 
ponovni zagon poslovanja podjetij v 
obmejnih problemskih območjih – 
COVID19: 
Zanima nas ali je upravičen strošek nakup 
tovornega vozila – s priklopno prikolico za 
razvoz lastnih proizvodov v tujino? 
Ali je upravičen strošek tudi nakup 
čelnega viličarja, ki ga potrebujemo v svoji 
proizvodnji? 

Glej odgovor št. 30 

48. V primeru, da je podjetje uveljavljalo za 3 
mesece za polovico delovnega časa 
subvencijo/pomoč za čakanje na delo, ali 
je 3 mesece polno delovalo, ko so druga 
podjetja imeli zaprto (gostilne, hoteli,…) in 
prejelo KRIZNI DODATEK, podjetje ne 
more uveljavljati stroška plač za obdobje 
od 13.3.2020 do 31.12.2020, torej tudi za 
mesece recimo od julija do decembra 
2020??? 
Prosim, če lahko odgovorite DA; lahko se 
uveljavljajo upravičeni stroški, ki se niso 
uveljavljali po ostalih interventnih zakonih, 
kar pomeni, da se lahko upravičijo stroški 
plač v tem konkretnem primeru od julija do 
avgusta 2020 v razpisu. V kolikor je 
odgovor NE, zapišite konkreten odgovor, 
da podjetje ni upravičeno do 
sofinanciranja po tem razpisu, ne glede ali 
je uveljavljalo 100 EUR ali 20.000 EUR 
subvencije v obdobju od 12.03.2020 do 
danes oz. kadarkoli in niso upravičeni 
stroški plač za tudi tisti čas oziroma 
mesece, ko podjetje ni prejemalo 
sofinanciranja v mesecih po končani 
epidemiji.  
Vljudno prosimo za konkretne odgovore, 
ker le tako bomo rešili dileme, kar bo tudi 
vam v pomoč, če boste prejeli vloge, ki 
bodo več ali manj pripravljene ustrezno 
skladno z navodili, merili in cilji razpisa, 
kot pa se bo zaradi velikih nejasnosti 
prijavilo zelo veliko podjetij, in boste imeli 

Podjetja za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020 ne 
morejo uveljavljati stroška plač za tiste, ki so 
delali, saj so že prejela sredstva iz drugih virov. 
Lahko pa uveljavljajo stroške od 1. 6. 2020, v 
kolikor v tem času niso uveljavljali drugih 
nadomestil (recimo nadomestilo za čakanje). 
Stroške dela lahko podjetja v okviru 
predmetnega razpisa uveljavljajo le oz. za 
obdobje/mesece, ko niso prejeli drugih 
nadomestil. 
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veliko več dela s pregledovanjem vseh 
vlog, na koncu pa bo v večini velika večina 
neustreznih! 

49. Zanima nas, če se lahko upravičen strošek 
rabljen stroj? 

Ne, rabljen stroj ni upravičen strošek. 

50. Prosim vas za odgovor na vprašanje glede 
upravičenih stroškov na razpisu  za OPO 
Covid 19! 
Ali so stroški postavitve montažnega 
poslovnega objekta nastali v obdobju maj 
- oktober 2020 upravičeni do financiranja 
po tem razpisu, ki so vključeni v projekt 
oz. operacijo za ohranitev delovnih mest in 
vzpostavitve obsega proizvodnje in 
finančnega poslovanja na nivo pred 
aktualno epidemijo? 
Ali lahko iz tega objavljenega vprašanja in 
odgovora – portal MG razpis Covid 19, ki 
so del razpisne dokumentacije, lahko 
sklepamo, da je novi montažni poslovni 
objekt upravičen strošek, ako izpolnjuje 
druge zahtevane pogoje za operacijo.  
 1. Upravičeni stroški so investicija v 
opremo in druga opredmetena ter 
neopredmetena osnovna sredstva. 
Ali je upravičen strošek tudi, in sicer: 
-izgradnja čistilne naprave 
-nakup viličarja 
-nakup proizvodnega prostora 
- nakup poslovnega informacijskega 
Sistema npr. SAP 

Upravičeni stroški po JR so:  
- stroški plač;  
- investicije v opremo in druga opredmetena ter 
neopredmetena osnovna sredstva, 
- stroški storitev zunanjih izvajalcev, 
- DDV je upravičen strošek, v primeru, da je ne 
povračljiv. 
Posredni stroški se izplačajo v obliki 15% 
pavšala glede na stroške plač. 

   
 

IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV 

1. OBRAZEC 1 – ali moramo v tabeli o povezanih 
podjetjih vnašati podatke za leto 2018 ali za leto 2019? 

Predlagamo, da se podatki 
izpolnijo na dan 13.3.2020. 

2. Ali je nujno potrebno, da pri likvidnostnem načrtu 
podjetja izračunamo finančne kazalnike tudi na dan 
12.3.2020? Ali to pomeni, da bi morali narediti 
medletno bilanco na dan 12.3.2020 in na dan 
12.3.2019, da bi izračunali vse želene kazalnike? 

V vlogi je potrebno dokazati, da 
se je podjetje soočilo s COVID 19. 
Na dan 12.3.2020, ko je bila 
epidemija razglašena, še teh 
kazalnikov verjetno ni mogoče 
dokazovati.  

3. Izpolnjujem vlogo za občino KOZJE kjer je upravičeno 
območje ampak mi v excelu po spustnem seznamu 
Kozje ne najde. 

Obrazec 1 je dopolnjen.  

4. Na vas se obračam z vprašanjem glede problemskih 
obmejnih območij. V Javnem razpisu ni zavedene 
občine Rogaška Slatina, vendar je v Uredbi o določitvi 
obmejnih problemskih območij v 4. členu zavedena 
tudi občina Rogaška Slatina kot problemska obmejna 
občina. Zato vas sprašujemo, če se lahko podjetje, ki 
ima sedež in posluje v občini Rogaška Slatina tudi 
prijavi na Javni razpis za financiranje spodbud za 
ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih 
problemskih območjih – COVID19? 

Obrazec 1 je dopolnjen.  

 


