POVZETEK
Tema

Vprašanja
številka

Splošno

1, 6, 7, 10

Upravičeni, neupravičeni stroški

3, 4, 5, 7, 8, 9,
13,14

Upravičeni stroški so stroški plač novo zaposlenih ter stroški
nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev,
kot so opredeljeni v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi
in se morajo nanašati na postavitev novega proizvodnega obrata,
širitev obstoječega obrata ali začetek nove dejavnosti, ki pomeni
temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v
obstoječem proizvodnem obratu. V primeru, da gre za bistveno
spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti,
morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije
sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi se
posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.
Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na
področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa
več kot 50 %). Upravičeni stroški so tisti, ki so neposredno povezani
s sofinancirano operacijo, za katero so pridobljena vsa ustrezna
dovoljenja in soglasja ter se izvaja v skladu z veljavno slovensko in
evropsko zakonodajo. V skladu z 10. členom Uredbe o postopkih in
merilih ob dopolnitvah ni dovoljeno spreminjati višine zaprošenih
sredstev, kar pa se ob napačni prijavi upravičenih / neupravičenih
stroškov lahko zgodi.
Neupravičeni stroški vplivajo na vrednost projekta. Zato jih je
potrebno med stroški upoštevati, niso pa predmet preverjanja, zato
različnih dokazil vlogi ni potrebno prilagati.
Pogoji za prijavo

2, 11, 12, 15

Prijavitelj je MSP, ki mora skladno z razpisnimi pogoji izkazovati
povprečno najmanj 2,00 zaposleni osebi po delovnih urah
(AJPES) in je registriran glavno ali druge dejavnosti oddelek C16
Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute,
slame in protja, razen pohištva ali oddelek C31 Proizvodnja
pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
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Vprašanje 1: V razpisni dokumentaciji je določena intezivnost pomoči za podjetja iz
Kohezijske regije ZAHODNA SLOVENIJA za srednja podjetja največ 20% in za mala in
mikro največ 30%.
V najavi razpisa 3.0 na vaši spletni strani, kakor tudi pri lanskem razpisu 2.0 je bila
intezivnost pomoči za zahodno Slovenijo 25% za srednje velika podjetja in 35% za mikro in
mala podjetja.
Ali je v objavljenem razpisu napačna navedba navedenih stopenj (razpis, pogodba ,
obrazci).
Z letom 2018 se je v uporabljeni shemi državnih pomoči intenzivnost pomoči znižala na 30
oziroma 20% upravičenih stroškov.
Vprašanje 2: Posebni pogoji za prijavitelja določajo, prijavitelj je po bilanci uspeha na dan
31. 12. 2017 izkazoval povprečno najmanj 2,00 zaposleni osebi po delovnih urah (AJPES).
Ali pogoje izpolnjuje samostojni podjetnik, ki na dan 31.12.2017 izkazuje povprečno 1,00
zaposleno osebo po delovnih urah (AJPES).
Poslovno dejavnost izvajata 1 (en) zaposlen in nosilec dejavnosti.
Prijavitelj mora skladno z razpisnimi pogoji izkazovati povprečno najmanj 2,00 zaposleni
osebi po delovnih urah (AJPES).
Vprašanje 3: Predmet investicije je nakup nove opreme. Ali je z razpisom določena pogoj
leta izdelave opreme, od kdaj naprej se še smatra kot nova oprema.
Kot nova oprema se šteje oprema, ki še ni bila rabljena in je na trgu naprodaj kot nova stvar
(prvi nakup), z vsemi pripadajočimi garancijami nerabljene stvari.
Vprašanje 4: Ali je nakup viličarja upravičen strošek.
Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave
lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). Upravičeni stroški so tisti, ki so neposredno
povezani s sofinancirano operacijo, torej je odgovor načeloma ne.
Vprašanje 5: Ali je upravičen strošek tudi izgradnja proizvodnih prostorov (stroški gradbenih
in obrtniških del).
Ne, gradnja ni upravičen strošek.
Vprašanje 6: Ali bo ministrstvo organiziralo predstavitev razpisa.
Ni predvideno.
Vprašanje 7: Rok za oddajo je 20.2.2019. V januarju se nam obeta prodaja proizvodnega
objekta, ki bi ga podjetje kupilo. Če oddamo vlogo npr. 20.1.2019 se štejejo upravičeni
stroški od tega datuma naprej?
Iz razpisa izhaja, da se upoštevajo upravičeni stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju od
oddaje vloge na javni razpis do 30. 9. 2020.
Vprašanje 8: Ali so upravičeni stroški plač tudi novo zaposlenih proizvodnih delavcev, ali
samo tistih novo zaposlenih, ki se ukvarjajo z razvojem novih izdelkov?
Upravičeni stroški plač so tako za novo zaposlene proizvodne, kakor tudi razvojne delavce, v
kolikor je zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije.
Vprašanje 9: Je kakšna omejitev, koliko novih zaposlitev lahko prijavimo za sofinanciranje?
Če se prijavitelj odloči za cilj povečanje števila zaposlenih mora zaposliti najmanj 1 (majhna
podjetja) oziroma 3 (srednja podjetja), omejitev navzgor ni, vendar se prijavitelj s tem
zavezuje, da bo cilje dosegel.
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Vprašanje 10: Ali je spodnja meja za sofinanciranje najmanj 45 ali najmanj 55 točk brez
upoštevanja merila Lokacija operacije?
Spodnja meja za sofinanciranje je najmanj 55 točk, v kar ni vključena ocena iz sklopa merila
»Lokacija operacije«.
Vprašanje 11: Sem samozaposlen v lesarstvu, brez dodatne pomoči in me zanima če lahko
kandidiram na razpisu Spodbude za MSP LES 3.0 Spodbude za MSP v lesarstvu 20192020?
Iz pogojev javnega razpisa izhaja, da je prijavitelj po bilanci uspeha na dan 31. 12. 2017
izkazoval povprečno najmanj 2,00 zaposleni osebi po delovnih urah (AJPES). Torej je
odgovor ne.

Vprašanje 12: Opazil sem, da lahko sodelujejo le podjetja ustanovljena pred 1.1.2016. Naše
podjetje pa se je ustanovilo 1.2.2016. Ali to pomeni, da na razpisu ne moremo sodelovati in v
kolikor ne moremo sodelovati me zanima ali kaj veste kdaj bo nov razpis na katerem bi lahko
sodelovali?
Prijavitelj ne izpolnjuje pogoja št. 2. Naslednji razpisi bodo predvidoma sledili v naslednjem
letu, podoben razpis pa v letu 2021.

Vprašanje 13: Zanima nas ali je potrebno v primeru nakupa nepremične priložiti kot dokazilo
cenitev objekta ali mogoče kateri drug dokument. Objekt se bo tudi adaptiral. Vemo, da
stroški adaptacije niso upravičeni ampak nas zanima ali moramo v vlogi stroške adaptacije
prikazati kot neupravičene stroške in če je za njih potrebno priložiti predračune.
Da, kot dokazilo je potrebno priložiti cenitev objekta. Stroški adaptacije so neupravičeni,
vendar vplivajo na vrednost projekta. Zato jih je potrebno med stroški upoštevati. V skladu z
Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014-2020 preverjamo le upravičene stroške, neupravičeni stroški
niso predmet preverjanja in predračunov ni potrebno prilagati. Enako velja za druge
neupravičene stroške, ki so del projekta.

Vprašanje 14: Zanima nas ali lahko uveljavljamo kot upravičene stroške silos in kurilnico na
biomaso ter ventilacijo? V podjetju bi namreč želeli vzpostaviti novo proizvodnjo za nov
produkt/izdelek iz lesa, vendar bi potrebovali shrambo za žagovino in sicer bi v tem primeru
za to uporabili silos, to žagovino pa bi potem kot biomaso kurilu v kurilnici, katere ogrevanje
bi bilo za ta proizvodnji objekt.
Prav tako ali je lakirnica lahko pod upravičenimi stroški, saj se bo uporabljala za te izdelke iz
lesa.
Stroški in izdatki so upravičeni, če so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno
izvajanje in so v skladu s cilji operacije. Prijavitelj mora to prikazati v vlogi. Kot upravičene
stroške bomo upoštevali tiste stroške, ki bodo zadostili temu pogoju. Na tem mestu želimo
opozoriti, da v skladu z 10. členom Uredbe o postopkih in merilih ob dopolnitvah ni dovoljeno
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spreminjati višine zaprošenih sredstev, kar pa se ob napačni prijavi upravičenih /
neupravičenih stroškov zgodi.

Vprašanje 15: Ali se na razpis lahko prijavi podjetje s projektom lesene športne opreme?
Reg. so tako za odd. 16 kot tudi 31, glavna dej. Pa je odd 32
Iz javnega razpisa izhaja, da na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na
trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno s Prilogo I k
Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano
glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:
oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
razen pohištva ali oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja
žimnic). Torej je odgovor da.

Vprašanje 16: Zanima nas, če je upravičen strošek nakup montažne hale.
Upravičeni stroški so stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, kot so opredeljeni
v skladu z Slovenskim računovodskim standardom, tudi proizvodnih zgradb in se morajo
nanašati na postavitev novega proizvodnega obrata, širitev obstoječega obrata ali začetek
nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v
obstoječem proizvodnem obratu. V kolikor gre za bistveno spremembo proizvodnega
procesa v obstoječi poslovni enoti, morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije
sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih
letih. Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s sofinancirano operacijo, za katero
so pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se izvaja v skladu z veljavno slovensko
in evropsko zakonodajo.
Vprašanje 17: Excel obrazec 2- Tabela 1 (Finančna konstrukcija za celotne stroške
operacije) ; formula je nastavljena tako, da ne sešteje upravičenih stroškov (subvencija +
lastni viri); v kolikor se leta seštevek ročno vnese, se končna vrednost podvoji , kar ni točno.
Prav tako se naj blokirana polja razširijo, ker pri večjih številih so težave, se ne izpišejo v
celoti.
Hvala za opozorilo. Popravljen obrazec je objavljen skupaj s tem odgovorom.
Vprašanje 18: Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, ki so nastali in bili plačani
v obdobju od oddaje vloge na javni razpis do 30. 9. 2020. V kolikor imamo dvo letni projekt
2019-2020 lahko za navedeno obdobje (od oddaje vloge v 2019 do 30.9.2020 ko se projekt
zaključi) upoštevamo tudi stroške plač novo zaposlenih, ki so povezani z izvedbo začetne
investicije.
DA, v kolikor gre za plače novo zaposlenih, ki so povezani z izvedbo operacije.
Vprašanje 19: Razpis določa, da se osnovna sredstva lahko nadomestijo, če zastarijo ali
se pokvarijo, pod pogojem, da se gospodarska dejavnost ohrani na določenem območju do
konca (31. 12.) tretjega leta po zaključku operacije. Prijavitelj mora o tem predhodno pridobiti
soglasje ministrstva.
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Ali navedeno velja tudi v primeru nakupa proizvodnih prostorov, kjer bi vlagatelj (v času treh
let po zaključku naložbe) nadomestil kupljeni proizvodni objekt z izgradnjo novega večjega
proizvodnega objekta.
Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja je potrebno ohraniti na upravičenih območjih
in v lasti prijavitelja vsaj do konca (31. 12.) tretjega leta po zaključku operacije. V roku treh
let po nakupu ni pričakovati, da bodo proizvodni prostori toliko zastareli ali se pokvarili, da bi
jih bilo potrebno nadomestiti. Navedeno iz javnega razpisa velja za premična opredmetena
sredstva.
Vprašanje 20: Ali se k podatkom o partnerskih/ povezanih podjetjih štejejo tudi podatki
podjetij, ki so s podjetjem, ki kandidira lastniško povezana, in so registrirana v drugi EU
državi
Da, to navedite v priloženem obrazcu.
Vprašanje 21: Preverjamo, ali tudi Švico uvrščate med evropske trge, glede na to, da je
Ruska federacija tudi evropski trg.
Da, Švica je uvrščena med evropske trge.
Vprašanje 22: Glede zagotavljanja lastnih virov financiranja za zagotavljanje zaprte finančne
konstrukcije nas zanima ali zadostuje izjava, da bodo sredstva zagotovljena iz lastnih virov,
ali je potrebno lastne vire tudi dokazovati?
Vlagatelj mora priložiti izjavo in tudi dokazila v kolikor bo pridobil sredstva banke ali druge
institucije. Če gre za lastna sredstva dodatna dokazila niso potrebna, mora pa prijavitelj v
vlogi navesti in pojasniti na kakšen način bo zagotovil lastne vire za zaprtje finančne
konstrukcije (npr iz dobička itd).
Vprašanje 23: Podjetje od svojega začetka pred 25 leti posluje kot s.p., na dan 31.12.2017 v
bilanci izkazuje 20 zaposlenih. Podjetje je družinsko in v njem sta uspešno pričela svoje delo
tudi oba sinova. V letu 2018 so se zaradi slabe izkušnje na sodišču (tožba kupca, kateremu
so bili podizvajalci, ta pa ni zadostil pogodbenim pogojem večjega kupca) odločili, da
ustanovijo d.o.o. in počasi prenesejo vse poslovanje nanj. Samostojni podjetnik je bil oče, v
d.o.o. pa sta se kot lastnika vpisala starejši sin in mama. Ob ustanovitvi so bile podpisane
izjave in sporazumi, da sta podjetji povezani.
Vprašanje se glasi: Ali je d.o.o. lahko prijavitelj (zaradi pogoja o začetku poslovanja pred
1.1.2016), ali je edini upravičeni prijavitelj le s.p. (ta ima trenutno zapisane še 4 zaposlene)?
Kako pripraviti finančni del poslovnega načrta, ko je v letu 2018 večji del prometa stekel
preko d.o.o. in ne več preko s.p.? Prosim za jasno navedbo, ki bo zagotovo ustrezala tudi
vsem preizkusom v fazi pregledovanja.
Če izpolnjuje vse ostale pogoje je s.p. glede na navedeno upravičen prijavitelj. Predpisi
dovoljujejo tako prenos podjetja podjetnika posameznika na drugega podjetnika
posameznika (v celoti ali delno) kot tudi preoblikovanje podjetja podjetnika posameznika v
drugo statusno obliko npr. d.o.o. Če je šlo za primer,ki ga omogoča zakonodaja, je novo
podjetje univerzalni pravni naslednik, kar pomeni, da v tem primeru izpolnjuje pogoj 2. v točki
4.2 JR (ustanovitev). Konkretne okoliščine in dokazila se bodo preverjala po oddaji vloge.
Finančni načrt v vlogi navaja in izkazuje podjetje, ki je prijavitelj, kljub temu, da mora v vlogi
navesti povezana podjetja. Glede na vaše vprašanje se zdi primerno opozoriti na pogoj
ustvarjanja prometa iz dejavnosti (pogoj 4 točke 4.2), na pogoj doseganja bonitetne ocene
(pogoj 5 točke 4.2) in na pogoj 6 točke 4.2.
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Vprašanje 24: Podjetje želi prijaviti projekt razvoja izdelka, ki več kot v 50% iz lesa, v delu
pa je tapiciran. Za izvedbo projekta želi podjetje kupiti napredno krojilno mizo – za krojenje
usnja za ta izdelek ter poseben skener prostora za potrebe dizajniranja opreme tega prostora
– ki bo predmet projekta. Ali sta to upravičeni investiciji?
O upravičenosti se bo odločalo pri obravnavi konkretne vloge in pri oddaji zahtevkov za
izplačilo. Upravičeni stroški so tisti, ki so neposredno povezani s sofinancirano operacijo,
glede na navedeno, načeloma da.
Vprašanje 25: Ali je oprema projektantske pisarne upravičen strošek – tudi mize, omare in
podobno?
Ne, to ni upravičen strošek.
Vprašanje 26: Podjetje se bo lotilo razvoja zahtevnega izdelka, ki se uporablja pri
določenem športu. Izvesti bo moralo testiranje zdržljivosti, da bo pridobilo tehnični list. So
stroški za izvedbo tega testiranja in pridobitev tega lista upravičeni – pod točko
»neopredmetena sredstva«?
Ne, testiranje vzdržljivosti ne spada med upravičene stroške tega javnega razpisa.
Vprašanje 27: Kako je s stroški tržne poizvedbe na posameznem tujem trgu, je mogoče to
vključiti v stroške »neopredmetenih sredstev«?
Ne, tržne raziskave niso upravičen strošek.
Vprašanje 28: Je mogoče vključit strošek tujega dizajnerja, ki poda svoje »znanje« glede
zakonitosti dizajniranja na posameznem tujem trgu – med stroške za neopredmetena
sredstva?
Ne, storitve zunanjih izvajalcev ni upravičen strošek.
Vprašanje 29: Ali v primeru vlagatelja Y (d.o.o.) nakup nepremičnine od prodajalca
nepremičnine X (d.o.o.) izpolnjuje pogoj (kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od
nepovezanih oseb) ob dejstvu, da sta lastnika podjetij v sorodu (zakonska partnerja),
podjetja Y je 100% lastnik mož, medtem ko je lastnik podjetja X v 100% deležu žena.
Podjetje drugače nista lastniško niti poslovno povezani.
Ne, takšen nakup ne more biti upravičen strošek.

Vprašanje 30: Iz javnega razpisa izhaja, da pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z
izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje
distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč
za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega
izdelka na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč
dejavnostim, povezanim z izvozom.
Smo podjetje, ki večino svojih prihodkov dosegamo z naslova izvoza izdelkov.
Predmetno investicijo, ki bi jo želeli prijaviti na javni razpis izvajamo iz naslova novega
proizvoda oziroma izdelka tako za slovenski kot tuji trg, pri čemer bo večino prihodkov z
naslov investicijo predvidoma prišlo iz naslova izvoza.
Vljudno vas prosimo, če nam lahko sporočite, če smo upravičeni do sofinanciranja take
investicije, seveda ob zadostitvi vseh drugih pogojev.
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Odgovor je da.
Vprašanje 31: Razvijali bomo popolnoma nov izdelek na nivoju evropskega trženja, imamo
lasten razvojni oddelek, ki bo izdelek razvil in tržil. Največ stroškov bo nastalo z razvojem
(stroški razvojnikov), samo z novimi zaposlitvami takega izdela ne moremo realizirati. Ali
stroške že zaposlenih razvojnikov in tehničnih sodelavcev za popolnoma nov izdelek ne
moremo uveljavljati.
Ne, stroške plač lahko uveljavljate le za nove zaposlitve (nova zaposlitev povezana z
izvedbo začetne investicije). Glejte tudi odgovor na vprašanje št. 8.
Vprašanje 32: podjetje bi nakup proizvodnje zgradbe izvedlo na podlagi stečajnega
postopka z javno dražbo. Objekt je primeren za delavnico in ima dovoljenja po zakonodaji.
Ali je nakup proizvodnje zgradbe preko javne dražbe lahko upravičen strošek? Časovno bo
ravno sovpadalo z obdobjem upravičenih stroškov.
Cena zgradbe bo zaradi stečajnega postopka nižja in bo zagotavljala načela gospodarnosti,
ekonomičnosti in transparentnosti.
Da, nakup objekta prek javne dražbe je upravičen strošek

Vprašanje 33: Dobil sem informacijo o spodaj navedenem razpisu. Sem s. p., ukvarjam se s
predelavo lesa, trenutno gradim novo delavnico, »potreboval bom denar« še za električno
napeljavo, peč-ogrevanje, oprema za sušilnico lesa za toplotno obdelavo lesa, opremo za
odsesavanje od strojev in od žage za razrez hlodovine, okna, vrata. Ali bi se dalo iz tega
razpisa kaj dobiti, ker nimam nobenega zaposlenega? – Posebni pogoj za prijavitelje št. 7
zahteva, da je prijavitelj po bilanci uspeha na dan 31. 12. 2017 izkazoval povprečno najmanj
2,00 zaposleni osebi po delovnih urah (AJPES), torej glede na navedeno ne izpolnjujete tega
pogoja.

Vprašanje 34: V zvezi z odprtim razpisom MSP LES 3.0 me zanima za kakšno obdobje (
koliko let ) se strošek plač novo zaposlenih, ki delajo na projektu, šteje kot upravičen, če
predvidevamo, da bodo zaposleni za nedoločen čas.
Upravičen strošek plač je od oddaje vloge do 30.9.2020.

Vprašanje 35: Ali je v primeru nakupa poslovne zgradbe tudi potrebno zagotoviti 3
primerljive ponudbe. Gre za nakup poslovne zgradbe, ki je v radiju 100km ni mogoče najti
primerljive. Kaka ravnati v takem primeru? Je ob poročanju dovolj priložiti 1 ponudbo?
Vlagatelj mora obvezno slediti navedenim načelom javnega naročanja in postopek oz. izbiro
ustrezno dokumentirati in utemeljiti.
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Vprašanje 36: Kako konkretno se bo 2 leti po zadnjem izplačilu dokazovalo vpliv operacije
na okolje – manjša poraba surovin/materialov. Npr. z manjšim računom za porabo električne
energije?
Vpliv na okolje bo prijavitelj navedel in pojasnil v vlogi, kar bo tudi osnova za spremljanje
doseganja zadanih ciljev operacije. Poudarjamo, da je pozitiven vpliv operacije na okolje
eden nujnih ciljev razpisa oziroma operacije, ki ga mora prijavitelj nujno dokazovati v
zahtevanem obdobju. Vsebina oz. vrsta dokazil je odvisna od posamezne operacije. Posebej
poudarjamo, da so cilji v vlogi realistični.
Vprašanje 37: podjetje izkazuje boniteto D2-- - to pomeni, da še vedno izpolnjuje pogoj za
prijavo?
Da
Vprašanje 38: Podjetje na tuji trg do sedaj prodaja večino izdelkov preko slovenskega
posrednika, ali to pomeni, da se mu šteje prodaja na ta tuji trg?
Da, v kolikor boste v vlogi prodajne poti in ciljne trge ustrezno navedli in pojasnili in le-te tudi
izvajali.
Vprašanje 39: Kako bo podjetje dokazovalo prodajo na tuje trge, ki jih bo navedlo za prodajo
novega izdelka v projektu?
V vmesnih in končnih poročilih ob oddaji ZZI in v obdobju spremljanja bo prijavitelj podal
ustrezne navedbe in dokazila.
Vprašanje 40: Kako je z nakupom programske opreme – ta sodi med neopredmetena
osnovna sredstva?
Da, programska oprema sodi med neopredmetena osnovna sredstva
Vprašanje 41: Upravičeni stroški zaposlenih so samo stroški novo zaposlenih, ki bodo v
podjetje prišli po oddaji vloge na javni razpis? - Da
kaj če podjetje ne bo uspelo realizirati novih zaposlitev v skladu s terminskim načrtom
projekta in posledično ne bo imelo tolikšnih stroškov zaposlenih, kot jih bo napovedalo v
projektu? – V kolikor bo prijavitelj v vlogi kot cilj opredelil nove zaposlitve, bo ta cilj moral v
celoti tudi izpolniti v zahtevanem obdobju. Če med izvajanjem operacije pride do sprememb,
ki pomenijo znižanje napovedanih ciljev, se sredstva bodisi ne izplačajo oziroma se zniža
znesek sofinanciranja bodisi se odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih sredstev
skupaj z obrestmi. Če pa ob zaključku operacije niso realizirani načrtovani cilji v celoti, lahko
ministrstvo zahteva vračilo v celoti oziroma sorazmerno, skupaj z obrestmi.
Lahko za ta čas obračunava stroške tistih zaposlenih, ki bodo vendarle morali začeti delati
na projektu, da bo ta lahko ustrezno izveden? – Da, vendar ob upoštevanju zgoraj
navedenega.
Vprašanje 42: Med trgi ločimo 3 kategorije; Slovenija, Evropske države in svetovni trg; kaj
sodi pod Evropske države in kaj pod svetovni trg – v RD omenjate Rusijo in Turčijo; glede na
različna tolmačenja, mislim, da je na mestu jasna navedba vseh držav, ki jih štejete med
Evropske države (s tem da poslovanje z državami EU ali tistimi izven nje predstavlja edino
resno zahtevnostno mejo, ki bi jo bilo smiselno vrednotiti s točkami).
Evropske države: Avstrija, Andora, Belgija, Portugalska, Španija, Italija, San Marino, Grčija,
Bolgarija, Romunija, Madžarska, Moldavija, Ukrajina, Belorusija, Litva, Latvija, Estonija,
Finska, Danska, Švedska, Norveška, Islandija, Irska, Velika Britanija, Nizozemska, Francija,
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BiH, Srbija, Hrvaška, Črna gora, Češka, Slovaška, Poljska, Albanija, Ciper, Francija,
Luksemburg, Liechtenstein, Makedonija, Malta, Monako, Švica, Turčija, Rusija

Vprašanje 43: V RD na str. 43 je v točki 8 navedeno, da je vlogi potrebno priložiti izpis
analitike razreda 7 iz katerega bo razvidno, da je podjetje v letih 2016 in 2017 ustvarjalo
prihodke iz dejavnosti C 16 ali C 31. Prosim vas za obrazložitev kakšen izpis ste imeli v
mislih, saj je v našem primeru (verjetno tudi v večini ostalih) analitika lahko narejena tako, da
se vidi razdelitev prihodkov na domačin in tuji trg, ali pa razdelitev na storitve in proizvode,
material in trgovsko blago, ne vodimo pa prihodkov tako, da bi se lahko iz analitike videlo iz
katere dejavnosti SKD se ustvarja. V našem primeru lahko naredimo več različnih izpisov
analitike razreda 7, pa se kljub temu iz tega ne bo videlo tega, kar želite.
Izdelajte primeren izpis analitike razreda 7, ki ga obrazložite v vlogi.

Vprašanje 44: Podjetje opravlja dejavnost stavbnega tesarstva in bi prijavilo projekt, za
katerega potrebuje močnejše avtodvigalo; to pomeni kamion + dvigalo. Glede na vašo
navedbo, da pod prvo kategorijo upravičenih stroškov sodijo vsa neopredmetena sredstva,
kot jih opredeljujejo Slovenski računovodski standardi, prav razumem, da je v primeru, da je
to za projekt potrebno, upravičen strošek tudi nakup prevoznega sredstva – kamiona?
Gre za opredmeteno sredstvo, vendar je iz sofinanciranja regionalne državne pomoči
izključeno financiranje prevoznih sredstev, torej nakup kamiona ne. Glede dvigala prav tako
ne, glejte tudi odgovor na vprašanje št. 4.
Vprašanje 45: V sklopu projekta podjetje širi svojo dejavnost proizvodnje enostavnih lesenih
izdelkov, za kar bo kupilo objekt, v katerem je trenutno najemnik in montažni objekt – šotor,
za potrebe skladiščenja teh izdelkov ter surovin zanje. Ocenjujemo, da med upravičene
stroške lahko vštejemo strošek nakupa objekta, strošek nakupa šotora ter strošek nakupa
proizvodnih strojev, ne pa tudi stroška gradbenih del, ki bodo potrebni za pripravo podlage in
temeljev za postavitev tega šotora (te prikažemo kot strošek projekta, ki ga pokriva vlagatelj
sam). Prosim za potrditev naše ocene.
Glede na opis bi bili upravičeni stroški lahko stroški nakupa objekta in proizvodnih strojev.
Gradnja in nakup šotora pa ne.
Vprašanje 46: Ko podjetje kupuje objekt, naj bi priložili cenitev tega objekta. Na koncu bo
seveda cena objekta odvisna od prodajalca, ki bo objekt pripravljen prodati za to ceno, ali pa
ne. Podpis predpogodbe zaradi narave začetne investicije verjetno pred oddajo vloge na
javni razpis ni dovoljen. Kakšen dokument naj podjetje predloži, da bo končna cena objekta
lahko čim bližja tisti, ki jo bo podjetje napovedalo v vlogi?
Cenitev je obvezna, pri nakupu pa se mora slediti načelom javnega naročanja in postopek
oz. izbiro ustrezno dokumentirati in utemeljiti. Predpogodba lahko že pomeni nedovoljeno
začeto investicijo, v kolikor je takšne narave, da zavezuje.
Vprašanje 47: Naša stranka je imela do včeraj registrirano osebo iz leta 1985 kot
Samostojni podjetnik posameznik, z današnjim dnem pa se je ustanovila družba z omejeno
odgovornostjo kot pravni naslednik tega samostojnega podjetnika.
Vprašanje: Ali se lahko prijavi na Razpis novo podjetje d.o.o., ki je pravni naslednik s.p.-ja
(Prijavitelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu pred
1.1.2016)?
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Glejte odgovor na vprašanje št. 23.

Vprašanje 48: Družba XY d.o.o. je bila ustanovljena (datum vpisa subjekta v sodni register
08.01.2019) zaradi izvedbe prenosa podjetja podjetnika, ki je bil v poslovnem registru vpisan
s podatki: Janez Novak s.p. (datum vpisa subjekta v sodni register 21.10.1985), na novo
kapitalsko družbo (XY d.o.o.) .
Ali se lahko podjetje XY d.o.o. prijavi na javni razpis, saj je pravo - formalni naslednik že
obstoječega s.p-ja
Glejte odgovor na vprašanje št. 23.
Vprašanje 49: Dopolniti nameravamo proizvodnjo linijo z investicijo v nakup sosednjega
objekta:
A.) Katere dokumente moramo priložiti projektu? – Razpisna dokumentacija v točki 2 na
strani 42 našteva vse sestavine vloge.
B.)

Ali je adaptacija / investicijsko vzdrževanje tega objekta upravičen strošek? Ne

C.) Prav tako bomo kupili nove stroje in jih namestili v obstoječ objekt, ki je v uporabi že
nekaj let. Ali moramo za obstoječi objekt, kjer že imamo nameščene stroje, predložiti
gradbeno oz. uporabno dovoljenje? Zaželjeno je, da to predložite skupaj z vlogo, sicer pa
mora prijavitelj obvezno podpisati izjavo iz Obrazca 3.
Vprašanje 50: V razpisu spodbude v lesarstvu 2019-2020 se zahteva da znaša znesek
nepovratnih sredstev najmanj 50.000,00 , kar pomeni če prav razumem, da mora skupna
investicija znašati najmanj cca 167.000,00 EUR. – Skupna vrednost operacije je odvisna od
velikosti podjetja, kohezijske regije in celotne finančne konstrukcije (neupravičeni in
upravičeni stroški).
Vprašanje 51: Glede na to da s.p naše stranke izvaja investicijo, ki v vsem izpolnjuje pogoje
razpisa in da je tik pred pričetkom izvajanja gradbenih del v novo halo, nas zanima (ker tega
nismo zasledili v razpisni dokumentaciji) kdaj lahko nastanejo upravičeni stroški . Ali tako kot
določajo razpisi SPS s 1.1. 2019 ali kot običajno določajo drugi razpisi in sicer da so
upravičeni stroški le stroški ki nastanejo po oddaji vloge, oz. kot pri MK po prejemu
pozitivnega sklepa. – Iz predmetnega javnega razpisa izhaja, da »za sofinanciranje se
upoštevajo upravičeni stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju od oddaje vloge na javni
razpis do 30. 9. 2020«.
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