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JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SPODBUD ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA IN GOSPODARSTVA V OBČINI TRŽIČ ZA 
LETO 2017 (v nadaljevanju: Javni razpis) 

 
V P R A Š A N J A   I  N   O D G O V O R I  

 
1. Vprašanje: 

 
Pozdravljeni! 
 
Vezano na javni razpis, bi rada vprašala glede ukrepa C in sicer ali je financirana samo 
udeležba na sejmu? 
 
V našem podjetju smo se namreč to leto odločili, da odpremo razstavni salon v Celovcu. Ali 
to tudi lahko spada pod ta ukrep? 
 
 
V primeru, da vprašanja nisem naslovila na pravo osebo, vas prosim, da moj mail pošljete 
kontaktni osebi za ta razpis. 
 
Hvala. 
 
--  
Lep pozdrav! 
 
__________________ 
GSM:  _________ 
_______________ 
 
 
Odgovor: 
 
Spoštovani! 
 
Glede na določila Javnega razpisa za spodbujanje podjetništva in gospodarstva v občini 
Tržič, je predmet ukrepa C sofinanciranje promocije podjetij na sejmu. Upravičeni stroški, 
ki jih lahko uveljavljate v okviru ukrepa C so: 

- stroški najema razstavnega prostora na sejmu, 
- stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora, 
- stroški izdelave publikacije za potrebe sejemske predstavitve, 
- stroški oglaševanja za potrebe sejemske predstavitve. 

 
V kolikor ne gre za odprtje razstavnega salona v sklopu sejemske predstavitve, ampak gre 
za redno dejavnost podjetja, sofinanciranje ni možno v okviru ukrepa C. 
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2. Vprašanje: 
 
Pozdravljeni! 
 
Zanima me glede ukrepa A: 
Kandidiral bi za nakup stroja ampak nisem povsem 100% prepričan da mi ga bo uspelo 
kupiti ali lahko vseeno vložim vlogo za pridobitev sredstev? 
Lp ____ 
 
 
Odgovor: 
 
Spoštovani! 
 
Vlogo za pridobitev sredstev z zahtevanimi prilogami lahko vseeno vložite. Zaradi samega 
nadaljnjega postopka pa je nujno, da pristojni Komisiji čimprej javite ali boste nakup lahko 
opravili ali ne. Opozarjamo na to, da morate v primeru nakupa predfinancirati vse stroške 
in da se vam sredstva Občine Tržič izplačajo na podlagi izstavljenih računov in potrdil o 
plačilu. 
 
 
3. Vprašanje: 
 
Še eno vprašanje bi imela in sicer za novo zaposlitev.  
 
V letu 2016 smo zaposlili novo osebo, vendar je stanje zaposlenih na dan 31.12.2016 
manjše kot stanje zaposlenih na dan 31.12.2015, saj so trije zaposleni dali odpoved. 
Ali se lahko kljub temu prijavimo na razpis? 
 
Hvala. 
 
 
Odgovor: 
 
Spoštovani! 
 
Kot določa 3. alineja točke 6) Ukrepa B (str. 8) Javnega razpisa za spodbujanje podjetništva 
in gospodarstva v občini Tržič: »novo delovno mesto mora predstavljati neto povečanje 
števila zaposlenih v podjetju v obdobju od 31.12.2015 do 31.12.2016«, zato te zaposlitve 
ne morete uveljavljati za pridobitev sredstev. 
 
 
4. Vprašanje: 
 
Dober dan, 
 
Imamo registrirano dopolnilno dejavnosti na kmetiji - Turistične kmetije s sobami. 
Načrtujemo investicijo v kombiniran objekt za shranjevanje in servisiranje koles ter prostor 
za počitek kolesarjev/gostov - vse v skladu s strategijo o razvoju kolesarstva in turizma v 
očini Tržič. Glavni namen investicije je, da se vzpostavijo pogoji in potrebe, ki jih imajo 
kolesarji ter izboljšanje njihovega počutja, pri tem pa se podaljša sezona in izkoriščenost 
obstoječih kapacitet in uvedejo nove storitve. Zato me zanima naslednje: 
 
1. Ali se turistične kmetije z registrirano dejavnostjo lahko prijavijo na razpis? 
2. Kako opredeliti investicijo skozi prizmo načina točkovanja investicije, saj so glavne 
vzpodbude na povečanju kapacitet in ne na povečanju izkoriščanja že obstoječih kapacitet, 
kar je glavni problem. Investicije se namreč povrnejo z večjo izkoriščenostjo vloženega 
kapitala in ne le z povečanjem kapacitet. 
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Hvala za odgovor že v naprej. 
 
__________ 
_____________________ 
 
Odgovor: 
 
1. Skladno z razpisnimi pogoji se uvrščate v kategorijo upravičencev: fizične osebe, ki se 
bodo z dejavnostjo oddaje nastavitvenih zmogljivosti za potrebe turizma ukvarjale in bodo 
svojo dejavnost ustrezno priglasile oziroma registrirale pred oddajo vloge. 
Iz vpogleda v poslovni register AJPES mora biti razvidno, da je bil prijavitelj že pred oddajo 
vloge registriran za opravljanje tovrstnih dejavnosti (šifra kategorije I55 (tudi avtokampi), 
razen I55.9, po SKD_2008 – Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2). 
2. Predvidene stroške morate neposredno povezati z opravljanjem dejavnosti sobodajastva 
– torej, da je investicija namenjena oz. služi dejavnosti oddaje sob za turistične namene, 
tudi v smislu povečanja kakovosti storitev. Povečanje kapacitet ni pogoj, je pa v letošnjem 
razpisu večji točkovni poudarek na izvedbi promocijskih aktivnosti vlagateljev oz. 
upravičencev do sredstev. 
 
 
5. Vprašanje 
 
Pozdravljeni! 
 
Zanima me glede ukrepa A če je lahko predmet nakupa kupljen na lizing ?  
 
Lp _____ 

 
 

Odgovor: 
 
Stroški nakupa predmeta sofinanciranja prek lizinga niso upravičeni do sofinanciranja. V 
kolikor pa ste predmet že kupili dopuščamo možnost, da predmet sofinanciranja prijavite, 
vendar morate zagotoviti, da je do oddaje zahtevka za izplačilo lizing v celoti poplačan in 
bo predmet nakupa v vaši lasti. Stroški financiranja lizinga (obresti, stroški odobritve, itd.) 
v nobenem primeru niso upravičeni do sofinanicranja. Iz dokazil mora biti jasno razvidna 
vrednost nakupa predmeta in stroški financiranja prek lizinga (jasna ločenost).  
 

 
 
 
 

Obvestilo: Občina Tržič je dolžna prikriti osebne podatke v skladu z zakonom, ki ureja varovanje 
osebnih podatkov. Prav tako bodo prikriti morebitni občutljivi poslovni podatki, ki ne vplivajo na 
razumevanje vprašanja. 


