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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: 

 
Spoštovani  

 
V zvezi z javnim razpisom  za dodelitev  spodbud Za razvoj podjetništva in gospodarstvo  v 
Občini  TRŽIČ za leto 2017 – ukrep A  
me v zvezi s številom zaposlenih zanima, če je lastnik družbe v zavarovanje vključen na 
podlagi šifre 040 oziroma 112 (ne pa 01) ,  
ali v vašem razpisu, šteje da ima družba zaposlenega delavca? Namreč lastnik družbe 
hkrati opravlja delo poslovodje in izvajalca storitev (delavca)      
in s tem namenom želi družba za razširitev dejavnosti želi pridobiti  sredstva iz naslova 
razpisa.   
 
Hvala za vaš odgovor, 
__________ 
_________ 
 
Odgovor: 
 
Spoštovani! 
 
V kolikor je v podjetju zaposlena zgolj poslovodna oseba na podlagi pogodbe o 
poslovodenju, v tem primeru v skladu z razpisnimi pogoji ni izpolnjen pogoj 1 zaposlenega.  
V tem primeru ni mogoče oceniti ali ta oseba opravlja tudi druga dela v podjetju. 
 
 
2. Vprašanje: 

 
Pozdravljeni, 
 
Je tovorno vozilo kupljeno januarja 2017 in dano v osnovna sredstva podjetja za opravljanje 
dejavnosti, tudi lahko predmet za sofinanciranje? 
 
Hvala, 
Lp 
 
 
Odgovor: 
 
Spoštovani! 
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V razpisi dokumentaciji je določeno: »Državna pomoč ne sme biti:  
• /…/ 
• pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega,  
• namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali 
države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z 
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo,  
• dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za namen nabave 
vozil za cestni prevoz tovora.« 
 
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (OJ L 352, 24.12.2013, 
str. 1) v drugem odstavku 2. točke 3. člena določa: »Skupna pomoč de minimis na državo 
članico, dodeljena enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovornem 
prevozu, ne presega 100 000 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih let. Pomoč de 
minimis se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.« 
 
To pomeni, da za podjetja, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz  (to je, da 
dejavnost oz. storitev prevoza tržijo), nabava vozil za prevoz tovora ni upravičen strošek.  
 
 
3. Vprašanje: 
 
Pozdravljeni, 
 
Sem v dilemi, v juliju 2016 sem odprl s.p.  "popoldanski s.p."  saj sem bil redno zaposlen 
kot delavec pri drugem podjetju. Z decembrom pa sem prekinil pogodbo v podjetju kot 
delavec in se "polno zaposlil" kot samostojni podjetnik. 
 
se mi šteje datum zaposlitve v podjetju od decembra 2016 ali  julija, od datuma odprtja s.p.-
ja  
 
Hvala, 
 
Lp 
 
Odgovor: 
 
Spoštovani! 
 
Ker je bila pogodba o zaposlitvi prekinjena, se le-ta ne more šteti kot zaposlitev. Za 
pridobitev sredstev iz ukrepa B se šteje datum polne samozaposlitve ('odprtje polnega s.p.'), 
torej v vašem primeru verjetno v decembru 2016. 
 
 
4. Vprašanje: 
 
Pozdravljeni, 
 
imam vprašanje glede UKREPA A. 
 
Kot upravičen strošek za spodbujanje začetnih investicij je navedena tudi strošek najema 
poslovnih prostorov. S 1. aprilom bom v občini Tržič najela poslovni prostor, samozaposlena 
sem od aprila 2016 prav tako v Občini Tržič. 
 
Zanima me kaj lahko dam kot dokazilo stroška? 
 
Hvala za odgovor, 
____________ 
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Odgovor: 
 
Dokazilo za stroške je ob oddaji vloge za pridobitev sredstev npr. predračun oz. v vašem 
primeru ponudba, osnutek najemne pogodbe ali pogodba, če je že podpisana, ali katerikoli 
drug verodostojen dokument iz katerega izhaja izračun ocenjene vrednosti najemnine. V 
primeru odobritve sredstev pa boste ob oddaji zahtevka za izplačilo morali predložiti račune 
(ali drug dokument, ki je podlaga za plačilo najemnine) za nastale stroške in dokazila o 
plačilu (npr. bančni izpisek). 
 
 
5. Vprašanje: 
 
Pozdravljeni! 
 
V zvezi z razpisom za zaposlitev me zanima, kako točkujete trajanje pogodbe za zaposlitev. 
 
V letu 2016 smo zaposlili 2 sodelavki za določen čas, pri čemer smo v letu 2017 z obema 
sklenili pogodbo za nedoločen čas. 
Zanima me ali se pri točkovanju upošteva zaposlitev za določen ali nedoločen čas? 
 
 
Lep pozdrav / Best Regards 
________________ 
___________ 
 
Odgovor: 
 
Spoštovani! 
 
Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški novega delovnega mesta, in sicer bruto plača 
novo zaposlenega delavca in obvezni prispevki za socialno varnost novo zaposlenega 
delavca – to je za osebo, ki je bila zaposlena na novo delovno mesto v obdobju od 1.1.2016 
do 31.12.2016. V vašem primeru se bo torej pri točkovanju upoštevala pogodba, ki je bila 
sklenjena za določen čas. 
 
 
 
 

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. 


