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

 
1. Vprašanje: 

 
Pozdravljeni; 
 
Pri prijavi na razpis JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SPODBUD ZA RAZVOJ 
PODJETNIŠTVA IN GOSPODARSTVA V OBČINI TRŽIČ ZA LETO 2017 se nam je pojavilo 
vprašanje glede stroškov.  
Prijavili se bomo na ukrep A saj smo imamo nov produkt, ki je plod lastnega razvoja. Kot je 
opisano v točki 4) Upravičenih stroškov je strošek izdelave projektne in investicijske 
dokumentacije upravičen strošek; zanima pa nas ali lahko v upravičen strošek štejemo tudi 
izdelavo in preizkus? Tukaj me zanima ali so upravičeni stroški samo stroški drugih podjetij 
ali tudi lastnih delavcev (plača)? 
Morate razumeti, da nismo kupili končnega izdelka, ampak smo ga v podjetju (skupaj z 
zunanjimi partnerji) razvili in ga je bilo potrebno tudi izdelati, da smo ga testirali. Šele nato 
so prišle zadnje izboljšave in dokončan izdelek.  
 
Lep pozdrav 
__________________________  
_________________________ 
M: _______________ 
 
  
Odgovor: 
 
Spoštovani! 
 
1.Kot navedeno v razpisni dokumentaciji med upravičene stroške sodi tudi izdelava 
projektne in investicijske dokumentacije. Iz vprašanja ni jasno na kaj se nanaša »strošek 
izdelave« in »preizkus«. Predlagamo, da v kolikor so stroški neposredno povezani s 
predmetom investicije, da jih v vključite, komisija pa bo ob pregledu celotne dokumentacije 
preučila ali dejansko ustrezajo definiciji upravičenih stroškov, saj je brez vpogleda v celotno 
investicijo nemogoče ocenjevati upravičenost. Pri tem opozarjamo, da v primeru, da bodo 
ti stroški izločeni, da mora vrednost celotne investicije še vedno presegati višino 10.000,00 
EUR brez DDV.  
2.Stroški dela (torej plač) niso upravičen strošek. 
3.Opozarjamo, da so upravičeni stroški, ki jih uveljavljate, ne smejo predstavljati sestavnih 
delov oz. elementov izdelka, ki je namenjen prodaji na trgu.  
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2. Vprašanje 
 
Pozdravljena,________. Ali lahko pri pravni službi preveriš, kako je mišljeno v razpisu za 
gospodarstvo (investicije)glede sedeža firme, ki je prijavitelj. Sklepam, da mora biti sedež 
firme in hkrati lokacija investicije v občini Tržič. Ali je tako? Hvala in lp ____ 
 
Odgovor: 
 
Spoštovani! 
 
Da, izpolnjena morata biti oba pogoja. 
 
 
 
 

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. 


