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VPRAŠANJA/ODGOVORI IZ PRETEKLIH RAZPISOV 

Javni razpis 07.05.2015 

1. Želel bi kandidirati na zgoraj omenjeni razpis po spodbudah za samozaposlitev in za spodbujanje 

začetnih investicij. Trenutno sem prijavljen na Urad za delo kot iskalec zaposlitve in bi v tem ali 

naslednjem tednu registriral s.p. z namenom opravljanja gospodarske dejavnosti, proizvodnje. S tem 

bi zagotovil pogoju v razpisu, da se zaposlim najkasneje do 15.05.2015. Prosim za potrditev! 

Kar se pa tiče kandidature za pospeševanje začetnih investicij pa naslednje vprašanje. Glede na to, da 

sem  v obdobju od 01.01.2015 pa do danes v  večji meri že opravil začetno investicijo v prostor in nakup 

osnovnih sredstev-strojem me zanima, ali lahko uveljavljam račune za opravljene nakupe osnovnih 

sredstev in storitev, za katere se računi glasijo name kot fizično osebo in ali lahko - moram jaz kot 

fizična oseba stroje in opravljena dela v prostoru prefakturirati - prodati po pogodbi novo 

ustanovljenemu s.p.-ju, da bi mi vloženo investicijo upoštevali pri kandidaturi. 

Kot ste že sami ugotovili, je pogoj pri Ukrepu 2 točno časovno določen - in sicer velja, da mora biti 

samozaposlitev izvedena od 1.1.2015 do 15.5.2015. Ob tem bi opozorili tudi na izpolnjevanje preostalih 

pogojev za brezposelno osebo, ki so navedeni pri tem ukrepu. 

Nadalje vam za drugo vprašanje odgovarjamo, da se pri Ukrepu 1 (investicije) upoštevajo upravičeni stroški, 

ki so nastali v obdobju od 2.10.2014 do 1.10.2015. Le-ti pa morajo nastati samemu prijavitelju (torej po 

ustanovitvi pravne osebe in v razpisnem obdobju).  

2. Na nas se je obrnil bodoči podjetnik z vprašanjem glede razpisa za dodelitev finančnih sredstev za 

pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje za leto 2015. Kot bodoči podjetnik se želi prijaviti 

na 1. sklop. Podjetja oz. s.p.-ja še ni registriral, kot fizična oseba pa je že investiral lastna sredstva v 

ureditev poslovnega prostora (plačilo dela in materiala za električarja). Ali se ta strošek, ki se glasi na 

ime fizične osebe šteje kot upravičen strošek pri prijavi na razpis. Oseba bo podjetje registrirala do 

oddaje vloge na razpis. 

Pri Ukrepu 1 (investicije) se upoštevajo upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju od 2.10.2014 do 1.10.2015. 

Le-ti pa morajo nastati samemu prijavitelju (torej  po ustanovitvi pravne osebe in v razpisnem obdobju).   

3. Pišem vam ker imam par vprašanj glede javnega razpisa in sicer za spodbujanje odpiranja novih 

delovnih mest in samozaposlovanja. Bolj natančno sofinanciranja samozaposlovanja. Namen imam 

odpreti s.p. podjetje ( trgovina tekstila na drobno) s sedežem v Kočevju, podružnico v Ribnici. Ali to 

ustreza pogojem razpisa? In glede prijave podjetja, če registriram podjetje v mesecu maju, moram 

plačati vse prispevke do 31.12.2015 da ustrezam pogojem razpisa? 

V zvezi z vašim vprašanjem glede registracije sedeža v Občini Kočevje ter odprtju podružnice v sosednji občini, 

naj pojasnimo, da v kolikor nameravate le registrirati sedež na območju Občine Kočevje, vso dejavnost pa 

opravljati drugje (v drugi občini), ne boste izpolnili splošnega pogoja javnega razpisa. V besedilu javnega 

razpisa je navedeno, da za pomoč lahko zaprosijo prosilci s sedežem, podružnico ali poslovno enoto na 

območju občine Kočevje, v kolikor svojo dejavnost na tem območju tudi opravljajo. 

Glede vašega drugega vprašanja pa vam pojasnjujemo, da se sredstva oz. pomoč po Ukrepu 2 dodeljuje za 

obdobje plačanih prispevkov od dneva zaposlitve do 31.12.2015.To so upravičeni stroški in ne pogoj za oddajo 

prijave.  

K temu naj dodamo, da bo občina po sklenitvi pogodbe dodeljena sredstva nakazala na podlagi zahtevka, ki 

ga bo prejemnik pomoči, oddal skupaj z obveznimi prilogami (v tem primeru skupaj s potrdilom o plačanih 

prispevkih za socialno varnost in poravnanih davčnih obveznostih).  

4. Koliko vlog lahko poda ena pravna oseba? Omejitve so pri vsakem ukrepu določene, to mi je jasno, 

zanima pa me, ali se lahko pravna oseba prijavi na več ukrepov, ob pogoju, da v vseh ukrepih izpolnjuje 
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pogoje? Naj podam primer: podjetnik v letu 2015 izvede investicijo (spada v ukrep št.1) in zaposli 2 

brezposelni osebi (spada v ukrep št.2). Ali lahko ta podjetnik vloži vlogo za ukrep 1 in vlogo za ukrep 

2? 

Kakor je zapisano v ukrepu številka 2, je pogoj za dodelitev sredstev enoletna zaposlitev brezposelne 

osebe. Zanima me, ker ni posebej opredeljeno, ali lahko podjetnik v tem obdobju sklene več pogodb o 

zaposlitvi, recimo 2 pogodbi za pol leta ali pa mora biti pogodba o zaposlitvi sklenjena že v štartu za 

eno leto? Kako se bodo delila sredstva za omenjeni razpis, v kolikor bo več upravičenih interesentov, 

kot pa je razpoložljivih sredstev? Po točkovanju od najvišjega proti najnižjemu do porabe sredstev ali 

s sorazmernimi deleži?  

V zvezi z vašim prvim vprašanjem vam odgovarjamo, da lahko prijavitelj (v kolikor izpolnjuje pogoje) kandidira 

na več različnih ukrepov. Omejitev prijav je določena le pri posameznem ukrepu. 

Glede sklepanja pogodbe vam pojasnjujemo, da pri Ukrepu 2 velja, da mora zaposlitev za novo delovno mesto 

trajati vsaj 1 leto od dneva zaposlitve. Kar pomeni, da mora tudi pogodba o zaposlitvi trajati vsaj 12 mesecev. 

Sredstva razpisa se bodo dodeljevala glede na število doseženih točk, kjer bo veljalo, da se tisti z najvišjim 

številom doseženih točk uvrsti na prvo mesto na lestvici, drugi na drugo,  itd... Pri tem se bodo sredstva 

uvrščenim dodeljevala v višini priznanih upravičenih sredstev  (in ne po sorazmernih deležih) - padajoče po 

lestvici, vse do porabe sredstev. 

5. Zanima me nekaj informacij v zvezi z Javnim razpisom za dodelitev sredstev, za ukrep 2: Spodbujanje 

odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja. Jasno je opredeljeno, da se mora zaposlitev 

novega delavca ohraniti vsaj eno leto, vendar pa mi ni razvidno, ali mora biti zaposlitev že od samega 

začetka določena za čas najmanj dvanajst mesecev ali pa se lahko npr. le ta na vsake tri mesece 

podaljšuje, kar bi nato skupaj privedlo do zaposlitve za najmanj eno leto? 

Pri Ukrepu 2 velja, da mora zaposlitev za novo delovno mesto trajati vsaj 1 leto od dneva zaposlitve. 

Kar pomeni, da mora tudi pogodba o zaposlitvi trajati vsaj 12 mesecev. 

6. Zanima me, koliko časa mora biti oseba brezposelna, da se lahko prijavi na Javni razpis za dodelitev 

sredstev, za sklop 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja? 

Javni razpis pri Ukrepu 2 obdobja, v katerem mora biti oseba brezposelna, ne pogojuje. Pogoj je le, da mora 

biti oseba pred nastopom zaposlitve/samozaposlitve, brezposelna.  

Ob tem je potrebno upoštevati tudi vse ostale pogoje iz razpisa. 

7. SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V RAZŠIRJANJE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ: 1.) 

V upravičene stroške sodijo stroški prenove poslovnih prostorov. Poslovni prostor bom šele najela, 

gre za širitev dejavnosti. Ali moram imeti sklenjeno pogodbo o najemu pred oddajo vloge? Lokacija je 

načeloma že izbrana, potekajo dogovori o višini, pogojih najema itd... Prostore bo potrebno delno 

adaptirati npr. napeljava vode iz enega prostora v drugi, beljenje, nabava in montiranje luči..... Ali to 

vse sodi v upravičen strošek? 2.) Upravičen strošek je nabava opreme: ali v to sodijo tudi predalniki, 

omare itd...? 3.) Točka 6 prijavnega obrazca: je možnih več odgovorov ali samo eden? 

SPODBUJANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST IN SAMOZAPOSLOVANJA: 1.) Upravičeni 

stroški so do višine minimalne mesečne bruto plače (maj 2015): ali se upošteva prvi bruto (neto + 

prispevki delojemalca) ali drugi bruto (neto + prispevki delojemalca + prispevki delodajalca). 2.) Ali 

mora biti pogodba sklenjena za polni delovni čas? 3.) S 01.01.2015 sem zaposlila delavko na delovnem 

mestu plesalec - koreograf. Delovno mesto je bilo odprto na novo. Delavka ima stalno bivališče na 

Ortneku. Živi v Kočevju in tudi dejavnost se izvaja v Kočevju. Poleg tega uveljavljam povračilo 

prispevkov delodajalca pri Fursu, ker je mlajša od 30 let. Zaposlena je za skrajšan delovni čas - 6 ur 

dnevno. Stalno bivališče je pogoj za prijavo - ali lahko vložim prijavo, če delavka spremeni stalno 

bivališče? Ali se pomoči izključujeta med sabo? 
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Prijavitelj pri Ukrepu 1 prijavlja upravičene stroške vezane na investicijo v opredmetena in neopredmetena 

osnovna sredstva. Torej stroški morajo nastati prijavitelju, ustvarjeni pa morajo biti na/v osnovnih sredstvih, 

kjer bo imel ali že izvaja svojo dejavnost in jo na tem mestu ohranil vsaj 3 leta po njenem zaključku. Občina bo 

v nadaljevanju z vsakoletnim poročanjem o doseganju ciljev Ukrepa 1 preverjala spremembe lastništva 

predmeta pomoči (pri čemer se bo smiselno preverjalo tudi najemno razmerje, v kolikor se bo pomoč namenila 

za investicije v najeti prostor). Skrb pravočasne ureditve najemnega razmerja pa je naloga in odgovornost 

podjetnika - prijavitelja. 

Upravičenost posameznega stroška, bo možno opredeliti šele s celostnim pregledom prijave. 

Prijavni obrazci javnega razpisa se izpolnjujejo na način, da se pri posamezni točki obkroži le ena ponujena 

varianta, v nadaljevanju pa naj se ta varianta čim bolj podrobno obrazloži (v kolikor je dana možnost 

obrazložitve). 

Pri Ukrepu 2 so upravičeni stroški za novo delovno mesto omejeni le z mejno vrednostjo, ki se je bo priznalo 

kot upravičen strošek - v tem primeru je to višina minimalne mesečne bruto plače za mesec maj (790,73 EUR). 

Prijavitelj bo moral kasneje z zahtevkom oddati kopije plačilnih list, iz katerih bodo občini relevanti podatki o II. 

brutu mesečne plače zaposlenega. Ob tem naj opozorimo, da pri zaposlitvi (poleg ostalih pogojev iz razpisne) 

velja, da mora pogodba biti sklenjena za obdobje vsaj 12 mesecev. 

Nadalje vam v zvezi z Ukrepom 2 in vašim zadnjim vprašanjem odgovarjamo, da mora brezposelna oseba 

pred zaposlitvijo izpolnjevati pogoje, ki specifično veljajo zanjo in so jasno navedeni v razpisni dokumentaciji. 

8. Zanima me, katere obrazce je potrebno oddati pri vlogi za prijavo na Javni razpis za dodelitev finančnih 

sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje za leto 2015, za ukrep 2, oz. razumem 

za prijavni obrazec in izjave št.1,2,3 in 4 ter poslovni načrt kako pa je s samo pogodbo? (glede na to, 

da nekaterih podatkov ni znanih....npr. št. pogodbe) 

Na vsakem obrazcu razpisne dokumentacije je desno zgoraj navedeno kaj morate storiti - in sicer je potrebno 

ustrezno izpolniti prijavni obrazec in izjave (1,2,3,4), pogodbe pa ni potrebno izpolnjevati, le vsako stran 

parafirati. 

Vaša prijava bo popolna v kolikor bo vsebovala zgoraj navedeno s priloženo zahtevano dokumentacijo in 

ustrezno opremljeno zapečateno ovojnico - uporabiti je potrebno priložen vzorec. 

 

Javni razpis 11.11.2015 

 

9. Ali lahko socialno podjetje (zadruga) nabavi material pri podjetju, ki je soustanovitelj zadruge? 

Ne. 

 

Javni razpis 29.1.2016 

10. Spoštovani, zanima me, ali lahko za Ukrep 1 kandidiram s statusom samozaposlene v kulturi (s.p.) in 

ali lahko kandidiram za nakup računalniške opreme (opredmetena osnovna sredstva) in požarno varne 

arhivske omare? Zanima me še, ali lahko kandidiram kombinirano: v Ukrepu 1 hkrati za opredmetena 

osnovna sredstva in za neopredmetena osnovna sredstva, oboje skupaj v vrednosti 2.500 EUR? Hvala 

za odgovor in lep pozdrav. 

Do sredstev po Ukrepu 1 so upravičene pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, mikro, male in 

srednje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po ZGD-1 in zadruge, ki so registrirane po ZZad. V kolikor 
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imate na dan prijave dejavnost s statusom samostojnega podjetnika (s.p.) registrirano v Poslovnem registru 

RS, ste upravičeni do sredstev po Ukrepu 1.  

Strošek nakupa računalnikov in računalniške opreme ni upravičen strošek in je tudi posebej naveden med 

neupravičenimi stroški. 

Kar se tiče stroška za nakup požarno varne arhivske omare, je upravičen strošek, v kolikor se bo oprema 

uporabljala za opravljanje dejavnosti in bo posamezna nabavna vrednost osnovnega sredstva presegala 

500,00 EUR (z DDV).  

Na Ukrep 1 se lahko prijavite kombinirano, za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, 

skupna višina upravičenih stroškov mora presegati 2.500,00 EUR (brez DDV).  

Poleg navedenega je treba upoštevati še vse ostale razpisne pogoje, roke in omejitve. 

11. Na vaši spletni strani sem zasledil razpis  za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja 

gospodarstva za 2016 in imam s tem povezano vprašanje. Pregledal sem podrobnejše pogoje in 

omejitve za ukrep 1 in me zanima upravičen strošek: nakup neopredmetenega osnovnega sredstva. In 

sicer v novo ustanovljenem podjetju bom v prihodnjih mesecih imel strošek razvoja embalaže za 

produkt, ki ga prodajamo ter strošek razvoja blagovne znamke/branding? Zanima me ali sta tovrstna 

stroška lahko upravičena pod ukrep 1? 

Strošek razvoja embalaže in strošek razvoja blagovne znamke/branding nista upravičena stroška po Ukrepu 

1 - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti. Za razvoj blagovne znamke in embalaže 

obstaja poseben ukrep - Spodbujanje projektov inovacij, ki pa letos zaradi slabega zanimanja preteklih let ni 

razpisan. 

12. Prosim odgovor na vprašanje: Imamo zaposleno delavko od 1.9.2015 do 31.8.2016. Ali lahko zaprosimo 

za sredstva za plačilo prispevkov za to obdobje? Ali zadostujemo vaši zahtevi o ohranitvi delovnega 

mesta 1 leto? Moram omeniti, da je bila delavka zaposlena za določen čas do 30.7.2015 in zopet sprejeta 

za 1 leto. 

 

V drugi alineji 4. člena vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije za Ukrep 2, je navedeno, da 

se prejemnik zavezuje, da bo zaposlitev/samozaposlitev ohranil vsaj eno leto po prejemu sredstev (zadnji 

nakazani znesek v primeru več delnih zahtevkov), zato v vašem primeru zahtevi ni zadoščeno. Poleg tega 

splošni pogoji za Ukrep 2 določajo, da brezposelna oseba, ki se zaposluje/samozaposluje, ni imela zadnje 

zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah, kar v vašem primeru ni izpolnjeno. 

 

13. Pošiljam par vprašanj vezanih na občinski JR za spodbujanje podjetništva, Sklop 3: 

1. Ali lahko poteka izobraževanje znotraj zadruge (zadružniki) ali samo zaposlene v zadrugi ? oziroma 

lahko izobražujemo tudi najemnike vrtičkov, ki nam jih je občina dala v vzpostavitev in nato v 

upravljanje? 

2. 2500 mora znašati vsota samo enega izdelka, tudi če so obratna sredstva? Lahko dva izdelka 

staneta 500€ ? 

3. Ali je upravičen strošek postavitev spletne strani? 

4. Je zaščitna mreža za trajni nasad upravičen strošek? 

1. Strošek izobraževanja za pridobitev specializiranih znanj je mišljen kot strošek posebnih znanj, ki jih pridobijo 

zaposleni (v primeru zadruge tudi člani zadruge), ki ta znanja uporabijo pri izvajanju dejavnosti. Izobraževanje 

najemnikov vrtičkov ni upravičen strošek po Ukrepu 3.  

2. Posamezna nabavna vrednost osnovnega sredstva mora presegati 500,00 EUR (z DDV), torej velja za en 

izdelek. 

3. Postavitev spletne strani je upravičen strošek le, če bo pripoznan v knjigovodskih razvidih, kot neopredmeteno 

sredstvo. Da se pripozna kot neopredmeteno sredstvo, morata biti po SRS 2 (2006) izpolnjena 2 pogoja: biti 

mora verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim in njegovo nabavno vrednost mora biti 
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mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodnje koristi lahko pomenijo povečanje prihodkov od prodaje blaga ali provizije 

od odpravljenih storitev, nižje stroške ali druge koristi, ki jih prejme podjetje zaradi uporabe tega sredstva. 

Obstaja tudi pojasnilo strokovnega odbora (SOP) mednarodnih standardov računovodskega poročanja, SOP 

št. 32 - neopredmetena sredstva - stroški spletne strani. Po njem se stroški izdelave spletne strani, ki prinaša 

prihodek (na njej se neposredno oddajajo naročila za blago oz. storitve), usredstvijo oziroma evidentirajo med 

neopredmetenimi sredstvi. Ko pa je spletna stran oblikovana samo ali predvsem za promocijo in oglaševanje 

lastnih izdelkov ali storitev, se stroški izdelave spletne strani pripoznajo kot odhodki ob nastanku, saj podjetje 

v tem primeru ne more merljivo prikazati, kako bo spletna stran verjetno ustvarila prihodnje gospodarske koristi. 

Vse je torej odvisno od tega, če ima spletna stran pogoje za vpis v knjigovodske razvide ali ne. 

4. V kolikor je nabavna vrednost zaščitne mreže več kot 500,00 EUR (z DDV), je upravičen strošek. 

 

14. Pozdravljeni, imam vprašanje glede Ukrepa 2 za razpis Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 

samozaposlovanja. Obvezna dokazila ob prijavi (Sofinanciranje samozaposlovanja): 

- izražena mora biti namera o samozaposlitvi, kar se dokaže s predložitvijo poslovnega načrta za 

samozaposlitev, dokazilom o registraciji podjetja in potrjenim M1 obrazcem ter potrdilom Zavoda za 

zaposlovanje, da prijavitelj ni vključen v aktivno politiko zaposlovanja. 

Imam primer ko se je oseba samozaposlila dne 21.09.2015 in se bo prijavila na razpis Občine Kočevje. 

Pojavijo se mi vprašanja: 

1. Ali je potreben poslovni načrt 

2. Ali je potreben izpis Zavoda za zaposlovanje da prijavitelj ni vključen v aktivno politiko zaposlovanja 

3. V primeru da je obrazec M1 oddan na eVem točki, kje dobim potrditev, saj smo prejeli samo izpis 

obrazca M1, brez kakršnega koli žiga, podpisa.... 

 

1. Poslovni načrt za samozaposlitev je obvezna priloga ob prijavi (običajno vsebuje predstavitev podjetnika, 
predstavitev dejavnosti, statusno obliko, sedež, trg, kdo so kupci, tržni cilji in strategija, število zaposlenih, 
načrt zaposlovanja, sredstva in viri financiranja za delovanje ...) 

2. Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da prijavitelj ni vključen v aktivno politiko zaposlovanja je obvezna priloga. 
3. V primeru prijave preko E-VEM točke, zadostuje izpis M1 obrazca iz portala e-vem in potrdilo, ki ga prijavitelj 

prejme po elektronski pošti ob prijavi.  
 

15. V zvezi z razpisom UKREP 3 za SO.P. imamo naslednje vprašanje: 

Prijavili bomo izobraževanje in usposabljanje za osebo, ki smo jo zaposlili v CPU Kočevje, saj za to 

dejavnost še ni šolskega sistema, ki bi omogočil pridobitev teh znanj. Izvajalec usposabljanja je 

Okoljsko raziskovalni zavod, ki ima tudi registracijo za izvajanje izobraževanja in mednarodne 

reference na tem področju. Zanima me, ali lahko prijavimo te stroške, ali je pod izobraževanje mišljeno, 

da se mora oseba vpisati na neko javno / zasebno ustanovo za izobraževanje? 

 

V kolikor je izobraževanje namenjeno pridobitvi specializiranih znanj, ki jih bo delavec uporabil pri izvajanju 

dejavnosti podjetja, ki se prijavlja, je upravičen strošek. Izobraževanje ni nujno, da se opravlja v ustanovi za 

izobraževanje. Ob prijavi morate oddati program izobraževanja skupaj z računom/predračunom in če je oseba 

že prijavljena tudi prijavnico oz. potrdilo o vpisu na izobraževanje, pri oddaji zahtevka za izplačilo pa tudi 

dokazilo, da je izobraževanje opravljeno, kopijo originalnega računa in dokazilo o plačilu. 

 

16. S 1.2.1016 sem se samozaposlila, ali potrebujem pri prijavi, na razpis, ukrep št. 2 oz. ali moram priložiti 

načrt za samozaposlitev in če da, ali za ta načrt obstaja kakšna predpisana oblika? 

 

Poslovni načrt za samozaposlitev je obvezna priloga ob prijavi. Oblika ni predpisana, običajno pa vsebuje 

predstavitev podjetnika, predstavitev dejavnosti, statusno obliko, sedež, trg, kdo so kupci, tržni cilji in strategija, 

število zaposlenih, načrt zaposlovanja, sredstva in viri financiranja za delovanje ... 
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17. V zvezi z razpisom za investicije za leto 2015 me zanima  kako je z že dodeljenimi sredstvi in morebitno 

spremembo zaposlitve - sedaj sem polni s.p. Kaj bi pomenilo, če se nekje zaposlim za 4 h, a dejavnosti 

ohranim? 

Pogoj pri ukrepu za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj je, da imate še 

tri leta po prejemu razpisnih sredstev registrirano dejavnost, v kolikor boste imeli dejavnost še vedno 

registrirano kot s.p. in boste investicijo, za katero ste prejeli sredstva, uporabljali za to dejavnost, s  spremembo 

zaposlitve, ki jo omenjate, ne boste kršili pogodbenih in razpisnih pogojev. Pri ukrepu za spodbujanje odpiranja 

novih delovnih mest in samozaposlovanja pa bi ta sprememba pomenila kršenje pogodbenih in razpisnih 

pogojev, saj se mora delovno mesto (za polni delovni čas 40 ur na teden) ohraniti še eno leto po prejemu 

sredstev. 

18. Ali je specifična, zmogljivejša strojna računalniška oprema, ki se uporablja za izvajanje radijskega 

predvajanja, upravičen strošek po Ukrepu 1, glede na to, da so računalniki posebej navedeni med 

neupravičenimi stroški? 

 

V kolikor je računalniška oprema vgrajena v stroj ali napravo in se ne more uporabljati samostojno in brez 

ostalih priprav, je to upravičen strošek, če pa ni vgrajena, ampak je samostojna (četudi je zmogljivejša kot 

običajni računalniki) in se jo lahko uporablja kot tako, potem ni upravičen strošek po tem razpisu. 

 

19. V zvezi z Ukrepom 1 me zanima, če lahko strošek za nakup stroja plačamo s kompenzacijo?  

Da. V primeru plačila s kompenzacijo morate predložiti dokazila, ki zagotavljajo revizijsko sled plačila 

določenega računa. Poleg navedb na vseh listinah je treba predložiti tudi podlago za nastalo finančno 

transakcijo (račune, ki so podlaga za kompenzacijo) ter izpis konto kartic upnika, iz katerih mora biti razvidno, 

da gre za plačilo računa, ki ga uveljavljate v vlogi. Kompenzacija je dovoljena le med dvema gospodarskima 

družbama, ni pa dovoljena npr. med fizično osebo in s.p., katerega lastnik je ta ista oseba.  

20. Zanima nas, ali je upravičen strošek po Ukrepu 1, če investicijo plačamo s finančnim leasingom?  

 

Ne. Razpisni pogoji določajo, da mora biti investicija realizirana v obdobju od 2.10.2015 do 30.9.2016, kar 

pomeni, da morajo biti stroški v tem obdobju v celoti plačani, zahtevku za izplačilo pa mora biti priloženo tudi 

dokazilo, ki to dokazuje, kar v primeru leasinga ni mogoče. Prav tako sredstva niso upravičena za refinanciranje 

starih posojil in zakupa (leasinga).  

  

Javni razpis 01.07.2016 

 

21. Ali smo do kandidiranja na Drugem javnem razpisu za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja 

gospodarstva v občini Kočevje v letu 2016 - Ukrep 1, upravičeni tudi samozaposleni v kulturi?  

V kolikor imate svojo dejavnost registrirano v Poslovnem registru RS kot samostojni podjetnik (s.p.), ste 

upravičeni do kandidiranja na tem javnem razpisu. 

 

22. S podjetjem se mislimo prijaviti na razpis za pospeševanje gospodarstva v občini Kočevje. Ukvarjamo 

se z dejavnostjo spletne trgovine, predviden začetek poslovanja 1.8.2016, prihajamo iz Kočevja, za 

prodajo izdelka je predviden slovenski trg. Imam nekaj vprašanj glede razpisa: 

 

1. Ali kot strošek lahko upoštevamo nakup digitalnega fotoaparata in GoPro kamere, ki ga potrebujemo 

za dnevno uporabo fotografiranja lastnih izdelkov za izpostavitev na družbenih omrežjih facebook in 

instagram? 
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2. Naša spletna trgovina je postavljena na mednarodni platformi Shopify (shopify.com), katero imamo 

v t.i. najemu, mesečno plačujemo 29$, Zanima me ali je spletna trgovina v tem primeru lahko upravičen 

strošek, v primeru da zakupimo spletno trgovino za obdobje 3 let, kar nanese več kot je predvidena 

minimalna upravičljiva vrednost 500eur? Sama spletna trgovina je v naši lasti, najemajo se zgolj 

storitve za nemoteno poslovanje trgovine (gostovanje, posodobitve, integracije ipd.). Na njej se 

neposredno oddajajo naročila in izvajajo nakupi.  

 

3. Ali je nakup POP-UP poslovnega prostora upravičljiv strošek? Gre za prenosljiv/premični poslovni 

prostor namenjen sejemski dejavnosti, ne gre pa za standardno "stojnico". 

 

Nakup digitalnega fotoaparata in GoPro kamere je upravičen strošek po tem razpisu, v kolikor se bo oprema 

uporabljala za opravljanje vaše registrirane dejavnosti in bo vrednost posameznega kosa opreme večja kot 

500,00 EUR z DDV.  

 

Zakup oz. najem spletne trgovine oz. mednarodne platforme ni upravičen strošek po tem razpisu. Sredstva 

po Ukrepu 1 se namenjajo izključno nakupu osnovnih sredstev.  

 

Nakup Pop-Up poslovnega prostora je upravičen strošek. 

 

23. Želel bi kandidirati na razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva. Zanima me ali je v okviru razpisa 

upravičen strošek najema sejemske stojnice za  krajše obdobje, ki sovpada z obdobjem od 1.1.2016 do 

30.11.2016? 

 

Strošek najema sejemske stojnice ni upravičen strošek po tem razpisu. Ukrep 1 je namenjen izključno nakupu 

osnovnih sredstev.  

 

Javni razpis 01.03.2017 

24. Spoštovani, zanima nas ali stroški reklamiranja (v časopisu Kočevar, Radio Univox, letaki itd.) tudi 

spadajo med upravičene stroške pri razpisu? Hvala. 

Spoštovani, stroški oglaševanja v časopisu in radiu ter stroški priprave in tiska promocijskega gradiva (letaki) 

so upravičen strošek znotraj Ukrepa 4 - Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju 

podjetništva, ob izpolnjevanju ostalih razpisnih pogojev in omejitev. 

25. Spoštovani, na strani Občine Kočevje pri razpisih smo opazili razpis za nepovratna sredstva (največja 

vsota 5.000 €) Zanima nas, če pride v poštev delna prenova strehe na objektu, ki je v naši lasti. Lepo 

se vam zahvaljujemo za odgovor. 

Spoštovani, delna prenova strehe je upravičen strošek znotraj Ukrepa 1 – Spodbujanje začetnih investicij in 

investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, v kolikor se bo investicija izvedla na poslovnem objektu, v katerem 

opravljate svojo dejavnost, ob izpolnjevanju ostalih razpisnih pogojev.  

 

26. Pozdravljeni. Zataknilo se mi je pri izpolnjevanju glede zneska, kaj je za zaposleno mesečna bruto 

obveznost, moja do nje je 804,96 EUR, vaša pomoč je manjša, skupni znesek presega vašo pomoč, 

zdaj pa me zanima kaj moram vpisati v % pod rubriko občina in lastna sredstva? Pa za nakup kombija 

sem brala ukrep, a moram biti socialno podjetje in kaj to sploh pomeni? Hvala vam za odgovor. 

http://shopify.com/
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Pozdravljeni, v prvo vrstico v prvi tabeli pod točko 8. Finančni načrt vpišete vrsto upravičenega stroška - v 

vašem primeru je to min. bruto plača in napišete mesečno višino 804,96 EUR (če je bila oseba zaposlena pred 

1. januarjem 2017, se za tisti čas vpiše takrat veljavna višina minimalne bruto plače). Nato v drugi vrstici 

seštejete vse upravičene stroške (mesečne minimalne bruto plače) od dneva izplačila prve plače, do plače, ki 

bo plačana do 30. 9., torej plače za avgust. Če ste osebo zaposlili npr. s 1.3.2017 = 804,96 EUR * 6 mesecev 

(plača izplačana v aprilu, maju, juniju, juliju, avgustu in septembru) = 4.829,76 EUR. V tem primeru so lastna 

sredstva 17,18% in pričakovana sredstva občine 82,82% = 4.000,00 EUR, kolikor je zgornja meja. Izračun je 

narejen za primer, da želite prejeti max vrednost 4.000,00 EUR, vedno pa lahko določite drugačen delež 

lastnega sofinanciranja, ki prinaša dodatne točke (glejte merila, ki so v razpisni dokumentaciji). 

Kar se tiče nakupa kombija, morate izpolnjevati dokumentacijo Ukrepa 1.1. - Spodbujanje začetnih investicij in 

investicij v razširjanje in razvoj. Verjetno ste gledali Ukrep 3 - Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, ki 

je namenjen izključno družbam, ki imajo status socialnega podjetja. Status socialnega podjetja ni 

organizacijska oblika, ampak le status, ki ga lahko pridobi vsak, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje 

(Zakon o socialnem podjetništvu), osnovni namen pa je zaposlovanje težko zaposljivih in ranljivih skupin oseb. 

Bistveno je tudi, da ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti socialnega podjetja. 

27. Hvala za vaš odgovor, sem razumela... se pravi po ukrepu 1.1. bi se lahko prijavila ker mi je kombi 

osnovno sredstvo, potem v neupravičenih sredstvih pa piše, da sem ne spadajo stroški nakupa vozil 

(leasinga )... mi bi namreč kupili tovorni kombi za prodajo tekstila po terenu (hoteli, podjetja ki 

omogočajo sindikalno prodajo) in po sejmih.. to mi ni čisto jasno. 

Neupravičen strošek je nakup osebnih vozil, kombi ni osebno vozilo. Neupravičen strošek je tudi nakup 

transportnih sredstev, vendar le v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta. Nakup v obliki leasinga ni 

upravičen strošek, saj mora biti ob zahtevku priloženo dokazilo, da je bilo osnovno sredstvo v celoti plačano. 

28. Spoštovani, vezano na Javni razpis za pospeševanje in razvoj gospodarstva 2017, ukrep 2, pogoji pri 
sofinanciranju odpiranja delovnih mest... V ukrepu je zapisano, da mora biti pogodba o zaposlitvi 
sklenjena za najmanj 12 mesecev za polni delovni čas 40 ur tedensko. Kaj to pomeni za nekoga, ki dela 
20 ur tedensko in je za 20 ur "opravičen" dela z odločbo o invalidnosti iz ZPIZa? Če se zaposli delavca 
s 20 urnim delovnikom in odločbo ZPIZa za 20 ur, se lahko podjetje prijavi na razpis na ukrep 2? 
 

Spoštovani, s spremembo razpisnih pogojev z dne 10.4.2017, je mogoča tudi prijava za zaposlitev delavca s 
statusom invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj 
kot 20 ur na teden. Obvezna priloga k prijavi je odločba o invalidnosti.  
 

29. Potrebujem ponovno pomoč pri izračunu %. Skupni znesek reklam brez DDV znaša 1.771,79 €. Kako 
izračunam %? Se pravi lastna sredstva so 771,79 €. Pa zanima me kaj izpolnim pod točko 5. TERMINSKI 
NAČRT? V priloge vpišem vse izdajatelje računov ali je lahko samo navedeno RAČUNI IN 
PREDRAČUNI? 
 

Višina dodeljene pomoči je lahko največ do 50% upravičenih stroškov, kar je v vašem primeru 885,90 EUR. 

Omejitev do 1.000,00 EUR velja, če bi bil znesek upravičenih stroškov višji (več kot 2.000,00 EUR), kar pa v 

vašem primeru ni. V primeru, če so upravičeni stroški 1.771,79 EUR, so lastna sredstva 885,90 EUR oz. 50%, 

pričakovana sredstva občine pa prav tako 885,90 EUR oz. 50%. Pod točko terminski načrt navedete pričetek 

izvedbe projekta in predviden zaključek, mora pa biti znotraj razpisanega obdobja upravičenosti stroškov. Pod 

priloge se navedejo vse priloge, če je to račun, se napiše številka računa in izdajatelj. 

Javni razpis 18.2.2019 

30. Pozdravljeni, imam vprašanje glede razpisa. Sem grafična oblikovalka in imam svoje podjetje od l.2015 
in bi zelo rada razširila svojo ponudbo tudi v fotografiranje izdelkov za prodajo. Večkrat sem že dobila 
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povpraševanje po tej uslugi, pa sem bila primorana stranko zavrniti. Potrebovala bi prenosni studio z 
led osvetlitvijo in fotoaparat. Menite da sem s tem kandidat za razpis? 

 

V kolikor bo celotna investicija v nabavljeno opremo višja od 2.000,00 € brez DDV in bo posamezen kos 

opreme znašal več kot 500,00 € z DDV, je navedena oprema upravičen strošek po Ukrepu 1.1. Prav tako 

morate izpolnjevati vse druge pogoje razpisa (sedež, poslovna enota ali podružnica v občini Kočevje, nakup 

od tretje osebe, obdobje upravičenosti ...itd). 

31. Pozdravljeni! Imam nekaj vprašanj glede samega razpisa, in sicer:  

1. Pri ukrepu 1.1 me zanima ali je upravičen strošek nakup rabljenih opredmetenih osnovnih sredstev 
ali je potrebno kupiti nova sredstva? In ali je dovolj kupoprodajna pogodba za nakup rabljenih 
sredstev?  

2. Pri ukrepu 1.1 me tudi zanima ali je gozdarska mehanizacija oz. gozdarski stroj upravičen strošek?  

3. Pri ukrepu 2 me zanima ali mora biti oseba, ki se samozaposli pred tem prijavljena v evidenci 
brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje ali to velja samo za sofinanciranje odpiranja novih 
delovnih mest?  

4. Pri ukrepu 2 me še zanima ali so javna dela, ki jih je oseba pred samozaposlitvijo opravljala, tudi 
aktivna politika zaposlovanja? Ali mora med javnimi deli in samozaposlitvijo preteči določen čas?  

5. Pri ukrepu 2 pa me tudi zanima kam se pod 6. točko označi osebo, ki ima 3. stopnjo izobrazbe? 

1. Dovoljeno je kupiti tudi rabljena osnovna sredstva. Kupoprodajna pogodba zadostuje. Osnovna sredstva 

morajo biti kupljena od tretje osebe, po tržnih pogojih, od nepovezanih oseb.  

2. V kolikor je to traktor, ni upravičen strošek, ostala gozdarska mehanizacija in stroji so upravičen strošek. 

(Dodatna opomba - Razpis 2020: traktor je neupravičen strošek,  razen za vlagatelje, katerih glavna 

dejavnost je gozdarstvo). 

3. Za samozaposlitev oseba ne rabi biti pred tem prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za 

zaposlovanje, ta pogoj velja za nova delovna mesta - zaposlovanje.  

4. Javna dela so ukrep aktivne politike zaposlovanja (APZ). Razpis določa pogoj, da delodajalec za osebo, ki 

se zaposluje / samozaposluje ni prejel sredstev iz APZ (v obdobju upravičenosti). Torej tudi, če ste bili vključeni 

v program javnih del, je sredstva prejel delodajalec in ne vi. Ni omejitve, koliko časa mora preteči med javnimi 

deli in samozaposlitvijo.  

5. Tretja stopnja izobrazbe sodi pod točko a). Očitno je prišlo do napake, da to ni zapisano, v razpisni 

dokumentaciji bomo napako odpravili in popravek objavili na spletni strani. 

 

32. Ali je gradnja ribogojnice upravičen strošek? Ali mora biti upravičenec s.p. ali d.o.o. ali kakšna druga 
oblika npr. fizična oseba z dejavnostjo? Ali je pogoj gradbeno dovoljenje? Ali je razpis odprt čez celo 
leto ali do 1.4.2019?   

 
Vsi pogoji in omejitve so natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Če pa povzamemo na kratko, do 

sredstev so upravičeni samostojni podjetniki (tudi popoldanski s.p.), mikro in male družbe, zadruge in socialna 

podjetja. Fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo niso upravičeni prijavitelji po tem razpisu.  

Gradnja ribogojnice ni upravičen strošek, saj to sodi v sektor ribištva in akvakulture (prva alineja 2.a točke 

javnega razpisa). To določa Uredba komisije EU, ki opredeljuje pogoje za dodelitev sredstev po shemi de 

minimis.  
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Ob prijavi na razpis so obvezna dokazila, ki opredeljujejo predmet investicije - ali račun, predračun, ponudba, 

pogodba ali gradbeno dovoljenje, ... 

Razpis je odprt do 1.4.2019, do takrat je tudi možna prijava, po tem datumu se ni več mogoče prijaviti. 

  


