OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
obcina.jesenice@jesenice.si, http://www.jesenice.si

ODGOVORI NA VPRAŠANJA ZA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI DE MINIMIS ZA
POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2018

Ur. list RS št. 45/2015 - Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini
Jesenice,
Ur. list RS št. 9/2016 – Odlok o spremembi Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj
gospodarstva v občini Jesenice in
Ur. list RS št. 17/2017 – Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih
vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice.
(v nadaljevanju Odlok)
Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini
Jesenice v letu 2018 (v nadaljevanju Javni razpis)
Vprašanja in odgovori do 29.5.2018
1. Kot samozaposlena oseba sem se v letu 2016 prijavil na Javni razpis o dodeljevanju finančnih
vzpodbud za razvoj gospodarstva v Občini Jesenice. Prejel sem tudi finančna sredstva v višini
nekaj več kot 2.000 eur. Zanima me, ali se na razpis lahko letos ponovno prijavim, ali veljajo
kakšne omejitve? V razpisu piše, da se mora neto število zaposlenih povečati za vsaj enega
zaposlenega v primerjavi s preteklimi 12 meseci, jaz pa sem v svojem "podjetju" samo eden.
Odgovor:
Na ukrepu SPODBUJANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST IN SAMOZAPOSLOVANJA ne morete
uveljavljati stroškov samozaposlitve.
Lahko le novozaposleno osebo v vašem podjetju.
Za novo zaposleno osebo mora podjetje izpolnjevati enega izmed pogojev:

Novo delovno mesto mora predstavljati neto povečanje števila zaposlenih vsaj za enega celega
zaposlenega v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev oz. je novo zaposlena oseba
prijavljena na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred objavo
razpisa in brez prekinitve, razen pri prvi zaposlitvi novozaposlene osebe.

Realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedeno na
območju občine Jesenice.

Za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti oz. samozaposliti le osebo s stalnim bivališčem
na območju občine Jesenice, ki še ni bila zaposlena oziroma je ostala brez zaposlitve.
Na druge ukrepe lahko kandidirate.
2. Vezano na včerajšnje predavanje o dodelavanju državnih pomoči de minimis in moje vprašanje
glede dodelavanja pomoči za nakup osnovnega sredstva, ki je bil kupljen z leasingom, vam
sporočam, da je bil to finančni leasing, ki nam ga je dalo podjetje od katerega smo stroj
kupili.Plačali pa smo polog 40%. Financiranje leasing 24 obrokov (obr.mera 0,9%) po določenem
znesku.
Odgovor:
Ob finančnem leasingu ima podjetje osnovno sredstvo res zavedeno v poslovnih knjigah, vendar je
lastninska pravica na leasingodajalcu do dokončnega odplačila leasinga.
Skladno s 6. členom Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega
gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št 45/2015, z dne 24.6.2015 in spr.), mora upravičenec
imeti naložbo v lasti vsaj dve leti po dokončanju. Torej pogoja za kandidiranje ne izpolnjujete.
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3. Za nas je zanimiv ukrep št. 1. Na vašem spletu iščem točno potrebno dokumentacijo oz.
obrazec za ta ukrep. Tega obrazca ne uspem dobiti. Prosim vaju , če mi ga pošljete in vse
podobrazce, ki jih je potrebno izpolniti za ta ukrep. Ocenjujem, da bom v nasprotne primeru
za iskanje potrebnih obrazcev porabil enostavno preveč časa.
Odgovor:
Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na
http://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javni-razpisi/item/18311
4. Zanima me sledeče: s fantom sva oba zaposlena, on ima poleg redne službe odprt popoldanski
s.p., ki ga uporabljava oba. Oba se ukvarjava z glasbo, z nastopanjem, avtorstvom glasbe itd, in
v 90% primerov nastopava skupaj. Zato nama ni zdelo smiselno, da bi odpirala vsak svoj sp.
Situacija je taka, da si želim za eno od svojih avtorskih skladb posneti videospot (v katerem
mene ne bo - spot bo namenjen ozaveščanju sprejemanja drugačnosti, za promocijo pa bi
uporabila svojo pesem).Zanima me: Ali bi lahko stroške videospota uveljavljala na razpisu de
minimis? Seveda bi zadevo prijavila preko fantovega s.p.-ja iz zgoraj navedenih razlogov.
Promocija moje skladbe je hkrati promocija njegovega podjetja, ker večino nastopov, ki jih
dobim jaz, inštrumentalno podpre on. Bi torej videospot lahko prijavila na razpis (pod
promocijske aktivnosti podjetja)?
Odgovor:
Pri ukrepu Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij gre za sofinanciranje
promocijskih aktivnosti podjetja s katerimi se izboljša tržni položaj podjetja.
Glede na opis, ki ste ga poslali ne gre za promocijsko aktivnost podjetja. Ne oglašuje se dejavnost
(blaga in storitev) podjetja.
5. Kaj mora vsebovati vloga za ukrep investicije in ali zadostuje tiskana vloga?
Odgovor:
Za Ukrep spodbujanja začetnih investicij in investicij v razširjenje dejavnosti in razvoj je potrebno
oddati tudi elektronsko verzijo vloge na CD ali usb (2a obrazec v wordu, 2b obrazec excelu in obvezne
priloge pdf ). Elektronskih verzij ob oddaji vloge ne pošiljajte na e mail.
Člen ukrepa v Odloku
Vsebina vloge

18. člen
UKREP: SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V RAZŠIRJENE
DEJAVNOSTI IN RAZVOJ

2a Prijavni obrazec ukrep spodbujanje začetnih investicij in investicij v
razširjenje dejavnosti in razvoj 2018.docx

2b Prijavni obrazec ukrep spodbujanje začetnih investicij in investicij v
razširjenje dejavnosti in razvoj 2018.xlsx

Obvezne priloge, ki so podrobneje opisane v prijavnem obrazcu 2a Poglavje
8. Obvezne priloge.

Obvezne priloge







Oblika oddaje vloge

tiskano in elektronsko (npr. na USB ali CD) v ovojnico

Kopija računov, pogodb
Potrdila o plačilu
Izpis iz Registra osnovnih sredstev
Dokazilo o izvedeni investiciji
Dokazilo o letu izdelave opreme (če je oprema rabljena)

6. Lahko prosim sporočite kje dobim razpisno dokumentacijo?
Odgovor:
Javni razpis z razpisno dokumentacijo in vse spremembe v zvezi z javnim razpisom so objavljene na
spletni strani:
http://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javni-razpisi/item/18311-javnirazpis-o-dodeljevanju-drzavnih-pomoci-de-minimis-za-pospesevanje-malega-gospodarstva-v-obcinijesenice-v-letu-2018
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7. Pregledal sem "Merila za vrednotenje" in opazil da so pri točki - UKREP: SOFINANCIRANJE
STROŠKOV OŽIVLJANJA IN UREDITVE POSLOVNIH PROSTOROV IN OBRATOV, enake lokacije kot v
lanskem letu. Glede na prejšnja leta bi rekel, da je tu prišlo do napake in da ste pozabili
spremeniti ulice in predvsem hišne številke. V merilih za vrednotenje pod omenjeno tocko so
enake lokacije v letu 2017 in 2018, pricakoval bi da bo v letosnjem letu razpis na drugih
lokacijah. Do sedaj so se hisne stevilke pomikale naprej.
Odgovor:
Na Ukrep SOFINANCIRANJE STROŠKOV OŽIVLJANJA IN UREDITVE POSLOVNIH PROSTOROV IN OBRATOV
se lahko prijavite tudi če ste izven v merilih omenjenih lokacijah. Če je podjetje na eni izmed
omenjenih lokacijah (npr. Cesta maršala Tita št. 31 ), se točkuje s 4 točkami, če pa je podjetje na
drugi lokaciji (npr. na Hrušici ali pa Cesta maršala Tita 13) pa se točkuje z 1 točko.

8. Zanima me javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje malega gospodarstva v
občini Jesenice in v njem odprla frizerski salon. Lansko leto sem kupila poslovni prostor na cesti
maršala Tita 22a za Murko na Jesenicah. Prostor je bil potreben temeljite prenove, saj pred tem
še nikoli ni bil obnovljen, stavba pa je iz leta 1966. Ko je prišla zima, nam je začelo zamakati,
teči po stebrih in uničevati ves vložek. Moj naslednji vložek bi bil prenova strehe oziroma ceste,
ki pelje nad poslovnim prostorom v garaže. Zanima me, če mi občina lahko kaj pomaga oziroma
ali sem upravičena se prijaviti na omenjeni razpis.
Odgovor:
Stroški te investicije niso upravičen strošek, ker ne izkazujete lastninsko pravico v deležu (lastniki
spodnjih prostorov ste solastniki), kajti gre za nekategorizirano cesto, ki jo uporabljajo vsi za dostop
do svojih garaž, zato tudi na tej cesti ni možna etažna lastnina.
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