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
FINANČNIH VZPODBUD ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V OBČINI
JESENICE V LETU 2016
Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice (Ur. list RS št
45/2015 in spremembe) (v nadaljevanju Odlok)
Javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2016
(v nadaljevanju Javni razpis)

Datum: 12.5.2016
1. po 19. členu se subvencionira stroške za delovanje mladih podjetij ampak ne
najdem obrazca za prijavo. Se prijavi pod kakšnim drugim obrazcem?
Odgovor:
Ukrep ˝Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij˝ ni v letnem
naboru ukrepov. Ukrepi, ki se bodo letos sofinancirani so zapisani v II točki
besedila Javnega razpisa.
Skladno s 16. členom Odloka Občina Jesenice določa letni nabor ukrepov:
Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj,
Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest samozaposlovanja, Spodbujanje
poslovne dejavnosti, Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti,
Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov,
Spodbujanje mentorstva, Delovanje društev, neprofitnih organizacij in
strokovnih združenj, Spodbujanje sobodajalstva.
2. zanima me pri stroških za samozaposlitev (20. člen) ali je potrebno izpolniti
celoten obrazec glede na to da bom uveljavljala stroške za samozaposlitev?
Prijavijo se stroški prispevkov (ZPIZ, ZZZS, ...) ali lahko tudi davek od dobička?
Odgovor:
Prijavni obrazec je potrebno izpolniti v celoti, sicer vloga ni popolna.
Upravičeni stroški: bruto plača novo zaposlenih delavcev in obvezni prispevki za
socialno varnost.
Davek od dobička ni upravičen strošek.
3. ali se prispevke za ZPIZ prijavi pri razpisu v 19. členu ali 20. členu?
Odgovor:
Ukrep po 19. členu Odloka v letošnjem letu ni razpisan. Za samozaposlitev
uveljavljate stroške pri ukrepu ˝ Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest
samozaposlovanja˝.
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4. opravljala bom tečaj za notranjega presojevalca in me zanima naj to prijavim
pod razpis v 22. členu (stroški usposabljanja) ali pod razpis v 24. členu
(dokvalifikacija)?
Odgovor:
Ukrep po 24. členu Odloka ˝Spodbujanje izobraževanja kadrov za nove
dejavnosti ˝ ni v letnem naboru ukrepov. Stroške usposabljanja lahko
uveljavljate v ukrepu ˝ Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti
podjetij˝.
5. Ali se lahko po katerem razpisu uveljavljajo stroški računovodskih storite,
članstev v obrtni zbornici,...?
Odgovor:
Navedeni stroški niso upravičeni stroški po tem razpisu.
6. Ali je ureditev parkirišča za tovornjake upravičen strošek pri ukrepu oživitev
poslovnih prostorov in obratov?
Odgovor:
Parkirišče pri avtoprevoznikih šteje lahko kot poslovni prostor, če podjetje nima
drugih poslovnih prostorov, kjer lahko tudi opravlja poslovno dejavnost.
Parkirišče mora biti do velikosti 100m2 in ureditev ne sme zahtevati gradbenega
dovoljenja.
Ureditev parkirišča je možna tudi v spodbujanje začetnih investicij in investicij
v razširjene dejavnosti in razvoj, kjer je lahko parkirišče večje od 100m2 in da
za ureditev potrebujete tudi gradbeno dovoljenje.
7. Imam s.p.. Torej za samozaposlitev prijavim lahko: prispevke za ZPIZ, ZZZS, za
zaposlovanje in starševsko varstvo od oktobra 2015 do julija 2016? Glede na to
da je samozaposlitev ni plače - torej tega stroška ni? Ali je vseeno predpisan
kakšen znesek za samozaposlitev?
Odgovor:
Podatek dobite v e-davkih ali pri vaši računovodkinji. Glede na osnovo vaše
plače si plačujete višino prispevkov za socialno varnost. Te zneske prispevkov
vpišite v finančno konstrukcijo oz. obrazec.
Največji možen znesek sofinanciranja je do višine treh minimalnih plač.
8. Za ukrep oživljanje poslovnih prostorov in obratov bomo prijavili najemnino,
ocvetličenje in nekaj obrtniških del. Ali oddamo ločene vloge?
Odgovor:
Za ta ukrep vam svetujemo da oddate eno vlogo in uveljavljate vse stroške v eni
vlogi. Več aktivnosti boste prijavili več točk je možno dobiti. Če boste
uveljavljali najemnino, boste prejeli za področje ocenjevanja ˝Način oživljanja
ali ureditve ˝ le 4 točke. Če pa boste prijavili najemnino, ocvetličenje in
obrtniška dela na eni vlogi pa boste prejeli skupaj 9 točk. Torej lahko
uveljavljate več aktivnosti, saj se točke pri tem ukrepu seštevajo.
9. Kakšno je obdobje upravičenosti stroškov in ali je DDV upravičen strošek za
podjetja?
Odgovor:
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Obdobje upravičenosti stroškov je od 6.10.2016 do 26.7.2016. Datum opravljene
storitve oz. dobave blaga in plačilo stroška morajo nastati v omenjenem
obdobju.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek za podjetja.
10. Ali je izdelava spletnih strani upravičen strošek za ukrep spodbujanje
usposabljanja in promocijskih aktivnosti?
Odgovor:
Izdelava spletne strani je upravičen strošek.
11. Ali se lahko prijavim na ukrep za odpiranje novih delovnih mest, če sem s.p.
registriral 1.7.2015?
Odgovor:
Lahko se prijavite na javni razpis, vendar morate izpolnjevati pogoje javnega
razpisa. Zaposlitev mora predstavljati neto povečanje števila zaposlenih v
primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev. Vloga mora biti oddana pred
1.7.2016, kajti po tem datumu ste samozaposleni že več kot eno leto. Pomoč je
dodeljena ob podpisu pogodbe, delovno mesto pa se mora ohraniti najmanj 1
leto po podpisu pogodbe.
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