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 27.6.2018
1. Ali lahko uveljavljam stroške varstva pri delu za zaposlene?
Odgovor:
Stroške usposabljanja varstva pri delu lahko uveljavljate pri ukrepu Spodbujanje usposabljanja in
promocijskih aktivnosti.
2. Ali je strošek najemnine lahko letni strošek? Potem pa se preračuna na mesece in se vloži za 5
mesecev? Ker bo podjetje plačalo sedaj račun na letni ravni?
Odgovor:
Stroški najemnine morajo biti plačani do 11.7.2018, prav tako mora biti opravljena tudi storitev.
Primer:
Najemnina za mesec december - storitev bo opravljena decembra, kar pomeni, da ni upravičen
strošek.

3. Žal ne morem odpreti obrazca v excel datoteki. Ali ga je možno poslati po mailu? Ko ga shranim
na računalnik piše da je bila datoteka morda preimenovana ali izbrisana.
Odgovor:
V priponki vam pošiljamo obrazec v excel datoteki. Probajte shraniti datoteko shraniti z vašim
poimenovanjem (sami se določite ime datoteke).
4. Zanima me, če okna v stavbi tudi spadajo pod osnovna sredstva za ukrep spodbujanje začetnih
investicij in investicij v razširjenje dejavnosti in razvoj? Knjiženo je kot povečana vrednost
objekta ….. torej med OS med gradbenimi objekti.
Odgovor:
Če gre za zamenjavo že obstoječih oken so to investicijsko vzdrževalna dela, ki niso upravičen strošek.
Če pa ste naredili nekaj oken na novo pa je to upravičen strošek (strošek gradnje in kot povečana
vrednost stavbe).
5. Ali lahko uveljavljamo plačilo najemnine za poslovni prostor Odgovor:
Lahko, vendar morajo biti poslovni prostori manjši kot 100m2. Izpolnjevati morate pogoje iz javnega
razpisa (besedilo javnega razpisa V. Splošna določila in pogoje ukrepa opredeljenega v 23. členu)
UKREP: SOFINANCIRANJE STROŠKOV OŽIVLJANJA IN UREDITVE POSLOVNIH PROSTOROV IN OBRATOV
(stran 8 in 9 besedila javnega razpisa)
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Člen ukrepa v Odloku

23. člen

Predmet

sofinanciranje stroškov najema in ureditve poslovnih prostorov in obratov

Namen

spodbujanje podjetništva z vzpostavitvijo podjetjem prijaznega podpornega
okolja
samostojni podjetniki in gospodarske družbe so opredeljeni v 7. členu
Odloka
× strošek najema poslovnih prostorov ali obratov;
× stroški za oživljanje poslovnih prostorov in obratov do 100 m 2 kot npr.
obrtniška in gradbena dela, ki ne zahtevajo gradbenega dovoljenja;
× stroški komunalne takse, odmerjene z odločbo
× strošek najemnine mora biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in
običajnim poslovanjem podjetja;
× velikost poslovnih prostorov ali obratov ne sme presegati 100 m 2

Upravičenci
Upravičeni stroški

Pogoji

6. V mesecu decembru smo zaposlili tri nove delavce za eno leto in sicer :
En kandidat je iz naše občine in smo sodelovali pri ponudbi » Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli
me 2017/2019« Odgovor:
V kolikor ste že dobili javna sredstva za to zaposlitev, stroški nove zaposlitve po tem javnem razpisu
niso upravičeni.
En delavec je iz druge občine vendar ni bil prijavljen na zavod Odgovor:
Skladno z 20. členom Odloka morajo imeti novozaposlene osebe stalno prebivališče na območju občine
Jesenice. Stroški niso upravičeni.
En delavec je pa tujec in smo pridobili enotno delovno dovoljenje
Odgovor:
Skladno z 20. členom Odloka morajo imeti novo zaposlene osebe stalno prebivališče na območju
občine Jesenice. Stroški niso upravičeni.

7. Nakup računalnika - ali to spada med investicijo ?
Odgovor:
Investicije so opredeljene v 18. členu Odloka. Naložba mora predstavljati začetno investicijo ali
investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali
proizvodnega procesa v predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti. Povečanje
obsega proizvodnje ali storitev, ki jih vlagatelj že opravlja, se po tem ukrepu ne šteje za upravičeno.
8. Nalepke na vozilih in pa kuverte z našim logotipom –ali to spada med promocijo?
Odgovor:
Nalepke so promocijski material. Ovojnice so pisarniški material.
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