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Vprašanja in odgovori na vprašanja za javni razpis 
Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov – P4L 

 
 
1. Ali je lahko nakup nove opreme/strojev financiran z finančnim leasingom. 
 
ODG: Ne. 
 
2. Predvidevam, da lahko podjetja kandidirajo na sredstva v vseh treh letih?  
 
ODG: Samo podjetja iz Vzhodne kohezijske regije. Podjetja iz Zahodne kohezijske regije pa 
zgolj v letu 2018. 

 
3. Ali prav razumem, da če podjetje kandidira na sredstva iz leta 2018 in zbere dovolj točk, 

da se mu odobri financiranje, vendar sredstev za leto 2018 zmanjka (ker so ostali bolje 
ocenjeni prijavitelji pobrali vsa sredstva za leto 2017), potem se ta kvota premakne v leto 
2019? Se pravi podjetje dobi vseeno odobreno celotno financiranje, samo črpanje se 
premakne v naslednje leto?  
 

ODG: Trenutno je predvideno polnjenje posameznega leta glede na dosežene točke – 
prednost za posamezno leto imajo podjetja z višjimi točkami. Ko bomo obdelali vse vloge za 
prvo odpiranje bomo temu primerno poskušali (če bo potrebno) delati premike med 
proračunskimi leti. Kot bolj kritično leto ocenjujemo leto 2019. 

 
4. Lahko podjetje črpa sredstva za leto 2020 tudi za stroške, ki so nastali v letih 2018 in 

2019?  
 
ODG: Lahko. Vendar skladno s podpisano pogodbo. 

 
5. Ali se lahko zahtevek za sredstva iz leta 2019 odda takoj po 18.10.2018 (se pravi 

19.10.2018), ali ga je potrebno oddati šele v letu 2019?  
 
ODG: Če ne bo kakšnih posebnih sistemskih omejitev, bi lahko načeloma ta zahtevek oddal 
že 19.10.2018. Vsekakor pa izplačil ne bo pred 1.1.2019. Odda pa lahko zgolj en zahtevek za 
posamezno proračunsko leto! 

 
6. Je lahko upravičen strošek plač tudi delo proizvodnega delavca, ki dela v proizvodnji (npr. 

pri izdelavi okenskih lepljencev)?  
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ODG: Le če gre za novo zaposlitev, ki je neposredno povezana z operacijo. 
 

7. Na kakšen način podjetje dokazuje obseg letne proizvodnje polproizvodov (merilo 3)?  
 
ODG: Za dosedanji obseg s pomočjo izpisa analitike razreda 7 in dodatnimi obrazložitvami v 
poslovnem načrtu. Za naprej pa bo glede na opremo in potencialen trg podal oceno 
prihodnjih količin. V primeru nejasnosti ali nesorazmernosti povečanja bo komisija zahtevala 
dodatne informacije in dokazila (dobavitelj, neodvisno mnenje…) 

 
8. Če prav razumem, se lahko podjetje samo odloči, kateri kazalnik (ali povečanje števila 

zaposlenih ali povečanje dodane vrednosti) bo uresničilo s prijavljenim projektom? NI 
potrebno, da oba?  

 
ODG: Točno. 

 
9. Predvidevam, da se poslovni načrt in finančne projekcije lahko pripravijo na osnovi 

vašega pripomočka, ki je objavljen na vaši spletni strani?  
 
ODG: Uporabi se lahko tekstualni del, pri čemer je potrebno dodati podrobnejše obrazložitve 
povezane z merili! Finančni del je, glede na pričakovane velike investicije in večje premike v 
poslovanju podjetja, omejujoč in ne bi odražal vseh vidikov vlaganj. Lahko bi se izjemoma 
uporabil za podjetja, ki izvajajo vlaganja zgolj v letih 2018 in 2019, ter bodo tudi izplačila 
subvencij v teh dveh letih. 

 
10. Ali ima izjava glede zaprtja finančne konstrukcije kakšno predpisano obliko?  
 
ODG: Ne. 
 
11. Podjetje, ki se želi prijaviti na P4L, bi želelo nabaviti tudi novo peletirko in 2 nova viličarja 

(na račun večjega obsega dela pri proizvodnji lesenih polproizvodov bodo imeli večje 
potrebe tudi proizvodnji pelet in pri manipulaciji na obratu). Ali sta nakup nove peletirke 
in novega viličarja upravičen strošek po tem razpisu?Kaj pa nov ventilacijski sistem? 

 
ODG: Upravičeni so zgolj stroški nakupa nove strojne opreme in novih strojev, ki morajo biti 
neposredno povezani z zagonom ali povečanjem obsega proizvodnje polproizvoda. 
 
Viličar ne sodi v to kategorijo, prav tako ne ventilacijski sistem za cel obrat, razen če bo 
odsesovanje vezano zgolj na novo opremo, kar pa je manj verjetno. Peletirka ni neposredno 
povezana z zagonom ali povečanjem obsega proizvodnje polproizvoda. 
 
12. Ali je potrebno v vlogi na razpis priložiti 3 ponudbe za nakup ene opreme?  
 
ODG: Ne. Potrebno jih je priložiti šele ob oddaji zahtevka za izplačilo. 
 
13. Upravičeni stroški razpisa so tudi stroški plač novo zaposlenih. V kolikor se v podjetju z 

31.8.2018 zmanjša št. zaposlenih za 3 (gredo v pokoj), podjetje pa s 1.9.2018 zaposli 
nove 3 delavce (za potrebe projekta, ki bo predmet prijave na razpis) – se lahko stroške 
plač teh 3 novo zaposlenih upošteva kot upravičene stroške (vzhodna regija)?   

 
ODG: Načeloma velja.  
 
14. Podjetje-upravičen prijavitelj ima pred oddajo vloge na razpis 15 zaposlenih, skupina (v 

kateri je to podjetje-prijavitelj) pa 49 zaposlenih. Prijavitelj je torej pred prijavo na razpis 
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malo podjetje. Po oddaji vloge na razpis pa bo prijavitelj povečal št. zaposlenih za 10 
(zaradi uveljavljanja upravičenih stroškov plač novo zaposlenih) in bo imel 25 zaposlenih, 
posledično pa bo imela skupina 59 zaposlenih, kar pomeni, da bo podjetje-prijavitelj 
(zaradi povezanosti podjetij) postalo srednje podjetje. Je podjetje-prijavitelj v tem 
primeru še vedno upravičen prijavitelj kot malo podjetje ali kot srednje podjetje? Katero 
stopnjo sofinanciranja v tem primeru upoštevamo (vzhodna regija)?  

 
ODG: Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 
651/2014, z dne 17. 6. 2014 (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU). Prilogo 1 najdete na 
spletni strani http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651. 
Velikost se torej preverja na bilančne podatke, povečanje med projektom ne vpliva na 
izplačilo pomoči. 
 
15. V razpisni dokumentaciji piše: "V primeru zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, 

mora prijavitelj priložiti dokazila, iz katerih bo zagotovljeno zaprtje finančne konstrukcije 
projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) oz. izjavo, da bo sredstva nadomestil iz 
lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni." Je dovolj, da sami napišemo 
izjavo, s katero izjavljamo, da bomo sredstva za projekt zagotovili sami?  

 
ODG: Da.  Potrebno bo dopisati iz katerih virov. 
 
16. V okviru razpisa nas zanima, ali so upravičeni stroški nakupa naslednjih strojev oziroma 

opreme: 
 Mlin za lesne sekance, 
 Teleskopski viličar, 
 Čelni nakladalec Volvo, 
 Prikolica. 

 
Odg: Mlin za sekance je lahko upravičen strošek zgolj, če je to neposredno povezano s 
povečanjem proizvodnje polproizvodov. Dokazujete z obrazložitvijo in tlorisom postavitve 
opreme. Glede viličarja in nakladalca bo komisija iz vloge presodila, če je res nujno potreben 
za izvedbo operacije in dosego ciljev (torej je odgovor bolj ne kot ja).  Prilagam mnenje 
MGRT iz predhodnega razpisa, kjer je vprašanje ali je viličar upravičen strošek: »Načeloma 
ne in sicer iz razloga, ker iz same narave stvari izhaja, da je navedeno osnovno sredstvo zelo 
oddaljeno od operacije, ki se jo lahko sofinancira na podlagi JR (ni tesne zveze med 
stroškom in operacijo, viličar je namenjen skladiščenju – kar je možna posledica operacije).« 
Prikolica je neupravičen strošek. Pri pripravi vloge bodite pozorni na to, da v kolikor 
upravičeni stroški padejo pod mejo za odobritev bo vloga neustrezna. 
 
17. Ali je upravičen nakup mlina za sekance, kateri se nato uporabljajo za kurjavo? Ali je 

upravičen nakup mlina za sekance, kateri se nato uporabljajo za izdelavo plošč? 
 
ODG: Sekanci za kurjavo niso predmet tega razpisa, posledično je »prvi mlin« neustrezen. Če 
pa boste z vlogo in realizacijo investicije (polproizvodom) dokazali, da se mlin uporablja za 
potrebe polproizvoda pa je v drugem primeru upravičen strošek. 
 
18. v razpisu sta navedena dva roka za oddajo vlog: 16.7.2018 in 22.10.2018. Ali to pomeni, 

da boste na prvem roku izbrali podjetja za vsa proračunska leta in se bo na drugi rok 
možno prijaviti samo v primeru, da na prvem roku ne bodo porabljena vsa sredstva? Ali 
se bo na prvem roku izbralo podjetja za proračunsko leto 2018, na drugem pa za leti 
2019 in 2020? 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
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ODG: Že v prvem roku za oddajo vlog se bodo delila sredstva za vsa tri proračunska leta. Če 
bo sredstev zmanjkalo potem drugega roka ne bo. 
 
19. V točki 2.1. »Namen in cilj javnega razpisa« je navedeno, da se poleg spodbujanja 

uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov spodbuja tudi učinkovita raba 
energije in obnovljivih virov energije ter izvedba ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe 
virov. Spodbuja se uporaba tudi lesnih ostankov. Projekt vsebuje lepljence, katerega 
stranski produkt je žagovina. Ali pod upravičene stroške v konkretnem primeru spada 
tudi strojna oprema, med katero spada peletni stroj in silosi? 

 
ODG: Upravičeni so zgolj stroški nakupa nove strojne opreme in novih strojev, ki morajo biti 
neposredno povezani z zagonom ali povečanjem obsega proizvodnje polproizvoda. Peletni 
stroj in silos nista neposredno povezana z zagonom ali povečanjem obsega proizvodnje 
polproizvoda, zato nista upravičena stroška.  
 
20. Ali je možno, da podjetje v fazi realizacije projekta (uspešne prijave na razpis), zamenja 

dobavitelja stroja (druga firma), sam namen stroja pa ostane isti? Vem, da je treba že v 
fazi prijave priložiti tri ponudbe, ampak čez kako leto, ko podjetje dejansko želi nabaviti 
ta stroj, se lahko izkaže, da je nek drug ponudnik bolj primeren. 

 
ODG: Tri ponudbe je potrebno oddati v fazi zahtevka za izplačilo, v fazi oddaje vloge pa zgolj 
eno ponudbo. Glede na časovno oddaljenost nastanka stroškov v letu 2020 je seveda možna 
tudi menjava dobavitelja, tipa stroja in ipd, seveda če ostane osnovni namen in je oprema 
neposredno povezana s proizvodnjo polproizvoda. 

 
21. Ali je možno, da podjetje v fazi realizacije projekta (uspešne prijave na razpis), zamenja 

konfiguracijo stroja? Npr. se odloči, da neke funkcije ne želi, ali pa doda neko novo 
funkcijo?  

 
ODG: Možna je menjava konfiguracije stroja ob upoštevanju zgornje opombe. 
 
22. Je možno, da kupi malce 'slabši' / cenejši stroj od tistega, ki je bil predviden v vlogi? 
 
ODG: Upravičenec lahko kupi cenejši stroj. Pozoren mora biti na to, da skupni upravičeni 
stroški ne padejo pod mejo za ustreznost vloge. 

 
23. Od kdaj naprej se pri razpisu upoštevajo stroški plač novo zaposlenih delavcev, ki delajo 

na prijavljeni operaciji? Od oddaje vloge naprej? 
 
ODG:  Stroški plač novo zaposlenih so namenjeni zgolj za tiste zaposlene, ki so se na novo 
zaposlili in delajo neposredno na operaciji. Če boste izvedli operacijo v letu 2019 potem ne 
morete uveljavljati stroškov zaposlenega v juliju 2018. 

 
24. Če podjetje sedaj (recimo ta teden) zaposli novega delavca za ta projekt, se stroški plač 

za tako osebo upoštevajo kot upravičeni? 
 
ODG: Začetek operacije, nastanek upravičenih stroškov in posledično tudi nova zaposlitev 
lahko nastane šele po oddaji vloge. 
 
25. Pri novem polproizvodu smo v fazi razvoja procesa. Stroškov procesnega razvoja v okviru 

projekta ne bomo uveljavljali. Ali bi bil projekt v tem primeru upravičen, torej bi imeli 
med upravičenimi stroški zgolj stroške nakupa novih investicij, brez stroškov dela? 
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ODG: Operacija je upravičena do sofinanciranja, četudi gre zgolj za stroške nakupa nove 
opreme. 
 
26. Spodnja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje za upravičence v programskem 

območju Kohezijska regija vzhodna Slovenija znaša 666.666,67 EUR predračunske 
vrednosti za mala podjetja Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne 
operacije je  najmanj 300.000,00 EUR . Zanima me glede upravičenih stroškov, v kolikor 
so zajeti tudi stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo 
na prijavljeni operaciji, za polni delovni čas (zgolj nova zaposlitev povezana z izvedbo 
operacije). Tedaj je lahko investicija v nakup opreme tudi manjša saj so upravičeni 
stroški min 300 T€  razdeljeni na upravičene stroške opreme ( 45% ) in stroške prej 
omenjenih plač?   

 
ODG: Med upravičene stroške sodijo vsi stroški, ki so navedeni v poglavju 10.1. Njihov 
seštevek mora presegati 666.666,67 EUR.  Pri »plačah in prispevkih« se upošteva urna 
postavka 10,09 EUR za opravljeno uro na operaciji, ne glede na višino plače, ki jo zaposleni 
prejme. 
 
27. Podjetje je imelo v IPI za leto 2017 povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 

22,83, trenutno pa imajo že 29 zaposlenih (zaradi izjemnega povpraševanja po njihovih 
izdelkov so v letošnjem letu že zaposlili dodatnih 6 ljudi). Ali prav razumem kriterij 4, da 
se točke dobijo na podlagi razlike med stanjem na dan 31.12.2020 (projekt zaključen v 
letu 2019) in stanjem 31.12.2017? Se pravi to podjetje niti ne rabi zaposliti novih ljudi 
(samo obdrži obstoječe), pa dobi pri tem kriteriju maksimalne točke (29 – 22,83 = 6,17)? 

 
ODG: Podjetje se mora v prvi vrsti odločiti ali bo povečevalo DV/zaposlenega ali pa število 
zaposlenih. Če se odloči za povečanje števila zaposlenih, pa je potrebno v povezavi z merili 
upoštevati tudi točko 4.3 Pogoji za operacijo in sicer točko 8! »Z operacijo se mora pri 
vlagatelju (na ravni podjetja in v neposredni povezavi z operacijo) ob zaključku operacije 
(oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo) povečati število zaposlenih za vsaj 1 zaposlenega 
glede na število zaposlenih na dan oddaje vloge in povečati število zaposlenih, kot 
primerjava med povprečnim številom zaposlenih na podlagi delovnih ur v zadnjem 
obračunskem obdobju pred oddajo vloge (podatek AJPES oz. iz potrjenega izkaza uspeha na 
dan 31. 12. 2017) in povprečnim številom zaposlenih na podlagi delovnih ur v roku enega 
leta po zaključku operacije (podatek AJPES oz. iz potrjenega izkaza uspeha)« ali ….. 
 
28. Naša finančna konstrukcija je taka, da je projekt velik 750.000 eur. Ker pa je 

projekt razdeljen na tri leta in se izstavlja vmes več zahtevkov, nam za 
zaprtje celotne investicije zadostuje 525.000 evrov sredstev. Ali v takem 
primeru zadostuje dokazilo, da imamo 525.000 evrov? 

 
ODG: Ob upoštevanju večletne dinamike izplačil izhaja, da je potrebno zapreti finančno 
konstrukcijo po letih, zagotoviti je potrebno premostitvene kredite (oz. druge vire) do 
pokritja iz nepovratnih sredstev. V kolikor je predviden kredit ali ostali viri (sredstva lastnika 
ipd..) za lastno udeležbo financiranja projekta, je potrebno priložiti ali dokazilo (pogodbo) o 
odobrenih sredstvih ali izjavo vlagatelja, da bo kril vse stroške iz lastnih sredstev, če kredit 
ne bo odobren. Tu ni mišljen premostitveni kredit za nepovratna sredstva. V kolikor se 
predvideva, da bo vlagatelj najel kredit za nepovratna sredstva, ki bodo izplačana po 
posredovanem zahtevku za izplačilo, je potrebno priložiti izjavo banke, da bo vlagatelju 
odobrila sredstva - kredit v višini pridobljenih nepovratnih sredstev. Načeloma bi torej način 
zapiranja finančne konstrukcije pri vas zdržal. Potrebna bi torej bila jasna izjava, z dodano 
obrazložitvijo. Posebnih dokazil za lastna sredstva ni potrebno prilagati, zaradi daljše časovne 
dinamike vlaganj in izplačil. 
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29. Kaj moramo vpisati v okenček pod izjavo št. 19 v okviru obrazca 2? 
 
ODG: Vnesti je potrebno naziv stroškovnega mesta, pod katerim se bo vodila operacija v 
poslovnih knjigah. 
 
 
 
 


