
       

JAVNI RAZPIS 
ZA 

»SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH PREDSTAVITEV PODJETIJ IZ SLOVENSKE LESNO-PREDELOVALNE 

INDUSTRIJE (DEJAVNOST SKD C16 IN C31) NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI V LETU 2016« 

(JR-2/2016-446) 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 

 

1. VPRAŠANJE 
 

Glede splošnih pogojev kandidiranja vas prosimo za pojasnitev: 
Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki 
Sloveniji, ki proizvajajo proizvode oziroma izvajajo storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Standardno klasifikacijo 
dejavnosti (SKD) 2008 registrirano glavno dejavnost na področju/oddelku C 16 (Obdelava in predelava lesa, proizvodnja 
izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali na področju/oddelku C 31 (Proizvodnja pohištva), in ki prvič vstopajo 
na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.  
 
- Zanima nas, na kateri dotični datum se bo preverjalo registrirano glavno dejavnost iz razreda C16 ali C31?   
 
- Kot razumemo, je registrirana gl. dejavnost iz omenjenih razredov pogoj za kandidaturo na razpisu? 
 
ODGOVOR: 
V skladu s šestim poglavjem javnega razpisa, so do sredstev iz tega javnega razpisa upravičeni prijavitelji, ki izpolnjujejo 
pogoje za kandidiranje, ki so navedeni v javnem razpisu.    
 
V skladu s točko 5.1., petega poglavja javnega razpisa, Splošni pogoji za kandidiranje, so do sredstev po tem razpisu 
upravičene pravne ali fizične osebe:  

- ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, in  
- ki proizvajajo proizvode oziroma izvajajo storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Standardno klasifikacijo 

dejavnosti (SKD) 2008 registrirano glavno dejavnost na področju/oddelku C 16 (Obdelava in predelava lesa, 
proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali na področju/oddelku C 31 (Proizvodnja 
pohištva), in 

- ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu. 
 
Ostali splošni pogoji za kandidiranje so navedeni v javnem razpisu. 
 
Eden izmed splošnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu je torej, da ima podjetje skladno s Standardno klasifikacijo 
dejavnosti (SKD) 2008 registrirano glavno dejavnost na področju/oddelku C 16 (Obdelava in predelava lesa, proizvodnja 
izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali na področju/oddelku C 31 (Proizvodnja pohištva). Upošteva se 
podatek o glavni dejavnosti podjetja (na področju/oddelku C16 in C31), ki je naveden v poslovnem registru Gvin.com 
(www.gvin.com). 
Podatek o registrirani glavni dejavnosti posameznega podjetja (na področju/oddelku C16 ali na področju/oddelku C31) in 
podatki o drugih (pomožnih) dejavnostih podjetja skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) 2008 so dosegljivi in 
brezplačno preverljivi tudi na www.ajpes.si/prs/, vpis v ePRS- Poslovni register, meni Prikaži osnovni pregled, rubrika Drugi 
podatki.  
 
Upošteva se podatek na dan 31.12.2015. 
  

 

2. VPRAŠANJE 

 

Zanima ne na kateri datum mora imeti podjetje registrirano glavno dejavnost na področju/oddelku C16 ali na področju/oddelku 

C31? 

 

 

http://www.gvin.com/
http://www.ajpes.si/prs/


       

ODGOVOR:  

Kot je navedeno v odgovoru na vprašanje številka 1. se upošteva podatek na dan 31.12.2015. 
 

3. VPRAŠANJE 

 

Ali sofinanciranje velja samo za nastope na sejmih v tujini kot piše v naslovu ali tudi za sejme v Sloveniji kot je INPAK 2016. 

 

ODGOVOR:  
V skladu s tretjim poglavjem javnega razpisa je predmet javnega razpisa sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih 
predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v 
letu 2016. Mednarodni sejem je sejem:  

- ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem 
registru sejmov AUMA www.auma.de in 

- ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.   
Izpolnjena morata biti oba navedena pogoja, tako, da mora biti sejem vpisan v eni izmed navedenih baz, hkrati pa mora imeti 

več kot 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. 

 

Gre torej za sofinanciranje (upravičenih stroškov) individualnih nastopov (podjetij iz dejavnosti SKD C16 in C31) zgolj na 
mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016. 
 
4. VPRAŠANJE 
 
V razpisni dokumentaciji zahtevate na Obrazcu št. 4, kot Kazalnik stabilnosti podjetja => skupno bonitetno oceno, ki na dan 
oddaje vloge ni starejša od 30 dni (Vir.Bisnode d.o.o.) 
Zanima me, ali je potrebno bonitetno oceno priložiti kot bonitetno poročilo, ki ga izdela podjetje Bisnode d.o.o., ali je dovolj 
izpis bonitetne ocena iz internetne strani podjetja Bisnode d.o.o., kot jo vidimo njihovi uporabniki internetne strani Bonitete.Si 
– bonitetne informacije podjetij. 
 
ODGOVOR: 
V kolikor imate kot uporabniki dostop do produkta (podjetja Bisnode d.o.o.) Bonitete.si (www.bonitete.si), vam za skupno 
bonitetno oceno za potrebe tega javnega razpisa ni potrebno posebej konktaktirati Bisnode d.o.o..  
Kot je razvidno iz Merila 1 iz drugega poglavja (Merila za izbor prejemnikov) razpisne dokumentacije izpis skupne bonitetne 
ocene, na dan oddaje vloge, ni sme biti starejši od 30 dni. Izpis skupne bonitetne ocene iz Bonitete.si  pa mora biti tudi podpisan 
s strani zakonitega zastopnika vašega podjetja. 
 
5. VPRAŠANJE 
 
Imam nekaj vprašanj glede upravičenih stroškov in sicer: 
- med upravičene stroške spadajo tudi stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora. Podjetje je s svojimi delavci 
sprojektiralo razstavni prostor, prav tako pa montiralo in demontiralo stojnico, ter tudi za transport razstavnih eksponatov 
uporabilo lastne kombije in zaposlene. Zanima me, ali je to upravičen strošek in če je na kak način ga dokazovati, saj menimo, 
da v tem primeru to ne spada v stroške, ki so v opombi izključeni (kot je navedeno potni stroški....) ampak v stroške postavitve 
in ureditve razstavnega prostora. 
- delno je pomagalo pri postavitvi stojnic tudi hčerinsko podjetje, ki nam je za opravljeno delo svojih zaposlenih izdalo tudi 
račun, ali to spada med upravičene stroške? 
- kako je s transportom z lastnimi tovornimi vozili, je to upravičen strošek in ali se ga lahko dokazuje s sledilnimi napravami v 
vozilu? 
 
ODGOVOR: 
Odgovor na prvo in tretjo alinejo vprašanja: 
V skladu z desetim in enajstim poglavjem tega javnega razpisa strošek transporta z lastnimi tovornimi vozili ter strošek, da 
podjetje s svojimi delavci sprojektira razstavni prostor, montira in demontira stojnico, in tudi za transport razstavnih eksponatov 
uporabi lastne kombije in zaposlene, ni upravičen strošek za sofinanciranje. Podjetje namreč v nadaljevanju ne more samo 
sebi izdati računa za opravljene storitve, niti prikazati denarnega toka plačila za opravljeno storitev. Podjetje mora v skladu z 
enajstim poglavjem javnega razpisa kot obvezne priloge zahtevka za izplačilo predložiti tudi dokazila o plačilu računov in 
fotokopije računov.  
 
 

http://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/
http://www.bonitete.si/


       

Odgovor na drugo alinejo vprašanja: 
Strošek postavitve stojnic, pri katerih je delno pomagalo hčerinsko podjetje in je za te opravljene storitve izdalo račun, je 
upravičeni strošek za sofinanciranje. Podjetje mora v skladu z enajstim poglavjem javnega razpisa kot obvezne priloge 
zahtevka za izplačilo predložiti tudi dokazila o plačilu računov in fotokopije računov, ter prikazati denarni tok plačila za 
opravljeno storitev. 
 
6. VPRAŠANJE 
 
V zvezi z javnim razpisom za ˝Sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz Slovenke lesno-predelovalne industrije 
(dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016˝ imam sledeče vprašanje: 
Podjetje se že poteguje za sofinanciranje sejemskih nastopov na občinskem razpisu, v skupnem znesku sofinanciranja v višini 
2.000,00€ na sejem. Se glede na člen 5.1, odstavek f, vašega razpisa ne moremo potegovati za omenjena sredstva oz. lahko 
kandidiramo in se pridobljena sredstva na vašem razpisu, zmanjšajo za pridobljena sredstev na drugem razpisu? 
 
ODGOVOR: 
Skladno s točko f) podpoglavja 5.1. (Splošni pogoji za kandidiranje) javnega razpisa do sredstev na tem javnem razpisu niso 

upravičena podjetja, ki so za iste upravičene stroške, ki jih podjetje navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, pridobilo/pridobil 

druga javna sredstva (iz državnega proračuna, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov). 

 

7. VPRAŠANJE 

 

Lepo vas prosim za pojasnilo glede priprave finančne konstrukcije za zgoraj naveden razpis. 

Pri posameznih postavkah v razpisnem obrazcu navajate vrednosti z DDV in vrednosti brez DDV.  

Kot podjetje na tujem trgu ne plačamo DDV. Ali pripravim finančno konstrukcijo v postavkah zneski z  in brez DDV vse brez 

DDV? 

 

ODGOVOR: 

V Obrazcu št 1: Prijava, točka 3 (Finančna konstrukcija) razpisne dokumentacije je potrebno izpolniti vse podatke in vrednosti 

v tabeli kot se zahteva. V primeru, da ne morete izpolniti zahtevanih podatkov oz. vrednosti z DDV, potem v sosednjem okencu 

označite »/« ali pripišite zakaj ne morete izpolniti te vrednosti z DDV. 

 

8. VPRAŠANJE 

 

Prosim za informacijo v kolikor mora biti nastop na sejmu v l.2016 oz.je lahko v tudi v začetku 2017 ? 

 

ODGOVOR: 

V skladu z enajstim poglavjem javnega razpisa (Obdobje, v katerem morajo biti projekti izvedeni in posredovani zahtevki za 

sofinanciranje upravičenih stroškov) bodo upoštevani projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 1.1.2016 do 31.12.2016. 

Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni.  

 
9. VPRAŠANJE 
 
Imam nekaj vprašanj glede upravičenih stroškov in sicer: 

- med upravičene stroške spadajo tudi stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora. Podjetje je s svojimi delavci 

sprojektiralo razstavni prostor, prav tako pa montiralo in demontiralo stojnico, ter tudi za transport razstavnih eksponatov 

uporabilo lastne kombije in zaposlene. Zanima me, ali je to upravičen strošek in če je na kak način ga dokazovati, saj menimo, 

da v tem primeru to ne spada v stroške, ki so v opombi izključeni (kot je navedeno potni stroški....) ampak v stroške postavitve 

in ureditve razstavnega prostora. 

- delno je pomagalo pri postavitvi stojnic tudi hčerinsko podjetje, ki nam je za opravljeno delo svojih zaposlenih izdalo tudi 

račun, ali to spada med upravičene stroške? 

- kako je s transportom z lastnimi tovornimi vozili, je to upravičen strošek in ali se ga lahko dokazuje s sledilnimi napravami v 

vozilu? 

 

ODGOVOR: 

Glejte odgovor na vprašanje številka 5. 



       

10. VPRAŠANJE 
 

Zanima me, ali se na zgoraj navedeni razpis lahko prijavi podjetje, ki po SKD ustreza glede na glavno dejavnost, ima pa 
družbo-mamo (100%  lastnico), ki ima drugačno glavno dejavnost (ki ne ustreza po SKD glede na določilo razpisa)?  
 

ODGOVOR: 

Kot je navedeno v odgovoru na vprašanje številka 1. so v skladu s podpoglavjem 5.1. (Splošni pogoji za kandidiranje), petega 
poglavja javnega razpisa, do sredstev po tem razpisu upravičene pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko 
dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ki proizvajajo proizvode oziroma izvajajo storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s 
Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) 2008 registrirano glavno dejavnost na področju/oddelku C 16 (Obdelava in predelava 
lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali na področju/oddelku C 31 (Proizvodnja pohištva), 
in ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu. Torej podjetje/samostojni poslovni subjekt, 
ki kandidira na tem javnem razpisu, mora izpolnjevati med drugim tudi te splošne pogoje za kandidiranje.  
 
11. VPRAŠANJE 

 
Glede razpisa me zanima, če lahko sodelujemo tudi kot podjetje, ki ima po SKD registrirano dejavnost C16 oz. C31 pod »druge 
dejavnosti« in ne pod »glavno«. 

 
ODGOVOR: 

Kot je navedeno v odgovorih na vprašanje številka 1. in vprašanje številka 10. je eden izmed splošnih pogojev za kandidiranje 
na javnem razpisu (podpoglavje 5.1., Splošni pogoji za kandidiranje, petega poglavja javnega razpisa), da ima podjetje skladno 
s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) 2008 registrirano glavno dejavnost na področju/oddelku C 16 (Obdelava in 
predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali na področju/oddelku C 31 (Proizvodnja 
pohištva). Upošteva se podatek o glavni dejavnosti podjetja (na področju/oddelku C16 in C31), ki je naveden v poslovnem 
registru Gvin.com (www.gvin.com). 
 
12. VPRAŠANJE 
 
Zanima me ali smo opravičeni do sofinanciranja individualne predstavitve na mednarodnem pohištvenem sejmu MEBEL v 
Skopju, Makedonija, ki je že potekal od 22.3 do 27.3.2016? 
 
ODGOVOR: 
Kot navedeno v odgovoru na vprašanje številka 8 bodo v skladu z enajstim poglavjem javnega razpisa (Obdobje, v katerem 
morajo biti projekti izvedeni in posredovani zahtevki za sofinanciranje upravičenih stroškov) upoštevani projekti udeležbe na 
sejmih, ki bodo izvedeni od 1.1.2016 do 31.12.2016. Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko 
izvedeni.  
 
Kot navedeno v odgovoru na vprašanje številka 3 je skladno s tretjim poglavjem javnega razpisa predmet javnega razpisa 
sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost 
SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016. Mednarodni sejem je sejem:  

- ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem 
registru sejmov AUMA www.auma.de in 

- ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci (Kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo 
razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran. Upošteva se podatek, naveden v prilogi c. Obrazca št. 
1: Prijava razpisne dokumentacije.) 

Izpolnjena morata biti oba navedena pogoja, tako, da mora biti sejem vpisan v eni izmed navedenih baz, hkrati pa mora imeti 
več kot 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. 
V skladu s šestim poglavjem javnega razpisa do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni prijavitelji, ki ne izpolnjujejo 
pogojev za kandidiranje, ki so navedeni v tem razpisu.  
 
13. VPRAŠANJE 

 
Naše podjetje namerava v letu 2017 nastopiti na mednarodnem sejmu Wohnen & Interieur 2017, na Dunaju, kjer bi 
predstavili naš inovativen lesen izdelek. 
 
Za naše podjetje bo to prvi nastop na sejmih, zato zbiramo dodatna pojasnila glede javnih razpisov. Se omenjena razpisa 
medsebojno izključujeta? 
 

http://www.gvin.com/
http://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/


       

Javni razpis za sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD 
C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016: 
- Plačilo za nastop na omenjenem sejmu in ostali stroški (izdelava razstavnega eksponata, tisk brošur, izdelava spletne 
strani) bodo nastali že v letu 2016, sejem pa bo potekal marca 2017. Bi bila naša prijava na ta razpis upravičena? 
 
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017: 
- Naš izdelek predstavlja lesen kos opreme oziroma pohištvo za dom in welness. Bi bila naša prijava na ta razpis 
upravičena? 
 
ODGOVOR: 
SPIRIT Slovenija, javna agencija je objavil dva javna razpisa za sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini, pri čemer se prijavitelji med seboj izključujejo, in sicer: 
- Javni razpis za sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost 

SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016  (Uradni list št. 44/2016), 
- Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017 (Uradni 

list RS št. 49/2016). 
Oba razpisa sta hkrati objavljena na spletnih straneh SPIRIT Slovenija, www.spiritslovenia.si kot tudi Izvozno Okno, 
www.izvoznookno.si. 
 
Vaše vprašanje v drugem odstavku se ne nanaša na ta javni razpis, ampak na javni razpis za sofinanciranje individualnih 
nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017, zato bo/je ta odgovor objavljen na spletnem 
naslovu www.spiritslovenia.si, pri javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v 
tujini v letih 2016 in 2017, priponka Odgovori na vprašanja. 
 
Glede vašega vprašanja v tretjem odstavku glejte prosim odgovor na vprašanje številka 8.  
 
Vaše vprašanje v četrtem odstavku se prav tako ne nanaša na ta javni razpis, ampak na javni razpis za sofinanciranje 
individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017, in bo/je ta odgovor tudi objavljen na 
spletnem naslovu www.spiritslovenia.si, pri javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini v letih 2016 in 2017, priponka Odgovori na vprašanja. 
 
 
14. VPRAŠANJE 
 
Zanima me ali je možnost prijave na razpis kod s.p. - oblaganje tal,sten, .... (register). Ukvarjam se z parketarskimi - 
polagalskimi deli. Kod fizična oseba sem lastnik modela in blagovne znamke - 
parket posebnega designa. 
Parket bi želeli predstaviti na sejmu kod novost. 
Parket za nas proizvaja drugo podjetje, ki se ukvarja z predelavo lesa, izdelavo lesnih izdelkov,... 
Sejem je Domotex Hannover - je največji in najbolj obiskan mednarodni sejem talnih oblog. 
Stroške sejma je potrebno poravnati v letu 2016, sejem pa se izvaja januarja 2017? 
 
ODGOVOR:  
Glejte odgovore na vprašanja številka 12, 8, 3 in 13 ter odgovore na vprašanje številka 1 in 11.  
 

http://www.spiritslovenia.si/
http://www.izvoznookno.si/
http://www.spiritslovenia.si/
http://www.spiritslovenia.si/

