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JAVNI RAZPIS 
 

ZA SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI V LETIH 
2016 in 2017 

 
ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 
 

1. VPRAŠANJE: 

Ena od obveznih prilog je tudi Potrdilo o številu zaposlenih na dan 31.12.2015 (kopija obrazca M1). Ali je dovolj, da mi 
iz svojega sistema zaposlenih naredimo dokument? V nasprotnem primeru mi prosim razložite, kaj potrebujemo. 
 
ODGOVOR: 
Skladno s točko a) poglavja 6.2 podjetje k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu 

zaposlenih v podjetju na dan 31.12.2015. 

 

2. VPRAŠANJE: 

Smo prijavitelj na največji mednarodni sejem počitniških prikolic, avtodomov, mobilnih hišk in opreme za kampiranje 
na svetu. Na sejmu se bodo predstavljali tudi drugi kapi Slovenije, ki bodo del stroškov tudi sofinancirali. 
Del stroškov bo sofinancirala tudi STO, kar se nanaša na stroške animatorja. Zanima me, če so lastna sredstva 
upravičena, v kolikor jih plačajo druga podjetja v Sloveniji in ne v celoti prijavitelj Kamp Koren. 
 
ODGOVOR: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini. Prijavitelj na ta javni razpis mora biti tudi prijavitelj na sejem. Računi za upravičene stroške, ki jih 
prijavitelj uveljavlja, morajo biti izstavljeni prijavitelju, prijavitelj mora biti tudi plačnik računov. 
 
 

3. VPRAŠANJE: 

V razpisu je navedeno, da se obdobje upravičenosti stroškov prične z datumom oddaje vloge in traja do izstavitve 
zahtevka za izplačilo, ki je tudi datum zaključka operacije. 
Ali to dejansko pomeni, da podjetja v primeru nastopa na sejmu v letu 2016 pred datumom oddaje vloge (in plačilu 
vseh stroškov) niso upravičeni prijavitelji? 
Ali je podjetje upravičen prijavitelj,  če je na sejmu nastopil v začetku marca 2016 in že poravnalo vse stroške? 
 
ODGOVOR: 
Skladno z 11. poglavjem javnega razpisa bodo upoštevane operacije nastopa podjetja na sejmih v tujini, ki bodo 

izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega s pogodbo o sofinanciranju  operacije. 

 
Obdobje upravičenosti stroškov se prične z datumom oddaje vloge in traja do izstavitve zahtevka za izplačilo, ki 
predstavlja tudi datum zaključka operacije upravičenca. Zadnji datum za izstavitev zahtevka za izplačilo je: 
 
- 25.12.2016 za odpiranje v letu 2016 in 
- 25.12.2017 za odpiranja v letu 2017. 
 
Operacija nastopa podjetja na sejmu v tujiini, ki je bila izvedena in plačana pred datumom oddaje vloge, skladno s tem 
javnim razpisom ne bo upoštevana. 
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4. VPRAŠANJE: 

a) Letos v jeseni bomo razstavljali na sejmu v Bukarešti, ki izpolnjuje pogoje za sofinanciranje razstavljanja. Glede na 
določbo iz JR o obdobju upravičenosti me zanima ali se za sofinanciranje ne moremo prijaviti, ker smo zaradi 
dodatnega popusta za vnaprejšnjo prijavo del plačali v jeseni 2015? 
 
b) Določba o rokih za oddajo vlog: 
Roki za oddajo vlog so: 
za 1. odpiranje 5.8.2016  do 13.00 ure 
za 2. odpiranje 3.2.2017 do 13.00 ure 
za 3. odpiranje 1.6.2017 do 13.00 ure 
 
Ali se za posamezno odpiranje lahko prijavimo za sejme, za katere načrtujemo sodelovanje (ob izpolnjevanju ostalih 
pogojev)? 
 
ODGOVOR: 
a) Upoštevane bodo operacije nastopa podjetja na sejmih v tujini, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja 
upravičenosti, določenega s pogodbo o sofinanciranju operacije. Obdobje upravičenosti stroškov se prične z datumom 
oddaje vloge in traja do izstavitve zahtevka za izplačilo, ki predstavlja tudi datum zaključka operacije upravičenca. 
 
b) Da, ob upoštevanju, da bo tretje odpiranje izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru drugega odpiranja 
ne bodo porabljena v celoti. Ob prijavi je na Obrazcu št. 6: Naslovnica za ovojnico potrebno označiti datum odpiranja. 
 
 
5. VPRAŠANJE: 

a) Ali se lahko prijavimo za »pomoč« za sejem PLMA 2016 Amsterdam, na katerem smo razstavljali  24. in 25. maja 
2016? 

b) Na katero odpiranje se je potrebno prijaviti za sejem PLMA Amsterdam, kjer bomo razstavljali 16. in 17. maja 2017? 

 
ODGOVOR: 

a) Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 

b) Vlogo za sofinanciranje stroškov nastopa na omenjenem sejmu je potrebno poslati do roka za 2. odpiranje. Ob 
prijavi je na Obrazcu št. 6: Naslovnica za ovojnico potrebno označiti datum odpiranja. 

 

6. VPRAŠANJE: 

Na Ajpesu je registrirana naša osnovna dejavnost kot: 31.010 – Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore. 
Ali se lahko kandidiramo za sredstva na tem razpisu? 
 
ODGOVOR: 

Skladno s točko e) poglavja 6.2 lahko na javnem razpisu sodelujejo podjetja, ki po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti 
2008 (CPA 2008) niso uvrščena v skupino C16 (Obdelani les ter leseni in plutovinasti izdelki, razen pohištva; pletarski 
izdelki) ali v skupino C31 (Pohištvo). 
 
Podjetja iz lesno-predelovne dejavnosti se lahko prijavijo na Javni razpis za "Sofinanciranje individualnih predstavitev 
podjetjij iz lesno-predelovne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016" ki je 
objavljen na strani: http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila. Rok za prijavo je 9. 9. 2016 do 13.00 ure. 
 

7. VPRAŠANJE: 

http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila
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Zanima me ali so pri 1. odpiranju vlog (05.08.2016) upravičeni stroški za sejme, ki so se odvijali od 01.01.2016 do 
31.12.2016, ali se lahko uveljavlja samo za sejme, ki se bodo odvijali od oddaje vloge na razpis do 31.12.2016. Iz 
razpisa namreč ne morem razbrati, na katero obdobje se razpis nanaša. 
 
Naslov razpisa je Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 
2016 in 2017. Tudi 6. člen pogodbe nakazuje na »celoletno« obdobje: »SPIRIT Slovenija po izvedenem »Javnem razpisu 
za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na sejmih v tujini v letu 2016 in 2017«, (v nadaljevanju javni 
razpis),…«. 
 
V 5. členu pogodbe pa piše… Obdobje upravičenosti stroškov se prične z datumom oddaje vloge in traja do izstavitve 
zahtevka za izplačilo, ki je tudi datum zaključka operacije. 
Prav tako v javnem razpisu v točki 6.2 Posebni pogoji za kandidiranje in ugotavljanje upravičenosti v točki k piše… 
pomoč je mogoče dodeliti samo, če je upravičenec vložil vlogo/zahtevek za dodelitev pomoči pred začetkov izvajanja 
projekta/aktivnosti. 
 
ODGOVOR: 

Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 

 
 
8. VPRAŠANJE: 

Zanima me točka 'k' pri poglavju 6.2. (Posebni pogojih za kandidiranje in ugotavljanje upravičenosti): 
pomoč je mogoče dodeliti samo, če je upravičenec vložil vlogo/zahtevek za dodelitev pomoči pred začetkom izvajanja 

projekta/aktivnosti. Sejem Ispo (Munchen) je bil letos v januarju – torej se na razpis ne moremo prijaviti (saj gre za 

sejem, ki je letos že potekal)? 

 

ODGOVOR: 

Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 

 
 
9. VPRAŠANJE: 

V preteklosti so bili tovrstni razpisi objavljeni sredi leta za sejme, ki so bili izvedeni od 1.1. do 31.12. tekočega leta. 
 
Pri letošnjem razpisu bi že iz naslova sklepala, da velja enako (oziroma smiselno tako za leto 2016 kot tudi 2017). Pri 
natančnem branju pa nastanejo dvomi: "Upoštevane bodo operacije nastopa podjetja na sejmih v tujini, ki bodo 
izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega s pogodbo o sofinanciranju operacije." 
 
"Obdobje upravičenosti stroškov se prične z datumom oddaje vloge in traja do izstavitve zahtevka za izplačilo, ki je 
tudi datum zaključka operacije. ... Končana operacija pomeni operacijo, ki je bila fizično zaključena ali popolnoma 
izvedena, za katero so upravičenci izvršili vsa zadevna izplačila, njim pa je bil izplačan ustrezen javni prispevek. V 
primeru, da se ugotovi, da je operacija pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev že zaključena, SPIRIT Slovenija odstopi 
od pogodbe in zahteva vrnitev izplačanih sredstev prejetih iz te pogodbe." 
 
Iz tega pa bi lahko - v nasprotju z naslovom - sklepala, da velja razpis, kar se tiče leta 2016, samo za sejme, ki bodo 
izvedeni od datuma prijave naprej, torej de facto od avgusta do decembra. 
 
Mi lahko prosim natančno opredelite obdobje v letu 2016 za katerega velja razpis? 
 
ODGOVOR: 
Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 

 

10. VPRAŠANJE: 
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Ali so upravičenci za Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v 
letih 2016 in 2017 upravičeni tudi javni zavodi? 

 
ODGOVOR: 
Skladno s poglavjem 6.1 se na razpis lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki 
Sloveniji. 
 

11. VPRAŠANJE: 

a) Ali je res da v letu 2016 pridejo v poštev samo sejmi, ki bodo na sporedu od julija naprej ali lahko prijavimo sejme, ki 
smo jih oddelali spomladi 2016? 

b) Ali je možno znotraj razpisa oddati 2 vlogi za 2 sejma? Se pravi za prvi sejem v 2016 – 10.000€ sredstev in drugi v 
2017 prav tako 10.000€ ? V dve kuverti seveda. 

 
ODGOVOR: 
a) Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 

b) Da. Podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi s tremi vlogami, vendar v koledarskem letu samo z eno vlogo na 
posamezni sejem, vloge morajo biti v ločenih ovojnicah. 

 

12. VPRAŠANJE: 

Na internetni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo opazili »Javni razpis za sofinanciranje 
individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017« z dne 8.7.2016, katerega 
upravičenci so MSP in samostojni podjetniki. 
 
Po Slovenskih računovodskih standardih spadamo v srednje velika podjetja, kar se razbere tudi iz Ajpes oddanih 
poročil. Smo zavezani reviziji kot srednje veliko podjetje. Večinski lastnik podjetja … pa je … Poljska, katerega lastnik je 
… Inc. Japonska, torej mednarodna velika družba. 
 
Ali se velikost podjetja ocenjuje kot na Ajpes-u, torej število zaposlenih, vrednost prihodkov in aktive v dveh 
zaporednih letih? Ali lahko sodelujemo na razpisu, če smo po SRS srednje veliko podjetje? 
 
ODGOVOR: 
Skladno s poglavjem 6.1. javnega razpisa se za opredelitev velikosti podjetja upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe o 
splošnih skupinskih izjemah z dne 17.6.2014. 
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe o splošnih skupinskih izjemah, ki govori o tem, da se za 
podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi 
računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja oziroma na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov  podjetja, 
ali računovodskih izkazov, v katere je podjetje vključeno s konsolidacijo, če ti obstajajo. 
Tem podatkom je potrebno prišteti 100% podatkov za vsako podjetje, ki je neposredno ali posredno povezano z 
zadevnim podjetjem, če podatki niso bili že vključeni v konsolidacijo računovodskih izkazov. 
 

13. VPRAŠANJE: 

... se vsakoletno udesjtvuje mednarodnega igralniškega sejma v Londonu. Smo del podjetja ... d.o.o., ki zaposluje okoli 
450 ljudi. Vem, da to presega omejitve za “srednje” podjetje, vendar nas je na projektu zaposlenih okoli 200, dobički 
pa spadajo v definicijo, ki ustreza srednjim podjetjem.  Se lahko prijavimo na ta razpis ali pogojem ne ustrezamo? 
 
ODGOVOR: 
Glejte odgovor na vprašanje št. 12. 
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14. VPRAŠANJE: 

Naše podjetje ima sedež registriran v Medvodah. Tam se izvaja tudi del proizvodne dejavnosti. Del proizvodne 
dejavnosti pa se izvaja v Trebnjem. V katero kohezijsko regijo torej spadamo? 
 
ODGOVOR: 
Skladno s 5. poglavjem javnega razpisa se podjetja prijavijo na enega izmed sklopov: SKLOP A - Vzhodna kohezijska 
regija ali SKLOP B – Zahodna kohezijska regija glede na sedež podjetja. 
 
Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju operacije nedvoumno 
opredeljeno, v kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji) ima sedež. 
 

15. VPRAŠANJE: 

Pod obvezne priloge je navedeno: 
a) Potrdilo o številu zaposlenih na dan 31.12.2015 (kopija obrazca M1); Je dovolj REC obrazec na omenjeni dan? 

b) Izpis bonitetne ocene, ki na dan oddaje vloge ni starejši od 30 dni; Je ustrezna bonitetna ocena s strani AJPESa? 

Katera ocene je potrebna? 

 

ODGOVOR: 

a) Glejte odgovor na vprašanje št. 1. 

b) Skupna bonitetna ocena je za potrebe tega javnega razpisa dosegljiva in preverljiva brezplačno vsakemu podjetju s 
sedežem v Sloveniji za svoje lastno podjetje na produktu www.bonitete.si. Za pridobitev dostopa je potrebno poslati 
e-mail na naslov: support.si@bisnode.com z navedbo naziva podjetja, davčne številke, imena in priimka, telefona ter 
elektronskega naslova. Na tej osnovi boste prejeli uporabniško ime ter geslo za dostop do  brezplačnih podatkov za 
vaše podjetje. Izpis bonitetne ocene, ki na dan oddaje vloge ni starejši od 30 dni je obvezna priloga obrazca Prijava. 
 

16. VPRAŠANJE: 

Od 31.5.-3.6.2016 smo se kot razstavljavci udeležili mednarodnega sejma v Nemčiji (IFAT). Sejem je vsaki 2 leti. 
Zanima nas, ali se lahko prijavimo na ta razpis in kot dokazilo stroškov uveljavljamo že nastale stroške ali pa je razpis 
namenjen šele za sejme, ki se bodo zgodili po podpisu pogodbe? 
Težava je, da je tak strokovni sejem vsaki 2 leti in se nam ne zdi pošteno, da se lahko na razpis prijavijo samo podjetja, 
ki bodo razstavljala na sejmih, ki so letos v jesensko-zimskem času. 
 
ODGOVOR: 

Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 

 

17. VPRAŠANJE: 

Danes smo dobili dve različni informaciji za sofinanciranje sejma in sicer, da pridejo v upoštev samo sejmi, ki bodo na 
sporedu od julija 2016 dalje. Mi smo bili udeleženi na sejmu Fensterbau frontale 2016 v času od 16.3 do 19.3.2016. 
Prosimo vas za odgovor, ali se prijavimo na razpis ali ne. 
 
ODGOVOR: 
Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 

 

18. VPRAŠANJE: 

Na mednarodnem sejmu smo razstavljali v marcu 2016. Bi morali prej oddati Vlogo za dodelitev pomoči kot piše v 6.2 
(k), ali se lahko na razpis prijavimo sedaj. Vse druge pogoje izpolnjujemo. 
 
ODGOVOR: 

file:///C:/Users/SonjaDemsar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2CMR045O/www.bonitete.si
mailto:support.si@bisnode.com
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Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 

 

19. VPRAŠANJE: 

Glede na to, da se da prijaviti v 2 različnih kuvertah 2 sejma: 
a) Ali je možno znotraj razpisa odati 2 vlogi za 2 sejma in sofinanciranj? Se pravi za prvi že pretečeni sejem v 2016 – 
10.000€ sredstev in drugi v 2017 prav tako 10.000€? 
 
b) Ali je res da v letu 2016 pridejo v poštev samo sejmi, ki bodo na sporedu od julija naprej? 
 
ODGOVOR: 
a) Podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi s tremi vlogami, vendar v koledarskem letu samo z eno vlogo na 
posamezni sejem, vloge morajo biti v ločenih ovojnicah. 
 
b) Upoštevane bodo operacije nastopa podjetja na sejmih v tujini, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja 

upravičenosti, določenega s pogodbo o sofinanciranju operacije. Obdobje upravičenosti stroškov se prične z datumom 

oddaje vloge in traja do izstavitve zahtevka za izplačilo, ki predstavlja tudi datum zaključka operacije upravičenca. 

Zadnji datum za izstavitev zahtevka za izplačilo je: 25.12.2016 za odpiranje v letu 2016 in 25.12.2017 za odpiranja v 

letu 2017. 

 

20. VPRAŠANJE: 

Ali moramo potrdilo o številu zaposlenih na dan 31.12.2015 (kopija obrazca M1) kopirati vse obrazce? Bi bilo morda 
dovolj potrdilo od ZPIZ? 
 
ODGOVOR: 
Glejte odgovor na vprašanje št. 1. 

 

21. VPRAŠANJE: 

V novembru se bomo predstavili na sejmu GET NORD v Hamburgu (http://get-nord.de/en/). V letu 2014 je bilo na 
omenjenem sejmu 6,2 % tujih razstavljavcev, sta pa tako sejem kot organizator Hamburg Messe und Congress GmbH 
vpisana v AUME: 
http://www.auma.de/en/Messedatenbank/Seiten/MesseDetailSeite.aspx?tf=130251&title=GET%20Nord&goto=G. 
Predvidevamo pa, da bo delež tujih razstavljavcev letos vsaj 10 %. 
 
Zato nas zanima, ali se lahko z omenjenim sejmom prijavimo na vaš razpis oz. imamo realne možnosti za odobritev 
sredstev sofinanciranja nastopa na sejmu GET NORD? 
 
ODGOVOR: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini. 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. 
 
Ena od obveznih priolog Obrazca št. 1: Prijava je izpis iz mednarodnega registra sejmov M+A ExpoDataBase ali AUMA, 
iz katerega je razvidno število vseh, tujih in domačih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu; upoštevajo se 
neposredni razstavljavci na sejmu. Podjetje na osnovi teh podatkov izračuna in na izpis iz baze zapiše delež tujih 
razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu. V primeru, da izračun deleža na osnovi podatkov iz baze ni možen, 
je podjetje dolžno izpisu iz baze priložiti podatek o deležu, ki ga pridobi od organizatorja sejma (elektronska pošta ali 
dopis ali druga oblika potrdila organizatorja). 

 

http://get-nord.de/en/
http://www.auma.de/en/Messedatenbank/Seiten/MesseDetailSeite.aspx?tf=130251&title=GET%20Nord&goto=G
http://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/
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22. VPRAŠANJE: 

Pripravljam dokumentacijo za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, pa 

potrebujemo potrdilo o številu zaposlenih na dan 31.12.2015 (kopija obrazca M1). M-1 obrazec je za posamezne 

delavce. Ali moramo priložiti prijave M-1 za vse zaposlene ali samo skupno število, kar pa ne dobim na obrazcu M-1. 

 
ODGOVOR: 
Glejte odgovor na vprašanje št. 1. 

 

23. VPRAŠANJE: 

Navajate, da je obvezna priloga k razpisu Potrdilo o številu zaposlenih na dan 31.12.2015 (kopija obrazca M1) 
Kopija obrazca M1 pomeni, da bi morali dati kopije vseh zaposlenih(2016). Verjetno ste se narobe izrazili in rabite 
potrdilo Zavoda o številu zaposlenih? 
 
ODGOVOR: 
Glejte odgovor na vprašanje št. 1. 

 

24. VPRAŠANJE: 

V razpisni dokumentaciji je navedeno pod OBRAZCE IN DOKAZILA (tč. III), da je priloga Prijave (Obrazca 1) tudi potrdilo 
o številu zaposlenih na dan 31.12.2015, ter da je potrebno priložiti kopijo obrazca M1. Prosim za obrazložitev, ali naj 
prijavitelj skopira vse obrazce, ki so bili zaposleni na dan 31.12.2015, ter jih priloži k prijavi? 
 
ODGOVOR: 
Glejte odgovor na vprašanje št. 1. 

 

25. VPRAŠANJE: 

Sprašujem ali glede na navedbe v JAVNEM RAZPISU »za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017«, ki se glasi: podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi s tremi 
vlogami, vendar v koledarskem letu samo z eno vlogo na posamezni sejem, vloge morajo biti v ločenih ovojnicah, 
ali  se na predmetni razpis lahko prijavimo z eno vlogo v letu 2016 in z eno vlogo v letu 2017 torej skupaj z dvema 
vlogama in ne z tremi vlogami kot navedeno v izseku iz razpisa? 
 
ODGOVOR: 
Podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi s tremi vlogami, vendar v koledarskem letu samo z eno vlogo na posamezni 
sejem, vloge morajo biti v ločenih ovojnicah. 
Podjetje se lahko na razpis prijavi z eno vlogo v letu 2016 in z eno vlogo v letu 2017. 

 

26. VPRAŠANJE: 

a) Prosim za podrobnejšo obrazložitev obdobja upravičenosti stroškov. Iz razpisne dokumentacije je mogoče razbrati, 
da so upravičeni stroški, ki so nastali od oddaje vloge na javni razpis, do izstavitve zahtevka za izplačilo. Ali je ta 
podatek pravilen? 
 
b) Ali to pomeni, da podjetja, ki so se v letošnjem letu vse do objave javnega razpisa že udeležila kakšnega sejma, niso 
upravičena do prijave. 
 
c) Kako je v tem primeru s podjetji, ki se bodo npr. januarja leta 2017 udeležila sejma in se bodo meseca februarja 
2017 prijavljala na javni razpis. 
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d) Kako je v primeru, ko se je podjetje v tem trenutku že prijavilo na sejem, ki se ga bo udeležilo npr. v mesecu 
septembru 2016 in je že plačalo določen strošek ob prijavi oz. potrditvi prijave. Je v tem primeru tak strošek, ki je že bil 
plačan pred prijavo na javni razpis, neupravičen strošek? 
 
ODGOVOR: 
a) Da. 

b) Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 

c) Obdobje upravičenosti stroškov se prične z datumom oddaje vloge in traja do izstavitve zahtevka za izplačilo, ki 
predstavlja tudi datum zaključka operacije upravičenca. Podjetja, ki se bodo meseca februarja 2017 prijavljala na javni 
razpis, lahko vlogo oddajo kadarkoli do roka za oddajo vlog za 2. odpiranje. Ob prijavi je na Obrazcu št. 6: Naslovnica za 
ovojnico potrebno označiti datum odpiranja. 

d) Skladno z 11. poglavjem javnega razpisa bodo upoštevane operacije nastopa podjetja na sejmih v tujini, ki bodo 
izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega s pogodbo o sofinanciranju  operacije. 

 

27. VPRAŠANJE: 

V zvezi z razpisom za sofinanciranje javnih nastopov za sejme v tujini za leto 2016/2017 prosimo, da nam sporočite ali 
velja razpis tudi za sejme iz prvih šestih mesecev letošnjega leta, konkretno za sejem, ki smo se ga udeležili v aprilu ali 
samo za sejme, ki še niso bili na sporedu, glede na točko 6.2.k. 
 
ODGOVOR: 
Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 

 

28. VPRAŠANJE: 

a) Ali se lahko prijavimo na sofinanciranje za sejem Security Printers 2016 (Seville, Spain), na katerem bomo razstavljali 
05.-07. oktobra 2016? 
b) Na katero odpiranje se moramo v tem primeru prijaviti? 
 

ODGOVOR: 
a) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini. 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. 
 
b) Obdobje upravičenosti stroškov se prične z datumom oddaje vloge in traja do izstavitve zahtevka za izplačilo, ki 
predstavlja tudi datum zaključka operacije upravičenca. Vlogo lahko oddate kadarkoli do roka za oddajo vlog za 1. 
odpiranje. Ob prijavi je na Obrazcu št. 6: Naslovnica za ovojnico potrebno označiti datum odpiranja. 

 
29. VPRAŠANJE: 

Prijavljeni smo na sejem, ki se bo izvajal v maju 2017. Organizator zahteva plačilo v dveh delih, prvi del je že bil plačan 
v juliju 2016, drugi del bo v novembru 2016. 
a) ali to pomeni, da del, ki je že bil plačan v juliju 2016 ne spada pod upravičene stroške? 
b) na kateri razpis se je potem potrebno prijaviti, glede na drugi del plačila (avgust 2016 ali februar 2017)? 
 
ODGOVOR: 
a) Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 

b) Obdobje upravičenosti stroškov se prične z datumom oddaje vloge in traja do izstavitve zahtevka za izplačilo, ki 
predstavlja tudi datum zaključka operacije upravičenca. Vlogo lahko oddate kadarkoli do roka za oddajo vlog za 2. 
odpiranje. Ob prijavi je na Obrazcu št. 6: Naslovnica za ovojnico potrebno označiti datum odpiranja. 

http://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/
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30. VPRAŠANJE: 

V povezavi z JR sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini vprašanje navezujem na 
merilo za izbor upravičencev in sicer na področje Zaščite intelektualne lastnine, oz. kot je navedeno pod opombo 
industrijske lastnine. Kaj konkretno se smatra pod tem kriterijem, oz. znotraj katere kategorizacije se definira to polje 
zaščite intelektualne lastnine, oz. industrijske lastnine in katera izmed obeh se upošteva? 
 
ODGOVOR: 
V primeru zaščite intelektualne lastnine je podjetje Obrazcu št. 1 dolžno priložiti kopijo dokazila o prijavi katere izmed 

oblik industrijske lastnine (patent, znamka, model). Za mednarodno prijavo oziroma mednarodno veljavno 

pravico veljajo prijave in podeljene pravice preko EPO, WIPO, OHIM in tujimi nacionalnimi uradi za intelektualno 

lastnino ter slovenske nacionalne pravice z ugotovitveno odločbo. Podjetje mora biti lastnik pravic industrijske 

lastnine. Lastništvo s strani posameznih družabnikov, kooperantov ali strateških partnerjev se ne upošteva. Točkovna 

lestvica za Merilo 4: Zaščita industrijske lastnine je navedena v Prilog1 1: Podrobnejša predstavitev meril za 

ocenjevanje. 

 
31. VPRAŠANJE: 

Za prijavo na sejem, moramo prikazati zaprto finančno konstrukcijo, kjer bo država sofinancirala 50% do 10.000€. Če 
se želimo prijaviti na razpis, moramo imeti "stand confirmation" s strani sejma, kar pomeni že pravno obvezujoč posel. 
Če na razpisu ne bomo izbrani, ne bomo mogli iti na sejem, ker nimamo 50% sredstev za zaprtje obiska sejma. 
Sejmišča pa imajo penale za odstop od pogodbe, tudi v višini 50%. Kaj lahko naredimo, da ne bomo "tvegali" kazni od 
sejmišča? Bi zadoščalo kaj drugega iz vaše strani namesto "stand confirmation", obljuba/pismo o nameri o udeležbi ali 
obljuba, da bomo v roku 8 dni od razpisnih rezultatov, naredili "stand confirmation" na sejmu? 
 
ODGOVOR: 
Skladno z alinejo b) Poglavja 6.2 je podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje finančne konstrukcije udeležbe na 
sejmu, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz 
naslova tega javnega razpisa. Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da podjetje v celoti zagotavlja sredstva za 
pokrivanje vseh upravičenih stroškov. Vir sredstev za pokrivanje upravičenih stroškov bodo sredstva prejeta iz naslova 
javnega razpisa in sredstva, ki jih podjetje zagotovi iz lastnih sredstev. 
 
K Obrazcu št. 1: Prijava je potrebno priložiti kopijo prijavnice na mednarodni sejem, iz katere so razvidni podatki o 
mednarodnem sejmu (naziv sejma, sejmišče, organizator, termin, cena razstavnega prostora), in ki je podpisana in 
žigosana s strani organizatorja sejma; v primeru elektronske prijave velja elektronski izpis prijavnic in kopijo potrditve 
razstavnega prostora (»stand confirmation«) s strani organizatorja sejma ali pogodba, ki jo prijavitelj sklene z 
organizatorjem sejma. 
 

32. VPRAŠANJE: 

Če prav razumem razpis, na njem ne moremo sodelovati, čeprav smo se letos udeležili že 3 mednarodnih sejmov 
(Ambiente Frankfurt, HOMI Italija in IAW Köln). Ti so bili v februarju, marcu in maju. Nastopamo pa tudi na sejmu Gafa 
2016, ki je septembra 2016. Do prijave katerih sejmov smo upravičeni? 
 
ODGOVOR: 
Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 

 

33. VPRAŠANJE: 

Naše podjetje namerava v letu 2017 nastopiti na mednarodnem sejmu Wohnen & Interieur 2017, na Dunaju, kjer bi 
predstavili naš inovativen lesen izdelek. 

a) Za naše podjetje bo to prvi nastop na sejmih, zato zbiramo dodatna pojasnila glede javnih razpisov. Se 
omenjena razpisa medsebojno izključujeta? 



Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije  

Verovškova ulica 60, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 589 18 70, F: 01 589 18 77, E: info@spiritslovenia.si, matična št.: 6283519000, DŠ: SI97712663, IBAN: SI56 0110 0600 0041 927 

www.spiritslovenia.si 

 10 

b) 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? 

c) 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 ima objavljena 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 in Izvozno Okno, 
www.izvoznookno.si. 
 

a) Da. 
b) Vprašanje se ne nanaša na ta javni razpis, ampak na Javni razpis za "Sofinanciranje individualnih predstavitev 

podjetjij iz lesno-predelovne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 
2016", zato bo ta odgovor objavljen na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si, pri javnem razpisu za 
"Sofinanciranje individualnih predstavitev podjetjij iz lesno-predelovne industrije (dejavnost SKD C16 in 
C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016", priponka Odgovori na vprašanja. 

c) Glejte odgovor na vprašanje št. 6. 
 

34. VPRAŠANJE: 

Pri pripravi razpisne dokumentacije imamo vprašanja in sicer: 
 

a) Zanima nas ali se lahko prijavimo na razpis z dvema sejmoma? Glede na to, da je iz razpisne dokumentacije 
razvidno, da v koledarskem letu lahko pridobimo sredstva samo za 1 razpis. 

b) Aprila 2014 smo podali vlogo za prijavo patenta. V mesecu septembru istega leta smo dobili poziv za 
dopolnitev vloge, ki pa je nismo podali. Ali lahko to vlogo za prijavo patenta priložimo k razpisu, glede na to 
da bomo prijavo patenta nadaljevali? 

c) V razpisni dokumentaciji je zapisano, kateri so upravičeni stroški. Naše vprašanje se nanaša na upravičeni 
strošek priključitve na elektriko in vodo. Namreč točna višina stroška priključka na elektriko in vodo bo znana 
po koncu sejma, zato v razpisno dokumentacijo ne bomo mogli navesti točnega zneska ampak šele v zahtevku 
za izplačilo, ker pa se zneski ne smejo spremeniti nas zanima kako naj ravnamo v tem primeru? 

d) S podjetjem bomo sklenili pogodbo, ki nam bo postavila stojnico na »ključ« in, ki jo dobimo v najem za čas 
trajanja sejma. Prosim za odgovor ali so zapisani stroški upravičeni: 

- Načrtovanje, 3D izris idejnega načrta in izdelava izvedbenega projekta. 

- Polaganje tepiha Exporips, zaščita s PVC folijo do otvoritve sejma. Namestitev dvignjenega podija po 
celotnem razstavnem prostoru višine 10cm, ter namestitev modrega LED traku ob hojnici in ALU obrobo. 

- Postavitev sten razstavnega prostora iz belega iverala, višina sten 2,7m, nadvišan del iz svetlo sivega iverala z 
naklonom do višine 4m. Prednja stena komercialnega dela je obstoječa iz sejma SMM 2016. 

- Oprema dela prostora – 1x barska miza, 3x barski stol, 1x mizarski info pult (obstoječ iz sejma SMM), 1x barski 
stol, 1x stojalo za prospekte, 1x podest in steklen kubus in osvetljavo. 

- Oprema zaprtega komercialnega prostora – 2x bel dvosed, klubska mizica. 

- Oprema skladišča – hladilnik, obešalnik, sesalec, koš za smeti, harmonika vrata s ključavnico. 

- Grafična obeležba stojnice – izdelava 3D znaka je opisana pod opcijo. 

- Namestitev 42'' LCD ekrana z USB vhodom na desno steno razstavnega prostora (najem opisan pod opcijo). 

- Osvetlitev prostora z LED reflektorji 200 W, palični reflektorji za osvetljavo logotipa. 

- Čiščenje razstavnega prostora pred predajo, demontaža po končanem sejmu. 

http://www.spiritslovenia.si/
http://www.izvoznookno.si/
http://www.spiritslovenia.si/
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- Skladiščenje prazne embalaže v času trajanja sejma na kamionu. 

- Ureditev špediterskih dokumentov za prevoz sejemske konstrukcije in eksponatov v EU. 

- Prevoz sejemske konstrukcije in eksponatov na relaciji Ljubljana – Berlin – Ljubljana. 

- Izdelava 3D znaka »BLAJ«dolžine 130 cm, debeline 30 mm znaša 220,00 €/kos. 

- Priprava grafike in tisk grafike na stene 

 

Ali je vpis v katalog razstavljavcev in kode upravičeni strošek? 
 

ODGOVOR: 

a) Glejte odgovor na vprašanje št. 19 a. 

b) V primeru zaščite intelektualne lastnine podjetje Obrazcu št. 1 (Prijava) priloži kopijo dokazila o prijavi katere 
izmed oblik industrijske lastnine (patent, znamka, model). 

c) V primeru, da prijavitelj še ne razpolaga z dejanskimi vrednostmi upravičenih stroškov, navede okvirne 
vrednosti upravičenih stroškov. Vrednost dejanskih upravičenih stroškov ne sme preseči okvirnih vrednosti 
upravičenih stroškov. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek in ni predmet sofinanciranja. Višina 
sofinanciranja znaša 50% upravičenih stroškov brez DDV oziroma največ 10.000,00 EUR. 

d) V skaldu z 10. poglavjem javnega razpisa so upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja,: 

- stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini – to so stroški najemnine 
neopremljenega razstavnega prostora oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, v 
kolikor organizator sejma to ponuja, in stroški vpisa v katalog razstavljavcev in 

- stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, ki zajemajo stroške projektiranja, montaže in demontaže 
stojnice, stroške čiščenja stojnice, stroške priključkov elektrike, vode in interneta ter stroške transporta in 
zavarovanja razstavnih eksponatov. 

 
Stroški/izdatki in dokazila glede opravljene storitve zunanjih izvajalcev so podrobneje opredeljeni v Navodilih OU o 
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in Razpisni dokumentaciji. 
Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska, stroški nakupa in izdelave 
sejemske opreme ter davek na dodano vrednost (DDV). 
 

35. VPRAŠANJE: 

Vezano na vaše razpisne pogoje in točko 6.1. – povezana podjetja, me zanima sledeče. 
XX je skupina 6 podjetij: 
XX d.o.o. (kontrolniško podjetje) – 3 zaposleni 
XX d.o.o. (storitvena dejavnost) – 20 zaposlenih 
XX d.o.o. (proizvodna dejavnost) – 140 zaposlenih 
XX d.o.o. (proizvodna dejavnost) – 160 zaposlenih 
XX d.o.o. (proizvodna dejavnost) – 110 zaposlenih 
XX d.o.o. (proizvodna dejavnost) – 70 zaposlenih 
 
Preko enega od proizvodnih podjetij bi dal prijavo za sofinanciranje sejma. Vsako od proizvodnih doojev ima svojo 
(različno) dejavnost – različni kupci in trgi, povezano je samo z matičnim podjetjem (ustanovitelj), torej nobeno ni 
večje kot 250 zaposlenih. Prosim za povratno informacijo, ali posamezni doo vidite kot del MMS podjetij? 
 
ODGOVOR: 

Glejte odgovor na vprašanje št. 12. 
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36. VPRAŠANJE: 

V besedilu razpisa pišete, da se obdobje upravičenosti stroškov prične z datumom oddaje vloge, torej v najboljšem 
primeru z julijem 2016. Po drugi strani pa v odgovorih na vprašanja pišete naslednje (citiram): 
‘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.‘ 
Ali smo torej upravičeni do sofinanciranja nastopa na sejmu, ki se je dogajal februarja 2016 in seveda so posledično 
tudi stroški tega sejma nastali v februarju 2016? 
 
ODGOVOR: 
Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 
 
37. VPRAŠANJE: 

Pred kratkim smo naredili kar nekaj inovacij in za te inovacije vložili tudi patent. Letos smo se že udeležili glasbenega 
sejma v Frankfurtu. 

a) Kolikor vidim, ta razpis ne velja za pretekle sejme? 
b) Od 12.-13. novembra 2016 se bomo udeležili glasbenega sejma v Londonu-London drum show. Ali ta sejem 

tudi spada na seznam razspisa? 
c) Za ta sejem smo že plačali polovico najemnine razstavnega prostora. Polovico pa bomo morali plačati šele 14 

dni pred sejmom, kar pa je po zaključku tega razpisa. Ali velja kot dokazilo tudi delno poplačilo predračuna? 
d) Ker nimamo še plačanih ostalih stroškov, ki bodo sledili na poti do sejma in na samem sejmu, torej: Prevozno 

sredstvo (avionske karte), nastanitev, transport za blaga,.. niti ne vemo še kako visoki bodo vsi stroški me 
zanima, na kakšen način izpeljati vse vse zahtevano v razpisnih pogojih? 

e) Pogoj za prijavo na razpis je 1 (ena) redno zaposlena oseba. V obrazcu pa polje zahteva, naj navedemo število 
redno zaposlenih s polnim delovnim časom na dan 31.12.2015. Ali je to tudi pogoj, ki ni naveden v razpisnih 
pogojih? 

f) Naslednje leto aprila se nameravamo spet udeležiti glasbenega sejma v Frankfurtu, vendar prijava še ni 
možna. Se lahko prijavimo na razpis tudi za ta sejem in kdaj predložiti zahtevana dokazila? 

 
Zanima me tudi, zakaj ni razpis oblikovan tako, da bi omogočal oddajo vloge tudi za pretekle sejme, saj je na ta način 
mogoče lažje izpolniti zahtevane razpisne pogoje. 
 
ODGOVOR: 

a) Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 
b) Glejte odgovor na vprašanje št. 21 
c) Obdobje upravičenosti stroškov se prične z datumom oddaje vloge in traja do izstavitve zahtevka za izplačilo, 

ki predstavlja tudi datum zaključka operacije upravičenca. Zadnji datum za izstavitev zahtevka za izplačilo je 
25.12.2016 za odpiranje v letu 2016. Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu je s strani 
SPIRIT Slovenija odobren zahtevek za izplačilo. Na SPIRIT Slovenija mora podjetje posredovati e-zahtevek (e-
račun), le-tega pa tudi v pdf obliki vključno z vsemi pripadajočimi prilogami. Le-ta mora prispeti na SPIRIT 
Slovenija najkasneje v roku trideset (30) dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška v okviru prijavljene 
operacije oziroma najkasneje do vključno 25.12.2016 za odpiranje v letu 2016. 

d) Glejte odgovora na vprašanje št. 31 in 34. 
e) Točka a) poglavja 6.2 določa, da je podjetje na dan 31.12.2015 zaposlovalo vsaj eno (1) osebo za polni delovni 

čas, pri čemer podjetje k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu 
zaposlenih v podjetju na zadnji dan navedenega leta. V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je iz tega naslova zavarovana za polni 
delovni čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas). V primeru enoosebnih družb se kot 
zaposlena oseba šteje tudi oseba, ki je edini družbenik in direktor te družbe, in je iz tega naslova zavarovana 
za polni delovni čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas). 

f) Obdobje upravičenosti stroškov se prične z datumom oddaje vloge in traja do izstavitve zahtevka za izplačilo, 
ki predstavlja tudi datum zaključka operacije upravičenca. Ko bo prijava na sejem mogoča in boste razpolagali 
z dokazili, lahko vlogo oddate kadarkoli do roka za oddajo vlog za 2. odpiranje. Ob prijavi je na Obrazcu št. 6: 
Naslovnica za ovojnico potrebno označiti datum odpiranja. 
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S prehodom na evropska sredstva, preko katerih se sofinancira ta javni razpis, so se občutno spremenili nekateri 
postopki in ob upoštevanju vseh pravnih podlag so tudi dodatne omejitve, ki jih odrejajo Uredbe EU in organa 
upravljanja na tem področju. 
 
 
38. VPRAŠANJE: 

Smo razstavljavci na sejmu Ankiros 2016, zanima nas glede povrnitve sredstev, participacijo na sejmu smo morali 
plačati polovico takoj drugo polovico pa do 29.4.2016 zanima nas glede na to, da smo plačali, ali se da kaj storiti glede 
tega, da bi dobili povrnjena sredstva. V razpisu pa piše, da stroški ne smejo biti poravnani pred 5.8.2016, ko je rok za 
oddajo vlog, če se ne motim. 
 
ODGOVOR: 
Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 

 
39. VPRAŠANJE: 

Sejma se bomo udeležili v mesecu novembru 2016. Do datuma oddaje vloge smo že plačali del stroškov kot potrditev 
naše prijave za udeležbo na predmetnem sejmu, ki bo v mesecu novembru 2016. 

a) Ali pravilno razumem, da se lahko prijavimo na razpis in kandidiramo za subvencijo? Kot osnova za 
sofinanciranje  se  bo v tem primeru  štel le strošek, ki bo plačan po oddaji naše vloge? Strošek, ki smo ga 
plačali pred oddajo na javni razpis pa se šteje kot neupravičen strošek. Sofinanciranje torej lahko uveljavljamo 
le za tisti del stroškov, ki bodo nastali od datuma oddaje vloge in še niso bili plačani? 

b) Po izpisu v celoti izpolnjene prijave razpisne dokumentacije na javni razpis, mi ob strani ostaja siv cca 6,5 cm 
rob, ki ga ne morem izbrisati.  Ali lahko pošljem takšno vlogo, ker ne morem ugotoviti, kje je problem v 
nastavitvah? Pri ekranskem pogledu se namreč ta rob ne vidi, problem nastane samo pri printanju. 

 
ODGOVOR: 

a) Da. Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 

b) Da, ob pogoju, da vloga vsebuje vse obrazce, opredeljene v 3. poglavju razpisne dokumentacije in da obvezni 
sestavni deli iz obrazcev niso izbrisani. 

 

40. VPRAŠANJE: 

Ali smo upravičeni do povračila stroškov za sejem, ki bo potekal oktobra 2016, prvo polovico prijavnine pa smo plačali 
pred objavo razpisa, torej v juniju? 

 
ODGOVOR: 
Obdobje upravičenosti stroškov se prične z datumom oddaje vloge in traja do izstavitve zahtevka za izplačilo, ki 
predstavlja tudi datum zaključka operacije upravičenca. Zadnji datum za izstavitev zahtevka za izplačilo je 25.12.2016 
za odpiranje v letu 2016. Do povračila stroškov, ko so bili plačani pred datumom oddaje vloge, skladno s tem javnim 
razpisom niste upravičeni. 
 
41. VPRAŠANJE: 

Kopija pogodbe – eno kopijo parafirati na zadnji strani s strani odgovorne osebe. 
a) Ali to pomeni, da moramo celotno pogodbo enostransko sprintati (19 strani), da jo lahko parafiramo z zadnje 

strani? Prejšnja leta smo parafirali na vsaki strani spodaj. 
b) Ali lahko vzorec pogodbe parafira pravna služba, ko jo pregleda ali mora to biti zakoniti zastopnik? 
 

ODGOVOR: 
a) K vlogi je potrebno priložiti celoten Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe in sicer eno kopijo, ki se parafira na zadnji 

strani. 
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b) Vzorec pogodbe parafira odgovorna oseba. 
 
 
42. VPRAŠANJE: 

Nameravali smo se prijaviti na sejem Trade fair for logistic solutions Graz, vendar pa ne moremo dobiti podatka o 
mednarodni udeležbi, ker bo sejem izveden prvič. Kako je z dokazovanjem v tem primeru? Kaj če ne bo 10% tujih 
udeležencev kljub obljubi organizatorja? Ob naši prijavi nam namreč ne bo mogel izdati potrdila, ker bo še potekala 
prijava na sejem. 
 
ODOGOVOR: 
Skladno z 2. poglavjem javnega razpisa morata biti izpolnjena oba navedena pogoja: sejem mora biti vpisan v enem od 
mednarodnih registrov sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali AUMA www.auma.de in imeti vsaj 
10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. 
 
V kolikor vloga prijavitelja ne bo popolna oz. tudi po pozivu za dopolnitev vloge ne bo obsegala vseh sestavin, 
navedenih v Poglavju III. Obrazci in dokazila v razpisni dokumentaciji, se bo vloga zavrgla in se ne bo vsebinsko 
obravnavala.  
 
 
43. VPRAŠANJE: 

Naše podjetje je ustanovljeno šele letos, zato me zanima, ali smo upravičeni do sofinanciranja? Če nismo, kdaj se 
lahko potem prvič prijavimo? 
 
ODGOVOR: 
6. poglavje javnega razpisa med drugim določa, da lahko na javnem razpisu sodeluje podjetje, ki je na dan 31.12.2015 
zaposlovalo vsaj eno (1) osebo za polni delovni čas, pri čemer podjetje k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na zadnji dan navedenega leta. Podjetja, ki ne izpolnjujejo vseh 
pogojev, navedenih v 6. poglavju javnega razpisa, se na ta javni razpis ne morejo prijaviti. 
 
 
44. VPRAŠANJE: 

a) Ali se lahko podjetje za leto 2017 prijavi z dvema vlogama za dva različna sejma? 
b) Obe vlogi bomo oddali za odpiranje 03.02.2017. Eden izmed sejmov bo že januarja 2017. Če pravilno 

razumem razpisne pogoje pomeni, da lahko nastopimo na tem sejmu in plačamo vse stroške, pod pogojem, 
da ODDAMO vlogo na SPIRIT pred izvedbo in plačilom stroškov tega sejma. 

 
ODGOVOR: 

a) Da. 
b) Da. Vlogo je potrebno oddati pred začetkom izvajanja projekta /aktivnosti. 

 
 
45. VPRAŠANJE: 

Glede na uredbo o velikosti podjetja mi ni jasno kako se gleda primer: 
Podjetje je do leta 2014 bilo v lasti KD Kapital. V letu 2015 se je celotno podjetje prodalo fizičnim osebam in imelo v 
tem letu 30 zaposlenih. V letošnjem letu imajo 50 zaposelnih. Ali spadajo med MSP podjetja? V uredbi piše, da mora 
podjetje izkazovati velikost glede na dve pretekli leti (2015 ter 2014), vendar, kako se gleda velikost v primeru, da se 
podjetje v vmesnem času proda. 
 
ODGOVOR: 
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 
2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o 
splošnih skupinskih izjemah). Dokument je dostopen na: 

http://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF. Kategorijo mikro, malih in 
srednjih podjetij (v nadaljevanju besedila: MSP) sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, 
ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Malo podjetje se 
opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 
milijonov EUR. Mikro podjetje se opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno 
bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR. 
 
Glejte tudi odgovor na vprašanje št. 12. 
 
46. VPRAŠANJE: 

Zanima nas ali se lahko prijavimo na javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 
sejmih za povrnitev stroškov za sejem, ki je potekal v januarju 2016? 
 
ODGOVOR: 
Ne. Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 

 

47. VPRAŠANJE: 

Sejem bo potekal novembra. Glede nastanka upravičenega stroška najema sejemskega prostora bi vas vprašala, če 
dejstvo, da nam je sejmišče že izstavilo račun, lahko pomeni oviro pri financiranju, glede na to, da je v razpisni 
dokumentaciji navedeno obdobje upravičenih stroškov od dneva vloge naprej. 
 
ODGOVOR: 
Da. Operacija nastopa podjetja na sejmu v tujini, ki je bila plačana pred datumom oddaje vloge, skladno s tem javnim 
razpisom ne bo upoštevana. 
 
 
48. VPRAŠANJE: 

Ena od obveznih prilog je tudi Potrdilo o številu zaposlenih na dan 31.12.2015 (kopija obrazca M1). Glede na odgovor, 
ki ste ga podali med vprašanji sklepam, da je potrebno narediti kopijo posameznega obrazca za vsakega zaposlenega. 
Na obrazcu so podani osebni podatki zaposlenih. Obrazec, ki ga je možno pridobiti s strani ZZZS in je razvidno število 
zaposlenih, pa prav tako vsebuje osebne podatki zaposlenih. Zanima me kako je z varovanjem osebnih podatkov z vaše 
strani? 
 
ODGOVOR: 
Skladno s točko a) poglavja 6.2 podjetje k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu 
zaposlenih v podjetju na dan 31.12.2015. V opombah je navedeno, da se v primeru samostojnih podjetnikov kot 
zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je iz tega naslova zavarovana za 
polni delovni čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas). V primeru enoosebnih družb se kot 
zaposlena oseba šteje tudi oseba, ki je edini družbenik in direktor te družbe, in je iz tega naslova zavarovana za polni 
delovni čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas).  
 
V javnem razpisu v poglavju Obrazci za pripravo vloge pri alineji a) ter v razpisni dokumentaciji v poglavju III. Obrazci in 
dokazila pri alineji a) je omenjena opomba pomotoma izpadla. 
 
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti je opredeljeno v 15. Poglavju javnega razpisa. Varovanje osebnih 
podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. 
členom Uredbe št. 1303/2013/EU.  
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF
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49. VPRAŠANJE: 

a) Ali so v sklopu upravičenih stroškov postavitve in ureditve razstavnega prostora vključeni tudi stroški prevoza 
in nastanitve osebja, ki postavlja in ureja razstavni prostor? V 10. členu, petem odstavku vzorca pogodbe je 
namreč navedeno: »Stroški in izdatki so upravičeni do povračil iz sredstev evropske kohezijske politike: 
če so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije,« 
stroški prevoza in nastanitve osebja za postavitev razstavnega prostora so neposredno povezani z operacijo in 
so seveda potrebni za njeno izvajanje. 

b) V točki finančne konstrukcije je potrebno vpisati »Vrednost upravičenih stroškov najema razstavnega 
prostora z DDV(€)«. Faktura nemškega organizatorja bo izstavljena brez ddvja. Je potrebno v polje vpisati 
neto znesek s fakture ali »sešteti« znesek s fakture in DDV zneska s »slovensko« stopnjo DDVja ter seštevek 
vpisati v polje?  

 
ODGOVOR: 

a) Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so opredeljeni v 10. poglavju javnega razpisa. Stroški 
dnevnic, stroški bivanja in potni stroški po tem razpisu ne sodijo med upravičene stroške. 

b) V Obrazcu št 1: Prijava, točka 4 (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. 

 
50. VPRAŠANJE: 

K Obrazcu št. 1: Prijava je pod točko a) navedeno, da moramo priložiti kopijo M1 obrazca. Se pravi, da moramo za vseh 
112 oseb za vsakega posebej priložiti kopijo.  
 
ODGOVOR: 
Glejte odgovor na vprašanje št. 48. 
 
 
51. VPRAŠANJE: 

V razpisni dokumentaciji za sofinanciranje stroškov udeležbe na mednarodnih sejmih je navedeno, da mora prijavitelj 
predložiti obrazec M1. Ali to pomeni, da moramo predložiti individualne M1 obrazce za vsakega od 60 zaposlenih?  
 

ODGOVOR: 
Ne. Glejte odgovor na vprašanje št. 48. 
 
 
52. VPRAŠANJE: 

Ena izmed zahtevanih prilog je tudi kopija potrditve razstavnega prostora (»stand confirmation«) s strani organizatorja 
sejma ali pogodba, ki jo prijavitelj sklene z organizatorjem sejma. Podjetje, ki se želi prijaviti na razpis, ima samo 
potrditev po e-mailu. Ali to zadošča? Oziroma kaj naj v tem primeru priloži? 
 
ODGOVOR:  
V kolikor gre za potrditev razstavnega prostora s strani organizatorja sejma, zadošča potrditev po e-mailu. 

 

 
53. VPRAŠANJE: 

Zanima nas ali je potrebno priložiti potrdilo o številu zaposlenih na dan 31.12.2015 (kopija obrazca M1) oziroma, kot je 
razvidno iz odgovorov na vprašanja, potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v 
podjetju na dan 31.12.2015 tudi za vsa povezana podjetja ali samo za podjetje, ki se prijavlja na razpis.  
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ODGOVOR: 
K vlogi se priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na dan 

31.12.2015 za podjetje, ki se prijavlja na razpis. 

 
 
54. VPRAŠANJE: 

a) Do kdaj je potrebno oddati vlogo za sofinanciranje sejma, ki bo potekal sredi februarja 2017? Je lahko vloga 
posredovana do 5.8.2016 ali mora biti posredovana do 3.2.2017? 

b) V katero regijo se uvršča podjetje s sedežem v Velenju? 
c) Ali se lahko prijavimo na pomoč za 3 različne sejme v letu 2017? Ambiente, Frankfurt februar 2017, Maison et 

Objet, Pariz januar 2017 (oba sta na seznamu M+AExpoData Base) in en sejem za področje brizgane plastike v 
letu 2017? 

d) Ali razumem prav, da je maksimalna participacija države 5000 €, ker je višina upravičenih sredstev 
maksimalno 10 000 EUR? Kaj če stroški sejma znašajo 20 000 €? 

 

ODGOVOR: 
a) Vlogo lahko oddate kadarkoli do roka za oddajo vlog za 2. odpiranje. Ob prijavi je na Obrazcu št. 6: Naslovnica 

za ovojnico potrebno označiti datum odpiranja. 
b) Podjetje s sedežem v Velenju se uvršča v Vzhodno kohezijsko regijo. 
c) V letu 2017 lahko oddate vlogo za tri različne sejme. 
d) Skladno z 9. Poglavjem javnega razpisa znaša intenzivnost pomoči do 50 % upravičenih stroškov na 

posamezno operacijo. Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena in sicer ne more preseči 10.000 EUR na 
posamezno operacijo. V kolikor upravičeni stroški znašajo 20.000 EUR ali več, je podjetje upravičeno do 
največ 10.000 EUR. 

 
 
55. VPRAŠANJE: 

a) Sejem bo izveden v aprilu 2017. Ali se za sofinanciranje udeležbe za navedenem sejem lahko prijavimo na vaš 
razpis že za prvo odpiranje vlog v avgustu 2016 ali moramo počakati do februarja 2017? 

b) Glede na to, da je med februarjem 2017 in datumom sejma relativno malo časa, me zanima, kdaj bi v tem 
primeru lahko pričakovali vašo odločitev o sofinanciranju (v primeru da se moramo prijaviti na drugi rok). 

 

ODGOVOR: 
a) Vlogo lahko oddate kadarkoli do roka za oddajo vlog za 2. odpiranje. Ob prijavi je na Obrazcu št. 6: Naslovnica 

za ovojnico potrebno označiti datum odpiranja. 
b) Odpiranje vlog bo potekalo 9. in 10.8.2016, 7.2. in 8.2. 2017 ter 8.6. in 9.6.2017. Prijavitelji bodo o izidu 

njihove vloge obveščeni najkasneje v roku (40) dni od datuma odpiranja vlog. 
 
 
56. VPRAŠANJE: 

V razpisni dokumentaciji navajate obdobje upravičenosti od dne oddaje vloge do izstavitve zahtevka za izplačilo. Naše 
podjetje je zaključilo s sejemsko predstavitvijo pred tremi dnevi in vezano na določene aktivnosti, ki predstavljajo 
upravičene stroške, pričakujemo še izstavitve računov. Zanima me, če oddamo vlogo takoj, ali so to lahko upravičeni 
stroški ali ne.  
 
ODGOVOR: 
Glejte odgovor na vprašanje št. 3. 
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57. VPRAŠANJE: 

Naše podjetje bo razstavljalo na sejmu CES 2017 ( Las Vegas, 5-8. januar 2017). Zanima me, kdaj moramo vložiti vlogo 
za prijavo? Namreč, registracija za CES se odpre šele v septembru, se pravi da do 1. roka za oddajo ne moremo 
pridobiti ustrezne dokumentacije (potrdilo o nastopu, najemu prostora itd.)  2. rok pa je po CES sejmu, 3.2.  
 

ODGOVOR: 
Vlogo lahko oddate kadarkoli do roka za oddajo vlog za 2. odpiranje, ko boste razpolagali z dokumentacijo. Ob prijavi 
je na Obrazcu št. 6: Naslovnica za ovojnico potrebno označiti datum odpiranja. 
 
58. VPRAŠANJE: 

V razpisni dokumentaciji razlagate MSP kriterij na podlagi Priloge 1 Uredbe o splošnih skupinskih izjemah z dne 
17.6.2014. 2. člen omenjene Priloge definira MSP kot: Število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo 
vrsto podjetja: Kategorijo mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljnjem besedilu: MSP) sestavljajo podjetja, ki imajo 
manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 
milijonov EUR. Ali je podjetje po zgoraj navedeni definiciji, ki ima več kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne 
presega 50 milijonov EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR, MSP podjetje ali ne? Podjetje je 
samostojno, nepovezano, ne-partnersko. Podredno nas zanima ali je število zaposlenih že samo po sebi izključujoč 
kriterij, če se ga preseže ali pa se ga mora vedno obravnavati skupaj z ostalima dvema finančnima kriterijema? 
 

ODGOVOR:  
Upošteva se podatek o številu zaposlenih. Za podrobno opredelitev MSP glejte Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 
651/2014 z dne 17. junija 2014. 
 
 
59. VPRAŠANJE: 

Podjetje se namerava v novembru udeležiti sejma Iran Led-Signexpo 2016, ki se bo letos izvajal prvič. Ali je podjetje 
sploh upravičeno do pomoči, glede na to, da bo to prvi organiziran sejem in posledično ni podatka o deležu tujih 
razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji)? Če je podjetje 
upravičeno, ali je dovolj kot dokazilo o deležu tujih razstavljavcev e-mail organizatorja o številu prijavljenih domačih in 
tujih razstavljavcev, ki se šele bodo udeležili sejma, iz katerega se bo potem izračunal delež?  
 

ODGOVOR: 
Glejte odgovor na vprašanje št. 42. 
 
 
60. VPRAŠANJE: 

a) V razpisni dokumentaciji za sofinanciranje stroškov udeležbe na mednarodnih sejmih je navedeno, da mora 
prijavitelj predložiti obrazec M1. Ali to pomeni, da moramo predložiti individualne M1 obrazce za vsakega od 
60 zaposlenih? Na kateri dan mora obrazec izkazovati prijavo zaposlenega v zavarovanje, na dan 31.12.2015 
ali na dan oddaje vloge? 

b) Sejem bo potekal novembra. Glede nastanka upravičenega stroška najema sejemskega prostora bi vas 
vprašala, če dejstvo, da nam je sejmišče že izstavilo račun, lahko pomeni oviro pri financiranju, glede na to da 
je v razpisni dokumentaciji navedeno obdobje upravičenih stroškov od dneva vloge naprej. 

 

ODGOVOR: 
a) Skladno s točko a) poglavja 6.2 podjetje k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o 

številu zaposlenih v podjetju na dan 31.12.2015. Glejte odgovor na vprašanje št. 48. 
b) Operacija nastopa podjetja na sejmu v tujini, ki je bila plačana pred datumom oddaje vloge, skladno s tem 

javnim razpisom ne bo upoštevana. 
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61. VPRAŠANJE: 

a) Podjetje je moralo za pravočasno prijavo na sejem poravnati stroške najemnine razstavnega prostora do 
konca aprila. Sejem bo potekal konec septembra. Ali lahko uveljavljamo upravičene stroške najema prostora z 
obrazložitvijo, da je bilo predhodno plačilo do zahtevanega roka zahteva organizatorja sejma? 

b) Prijavnica na mednarodni sejem je vnaprej določen obrazec, ki je enak za vse prijavitelje in ga ni mogoče 
prilagajati. Na njem ni podatka o sejmišču, napisan je le eden od dveh organizatorjev. Drugi potrebni podatki 
iz tega razpisa so vpisani. Ali bo prijavnica veljavna? 

c) Glede na predhodna vprašanja in odgovore me zanima, ali je potrebno priložiti tako obrazec M1 kot tudi 
potrdilo ZZZS o številu zaposlenih ali samo enega izmed njiju? Katerega?  
 

ODGOVOR: 
a) Operacija nastopa podjetja na sejmu v tujini, ki je bila plačana pred datumom oddaje vloge, skladno s tem 

javnim razpisom ne bo upoštevana. 
b) Da. 
c) Skladno s točko a) poglavja 6.2 podjetje k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o 

številu zaposlenih v podjetju na dan 31.12.2015. Glejte odgovor na vprašanje št. 48. 
 
 
62. VPRAŠANJE: 

naše podjetje se bo udeležilo sejma v letu 2017. Določene stroške bomo morali plačati že v letu 2016. 
Zanima nas ali lahko oddamo vlogo-se prijavimo že pri prvem odpiranju 05.08.2016 ali komaj pri drugem v januarju 
2017? Namreč v razpisu je navedeno (Javni razpis: stran 9- Obdobje upravičenosti oz. Razpisna dokumentacija: stran 
22; VII. Zahtevki za izplačilo), da se mora zahtevek za izplačilo izstavit do 25.12.2016 za odpiranje v letu 2016 oz. 
25.12.2017 za odpiranje v letu 2017. Zahtevek za izplačilo pa lahko oddamo po zaključku operacije, ki bo v letu 2017. 

 
ODGOVOR: 
Vlogo lahko oddate kadarkoli do roka za oddajo vlog za 2. odpiranje. Ob prijavi je na Obrazcu št. 6: Naslovnica za 
ovojnico potrebno označiti datum odpiranja. 
 
 
63. VPRAŠANJE: 

V kolikor se podjetje namerava udeležiti sejma v februarju 2017 se potem prijavimo za drugo odpiranje (3.2.2017) ali 
posledično na tretje, če bo dovolj sredstev?  
 
ODGOVOR: 
Vlogo lahko oddate kadarkoli do roka za oddajo vlog za 2. odpiranje. Ob prijavi je na Obrazcu št. 6: Naslovnica za 
ovojnico potrebno označiti datum odpiranja. 
 
 
64. VPRAŠANJE: 

V razpisno dokumentacijo moramo vpisati podatek velikost podjetja. Zanima me, od katerega datuma naprej 
računamo ta podatek. Mi smo namreč v letu 2015 (31.12.2015) še spadali v MIKRO podjetje, v letu 2016 pa že 
spadamo v MALO podjetje.  
 
ODGOVOR: 
Navedete podatek o velikosti podjetja na dan oddaje vloge. 
 
 

65. VPRAŠANJE: 

Stojnico (ki zajema tudi stroške projektiranja, montaže in demontaže stojnice, stroški čiščenja stojnice, stroški 
priključkov elektrike, vode, interneta ter stroški transport stojnice) bi najeli od zunanjega izvajalca in ne od 
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organizatorja sejma.  Ali je najem stojnice v tem primeru upravičeni strošek, glede na to, da nam bi najem omogočal 
zunanji izvajalec in ne organizator sejma? 
 
ODGOVOR: 
Da. Stroški/izdatki in dokazila glede opravljene storitve zunanjih izvajalcev so podrobneje opredeljeni v Navodilih OU o 
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in Razpisni dokumentaciji. 
 
 
66. VPRAŠANJE: 

V letu 2015 smo dobili odločbo o dodelitvi patenta. Torej imamo že patent. Pri Prijavi navajate, da je potrebno priložiti 
kopijo dokazila o prijavi katere izmed oblik industrijske lastnine. Torej a lahko predložimo omenjeno odločbo, ali 
moramo predložit prijavo, ki smo jo oddali za pridobitev tega patenta oz. ali sploh ne moremo uveljavljat i zaščite 
intelektualne lastnine, ker že imamo odločbo? 
 
ODGOVOR: 
Priložite kopijo odločbe o dodelitvi patenta. 


