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JAVNI RAZPIS 
»SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI« 

(JR-3/2015-446) 
ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 
 1. VPRAŠANJE: 

Ali se lahko na Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v 
letu 2016« (JR-3/2016-446) prijavijo tudi VELIKA podjetja? 
 

ODGOVOR: 

Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  v 
Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  v Republiki Sloveniji in, ki prvič 
vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu. DA, do sofinanciranja po tem 
razpisu so upravičena tudi velika podjetja.  
 

2. VPRAŠANJE: 

Organizator sejma zaračuna dodatne »exhibitor« karte za prisotne osebe razstavljalca na svojem razstavnem 
prostoru. Ali so ti stroški lahko vključijo in v katero alinejo upravičenih stroškov potemtakem spadajo (ker 
niso navedeni v nobeni od alinej upravičenih stroškov). 
 

ODGOVOR: 

Stroški kart oz. vstopnic niso upravičen strošek. 

 

3. VPRAŠANJE: 

Podjetje se je prijavilo na na sejem G2E v Las Vegasu, ki se odvija konec Septembra 2016 in traja 3 dni. 
Podjetje zanima ali imajo možnosti prejeti sredstva iz razpisanega fonda glede na zahteve po bonitetni oceni. 
 

ODGOVOR: 

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. Kot ustrezna obvezna priloga bo upoštevana zgolj 

bonitetna ocena, pridobljena na navedenem spletnem naslovu. 

 

Komisija imenovana za potrebe Javnega razpisa opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na 
podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Pozitivni ali 
negativni sklep, ki ga podjetje prejme je rezultat ocenjevanja. Razpisovalec ne podaja posameznih mnenj o 
možnostih prejetja sredstev glede na posamezna razpisna merila. 
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4. VPRAŠANJE: 

V predračunu za projektiranje ima podjetje  vključeno tudi postavitev in ureditev razstavnega prostora ter 
montažo in demontažo stojnice. Ali lahko v finančni konstrukciji (obrazec št. 1) vse skupaj uvrstijo v stroške 
sejemske opreme (kjer je zajeto le projektiranje)?  
 

ODGOVOR: 

V primeru, da predračun vsebuje več postavk, ki se jih ne da razdeliti med posamezne upravičene stroške naj 
podjetje pri finančni konstrukciji pripiše opombo in obrazloži situacijo. 

 

5. VPRAŠANJE: 

Podjetje se želi na javni razpis prijaviti s projektom nastopa na mednarodnem sejmu v tujini v letu 2017. Ali je 
ta nastop zajet v obdobju upravičenosti stroškov? 
 
ODGOVOR: 

 
Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni.  
Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 1.1.2016 do 31.12.2016.  
 
 
6. VPRAŠANJE: 

Društvo se je z njihovo založbo, ki deluje v okviru društva, udeležilo največjega založniškega sejma 
Musikmesse v Frankfurtu, na katerem so predstavljali svojo pridobitno založniško dejavnost.  
Ali lahko društvo sodeluje na razpisu za Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini v letu 2016? 
 
ODGOVOR: 

Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  v 
Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  v Republiki Sloveniji in, ki prvič 
vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu. 
 

Upravičenec, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti tudi prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na sejem 

in posledično tudi plačnik računa. 

 
 
7. VPRAŠANJE: 

 
Merilo 4: Izvozni potencial podjetja - zaščita industrijske lastnine. 
 
Kakšna dokazila se zahtevajo za pridobitev maksimalnega števila točk (3) in dokazovanje Podeljenih pravic z 
mednarodnim dejavnikom za znamke. 
 
 

ODGOVOR: 
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Za mednarodno prijavo oziroma mednarodno veljavno pravico veljajo prijave in podeljene pravice preko 
EPO, WIPO, OHM in tujimi nacionalnimi uradi za intelektualno lastnino ter slovenske nacionalne pravice z 
ugotovitveno odločbo. 
 
 
8. VPRAŠANJE: 

Upravičeni stroški: 

Pod alinejo:  STROŠKI NAJEMA RAZSTAVNEGA PROSTORA ZA NAVEDEN MEDNARODNI SEJEM V TUJINI – 
navajate: Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora 
oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, v kolikor organizator sejma to ponuja. 
Ali v to skupino sodijo tudi stroški registracije ( Registration fee) in stroški zavarovanja razstavnega prostora 
(Insurance fee), ki jih organizator zaračunava ob najemu razstavnega prostora? 
 
ODGOVOR: 

Da, v to skupino sodijo tudi stroški registracije in zavarovanja razstavnega prostora, v kolikor jih organizator 
zaračuna hkrati z najemom razstavnega prostora. 
 
 
9. VPRAŠANJE: 

Pod katero alinejo, oz. kam prijavitelj vpiše stroške najema stojnice, v katere je vključena tako montaža in 
demontaža stojnice, ki spada pod drugo alinejo in stroški projektiranja, izdelava in prilagoditev sejemske 
opreme, ki spada pod peto alinejo. Izvajalec je izstavil račun za komplet. Prijavitelj le teh stroškov ne more 
ločiti. 
 
ODGOVOR: 

Odgovor na to vprašanje je v odgovoru na vprašanje št. 4. 
 
 
10. VPRAŠANJE: 

Prijavitelj se je udeležil sejma v obdobju od 01.03. – 04.03.2016, vendar je nekatere obveznosti poravnal že v 
letu 2015 (tudi podpis pogodbe za najem razstavnega prostora) Ali je prijavitelj upravičen do povračila 
stroškov? 
 
ODGOVOR: 

Odgovor na to vprašanje je v odgovoru na vprašanje št. 5. 
 
 
11. VPRAŠANJE: 

Za razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016«, ki je bil 
objavljen v petek, 12.8.2016, imamo naslednje vprašanje: 
V razpisu je zapisano: »Zahtevek za izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora prispeti na SPIRIT 
Slovenija, javno agencijo najkasneje v roku petnajst (15) dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška v 
okviru prijavljenega projekta oziroma najkasneje do vključno 31.12.2016. V primeru izvedbe projekta 
udeležbe na sejmu pred podpisom pogodbe mora zahtevek z vsemi pripadajočimi obveznostmi prispeti na 
SPIRIT Slovenija, javno agencijo najkasneje v roku petnajst (15) dni od podpisa pogodbe.« 
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V našem primeru bomo morali v naslednjih dneh plačati prostor na sejmu, ki bo izveden konec novembra. 
Takrat bodo nastali tudi transportni stroški.  
Ali zahtevek za izplačilo (če bo naša vloga odobrena) damo samo enkrat, in sicer najkasneje v roku 15 dni od 
nastanka zadnjega upravičenega stroška? 
 
 
ODGOVOR: 

Da, zahtevek za izplačilo oddate samo enkrat in sicer najkasneje v roku 15 dni od nastanka zadnjega 
upravičenega stroška oz. najkasneje do vključno 31.12.2016. 
 
 
12. VPRAŠANJE: 

Vezano na razpisno dokumentacijo za  Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 

mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016« (JR-3/2016-446), kjer je navedeno: »podjetje ne more zahtevati 

sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na seznamu skupinskih predstavitev 

slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini v letu 2016, objavljenem na portalu SPIRIT Slovenija: 

http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Nase_storitve/Sejmi_3938.aspx,«, nas zanima, kako je z udeležbo na 

sejmu:  International Wood Fair (Holzmesse), Celovec               1. - 4. september 2016, Avstrija.  

 

Smo namreč podjetje, ki proizvaja cepilnike in drobilnike in se na omenjenem sejmu predstavljamo z 

individualnim nastopom, saj nimamo dejavnosti, ki bi bila uvrščena v dejavnost SKD C16 in C31 (Skupinske 

predstavitve slovenskega gospodarstva za lesno predelovalno industrijo (dejavnost SKD C16 in C31). 

 
 
ODGOVOR: 

V kolikor sejem International Wood Fair (Holzmesse), Celovec ni uvrščen na seznam skupinskih sejmov za 
leto 2016 in dejavnost vašega podjetja ne sodi v skupino  lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in 
C31) potem podjetje izpolnjuje dva izmed posebnih pogojev za kandidiranje.  
 
 
13. VPRAŠANJE: 

Obveščeni smo bili, da bo preklicani Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017 za črpanje sredstev iz Evropske unije iz dne 8.7.2016, 
ponovno razpisan predvidoma v septembru 2016.  
Sprašujemo, ali se bomo v primeru, če se prijavimo na JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016 (JR-3/2016-446) z dne 12.8.2016, lahko prijavili na nov razpis za 
sofinanciranje tujih sejmov za udeležene sejme v obdobju od septembra do konca leta 2016. 
 
ODGOVOR: 

Trenutno je odprt JR za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 
2016 (JR-3/2016-446), ki pokriva obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016. 
 
Informacije o morebitnih novih javnih razpisih za prihodnje obdobje bodo dostopne na spletni strain 
www.spiritslovenia.si. 

http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Nase_storitve/Sejmi_3938.aspx,
http://www.spiritslovenia.si/
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14. VPRAŠANJE: 

Enotno podjetje – prijava na razpis 

Ali se lahko na javni razpis prijavijo posamezna podjetja, ki so zajeta v enotno podjetje? 

ODGOVOR: 

Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  v 
Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  v Republiki Sloveniji in, ki prvič 
vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu. DA, do sofinanciranja po tem 
razpisu so upravičena posamezna podjetja v okviru enotnega podjetja.  

 

15. VPRAŠANJE 

Ali lahko podjetje  kandidira za sredstva razpisa v naslednjem primeru: podjetje bo samostojno razstavljalo 
na sejmu, vendar bo razstavljalo pod okriljem združenja, ki je tudi zakupilo razstavni prostor. Lahko v takem 
primeru kandidirajo za sredstva? 
 

ODGOVOR: 

Upravičenec, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti tudi prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na sejem 

in posledično tudi plačnik računa. 

 

16. VPRAŠANJE 

Podjetje ima slabšo bonitetno oceno in sicer E2 – 
Ali je  podjetje s tako slabo oceno, sploh upravičen prijavitelj? 
Namreč v točkovniku je prikazana minimalna ocena D3 ali N.O.. Drugih nižjih pa ni navedenih.  
Ali v tem primeru podjetje pri tem kriteriju dobi le 0 točk, ali sploh ni upravičen prijavitelj. 
 

ODGOVOR: 

V kolikor podjetje zadosti splošnim in posebnim pogojem javnega razpisa je upravičeno do prijave. V kolikor 
pri posameznem kriteriju za ocenjevanje doseže slabšo oceno kot je najnižja navedena, v tem primeru 
bonitetna ocena, se v takem primeru točkuje z 0 točkami. 
 

17. VPRAŠANJE 

1. Ali je Celotno vrednost upravičenih stroškov udeležbe podjetja na mednarodnem sejmu v tujini skupni 
znesek (brez ddv) vseh stroškov, ki smo jih imeli na sejmu? 

2. Ali je Višina sofinanciranja udeležbe podjetja na mednarodnem sejmu v tujini  60% DELEŽ, čeprav presega 
8.000 EUR ali vpišemo 8.000 EUR, saj spodaj piše, da je sofinanciranje      največ 8.000 eur? 

3. Na 19 strani : ZA IZPLAČILO: ali vpišemo 8.000 EUR ali vpišemo 60% delež, čeprav presega 8.000 EUR? 

4. Tudi na strani 21, se zopet pojavi dilema glede istega, piše: Vrednost sofinanciranja (60%), torej ali tu 
vpišemo 60% (če delež presega kvoto pomoči)  ali 8.000 EUR? 
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ODGOVOR: 

Ad1)  
Celotna vrednost upravičenih stroškov udeležbe podjetja na mednarodnem sejmu v tujini je seštevek vseh 
upravičenih stroškov, ki jih je podjetje imelo z nastopom na sejmu. 
 

Ad2) 
Višina sofinanciranja znaša 60% upravičenih stroškov brez DDV oziroma največ 8.000 EUR.  
V kolikor 60% znaša več kot 8.000 EUR podjetje v finančno konstrukcijo vpiše znesek 8.000 EUR. 
 
Ad3) 
V kolikor 60% znaša več kot 8.000 EUR podjetje v zahtevek za izplačilo vpiše znesek 8.000 EUR. Vendar 
zahtevek za izplačilo ni del razpisne dokumentacije, podjetje ga posreduje po opravljenem nastopu in to v 
primeru, da je bila vloga pozitivno razrešena. 
 
Ad4) 
Enako kot Ad3) 
 

18. VPRAŠANJE: 

Podjetje je v postopku poenostavljene prisilne poravnave. Predvidevajo, da bo uspešno zaključena v mesecu 
oktobru. Ali se lahko vseeno prijavijo na  Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016« (JR-3/2016-446)? 

 
ODGOVOR: 

Pomoč ni dovoljena podjetjem v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah – ZPRPGDT in 18. Točki 2. Člena uredbe 651/2014/EU 
 
Za podjetje se šteje, da je v težavah:  

- v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, 
doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 
višino četrtine osnovnega kapitala, 

- v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, 
doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih 
dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih 

- če je družba iz prejšnje alineje že postala plačilno nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo 
postopkov v zvezi z insolventnostjo. 

 

V skladu z ZFPPIPP (5. člen) so postopki zaradi insolventnosti: 
1. postopek prisilne poravnave, 
2. postopek poenostavljene prisilne poravnave in 
3. stečajni postopki. 
 
Torej, gre v tem primeru za podjetje v težavah, glede na pogoje javnega razpisa, saj je že v postopku zaradi 
insolventnosti in torej ne bo izpolnjevalo tega pogoja. 
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19. VPRAŠANJE: 

Podjetje si bo razstavni prostor delilo z drugim slovenskim podjetjem. Stroške si delijo v vrednosti 50/50. Ali 
lahko kandidirajo?  
 
ODGOVOR: 

Podjetje se mora sejma udeležiti kot samostojni razstavljavec. 
Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis mora biti tudi prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na sejem. 
 
 
20. VPRAŠANJE: 

Podjetje je imelo okvirno za 19.000 EUR vseh stroškov v zvezi s sejmom. Upravičeni stroški lahko znašajo 
največ 8.000 eur. Ali lahko v tabelo 3. Finančna konstrukcija navedejo celotne stroške (19.000 eur) in pod 
"višina sofinanciranja udeležbe podjetja na mednarodnem sejmu v tujini" navedejo 8.000 eur?  
Ali mora podjetje za dokazovanje upravičenosti stroškov zbrati račune iz sejma, ki bodo znašali 13.333,33 
eur, da lahko potem zahtevajo 60% upravičenih stroškov? 
 
ODGOVOR: 

V tabelo 3 podjetje pod rubriko “Celotna vrednost upravičenih stroškov” navede 19.000 EUR, v rubriko 
“višina sofinaciranja navede 8.000 EUR in v rubriko “lastni finančni viri” 11.000 EUR  
 
Za dokazovanje upravičenosti stroškov je podjetje dolžno zahtevku priložiti račune v vrednosti 13.333,33 EUR 
 
 
21. VPRAŠANJE: 

Ali je potrebno izpolniti: 
Priloga: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO 
Priloga: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO (NADALJEVANJE) PREGLED UPRAVIČENIH STROŠKOV INDIVIDUALNEGA 
NASTOPA PODJETJA NA MEDNARODNEM SEJMU V TUJINI v LETU 2016 
Priloga: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO (NADALJEVANJE) POROČILO O USPEŠNOSTI IZVEDBE PROJEKTA 
INDIVIDUALNEGA NASTOPA PODJETJA NA MEDNARODNEM SEJMU V TUJINI v LETU 2016 
 
ODGOVOR: 

Zahtevek za izplačilo ni del razpisne dokumentacije, podjetje ga posreduje po opravljenem nastopu in to v 
primeru, da je bila vloga pozitivno razrešena. 
 
 
22. VPRAŠANJE: 

Ali se kot dokazno gradivo udeležbe na mednarodnem sejmu šteje kopija (print) iz uradne spletne strani 
sejma, kjer je opis podjetja?  
 
ODGOVOR: 

DA. 
 
23. VPRAŠANJE: 

Ali je obdobje za dokazovanje izvoznih poslov od 1.1.2015 ali 1.1.2016 do datuma objave razpisa? 
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ODGOVOR: 
 
Podjetja izkazujejo izvedbo vsaj dveh izvoznih poslov v času od 1.1.2015 do datuma objave razpisa. 
 
 
24. VPRAŠANJE: 

V razpisni dokumentaciji pod točko 7. Merila, pod opombo navajate: " Podjetje mora biti lastnik pravic 
industrijske lastnine. Lastništvo s strani posameznih družabnikov, kooperantov in strateških partnerjev se ne 
upošteva.  
Ali to pomeni, da je pogoj, da je podjetje (vlagatelj vloge na razpis) lastnik pravic industrijske lastnine in da v 
primeru, da ne razpolaga s temi pravicami, neposredno izključen iz obravnave.  
 
ODGOVOR:  
 
V primeru, da podjetje razpolaga s pravicami  industrijske lastnine Obrazcu št. 1 priloži kopijo dokazil o prijavi 
katere izmed oblik industrijske lastnine. V kolikor s pravicami industrijske lastnine ne razpolaga potem v fazi 
ocenjevanja v okviru Merila 4, ne prejme točk.   
 
 
25. VPRAŠANJE: 

Organizator sejma ponuja tipske stojnice (mizo, 3 stole in stojalo), na katerih je banner podjetja. Preostali del 
površine stojnice je prazen. Ali so stroški načrtovanja vizualne podobe stojnice z ustrezno zapolnitvijo praznih 
sten in ostalih površin stojnice upravičen strošek rubrike Stroški sejemske opreme? 
 
ODGOVOR: 
 
Da 
 
26. VPRAŠANJE: 

Organizator si za najem stojnice zaračuna administrativne stroške. V katero rubriko pod točko 3 Obrazca 1 
vnesemo omenjene administrativne stroške? 
 
ODGOVOR: 
 
V rubriko “vrednost upravičenih stroškov najema razstavnega prostora”. 
 
 
27. VPRAŠANJE: 

V razpisu je zapisano: »Zahtevek za izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora prispeti na SPIRIT 
Slovenija, javno agencijo najkasneje v roku petnajst (15) dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška v 
okviru prijavljenega projekta oziroma najkasneje do vključno 31.12.2016. V primeru izvedbe projekta 
udeležbe na sejmu pred podpisom pogodbe mora zahtevek z vsemi pripadajočimi obveznostmi prispeti na 
SPIRIT Slovenija, javno agencijo najkasneje v roku petnajst (15) dni od podpisa pogodbe.« 
 
V našem primeru bomo morali v naslednjih dneh plačati prostor na sejmu, ki bo izveden konec novembra. 
Takrat bodo nastali tudi transportni stroški. Ali zahtevek za izplačilo (če bo naša vloga odobrena) damo samo 
enkrat, in sicer najkasneje v roku 15 dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška? 
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ODGOVOR: 
 
Odgovor na to vprašanje je v odgovoru na vprašanje št. 11. 
 
 
28. VPRAŠANJE: 

Ali se obrazec št. 4 izpolnjuje (torej ali se izvaja samoocenitev)? Naše podjetje nima zaščite industrijske 
lastnine. Ali moramo merilo 4 v obrazcu št. 4 prečrtati (tudi v primeru, da se ta ne izpolnjuje, le parafira)? 
 
ODGOVOR: 
 
Obrazec št. 4 se ne izpolnjuje, le parafira. V kolikor s pravicami industrijske lastnine ne razpolagate to 
prikažete tako, da prečrtate merilo 4 v ocenjevalnem obrazcu. 


