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

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

 
 

 

 1. VPRAŠANJE: 

Zanima nas ali lahko kandidiramo na razpisu »SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ NA 
MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI« (JR-3/2015-446), če smo prijavo na sejem potrdili in delno plačali že v 
letu 2014. Nastop na sejmu bo v letu 2015. 

ODGOVOR: 

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 1.1.2015 do 31.12.2015, ne glede na to, 
kdaj se je podjetje na sejem prijavilo. 

 

2. VPRAŠANJE: 

Pod točko 5.1. je zapisano da so kot upravičenci lahko pravne osebe, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo 
in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu. 

Konkretno za naše podjetje. Na nemškem tržišču smo prisotni že nekaj let, tudi na sejmu smo se predstavili 
že trikrat, vendar z izboljšanimi proizvodi. Po moji presoji smo torej upravičeni do prijave? 

Kako je z dokazili o plačilu računov če še nismo v celoti poravnali obveznosti (mesečno, obročno 
odplačevanje)? 

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.  Torej v vašem primeru tudi, 
ko ste na nemškem trgu prisotni že nekaj let. 

V primeru odobrene vloge, se upoštevajo upravičeni stroški dejansko izvedenih projektov. Najkasneje v 15-
ih dneh po nastanku zadnjega upravičenega stroška v okviru prijavljenega projekta oz. najkasneje do 
vključno 31.12.2015, mora na SPIRIT prispeti zahtevek z vsemi pripadajočimi prilogami.  

Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti tudi prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na sejem. V 
primeru odobrene vloge, izvedenega nastopa in izdaje zahtevka z vsemi pripadajočimi prilogami, so 
sredstva nakazana podjetju, ki se je na razpis prijavilo in nastop tudi izvedlo. 

 

3. VPRAŠANJE: 

Podjetje se je udeležilo sejma, ki je potekal med 28.1. in 2.2.2015. Razpolagajo z vsemi dokumenti razen z 
obvezno prilogo Obrazca 1, to je s kopijo prijavnice na mednarodni sejem, prijavili so se namreč preko 
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elektronskega portala, v katerega so vnesli podatke in na podlagi katerega so prejeli potrditev prostora in 
račun. 

ODGOVOR: 

V tem primeru mora podjetje predložiti elektronsko prijavnico oz. elektronski izpis, ki ga je prejelo po 
registraciji za sodelovanje preko elektronskega portala in s katerim organizator sejma potrjuje registracijo 
oziroma potrjuje prejem prijave za sodelovanje na sejmu. 

 

4. VPRAŠANJE: 

Podjetje se odloča  za nastop na Herbstmesse Klagenfurt , zanima jih v katero kategorijo spada sejem – 
koliko točk lahko tu dobijo in ali jim lahko te podatke mi preverimo.  

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 razstavljavci1.   

Ena izmed obveznih prilog Obrazca 1: Prijave, na podlagi katerih bo SPIRIT Slovenija ocenil vloge v skladu z 
merili, je tudi 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). 

 

5. VPRAŠANJE: 

Ocenjevanje stabilnosti podjetja - Ali tu vzamete samo oceno na www.bonitete.si? 

ODGOVOR: 

Za ocenjevanje stabilnosti podjetja se upošteva zadnji razpoložljivi podatek na dan ocenjevanja vloge (vir: 
www.gvin.com) 

Bonitetna ocena je dosegljiva in preverljiva brezplačno vsakomur 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. 

 

6. VPRAŠANJE: 

Izvozno orientirano podjetje razstavlja svoje proizvode na različnih sejmih, ki so objavljeni tudi v seznamu 
sejmov, ki so predmet javnega razpisa. Ali se podjetje lahko prijavi za sofinanciranje vseh sejmov, ki se jih 
bo še udeležilo v letošnjem letu? 

ODGOVOR: 

                                                           
 

http://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/
http://www.bonitete.si/
http://www.gvin.com/
file://pcmg.si/uporabniki$/DasaRakovec/INT%202015/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2CMR045O/www.bonitete.si
mailto:support.si@bisnode.com
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Podjetje se na ta javni razpis lahko prijavi samo z eno vlogo oziroma samo z enim prijavljenim projektom 
(udeležba na enem mednarodnem sejmu). 

V primeru, da prijavitelj pošlje dve vlogi na javni razpis, se upošteva vloga, ki je v vložišču naročnika 
zavedena kot prva prispela, druga vloga pa se kot neustrezna zavrne. V primeru, da prijavitelj v vlogi na 
javni razpis navede udeležbo na več sejmih, se vloga kot neustrezna zavrne. 

 

7. VPRAŠANJE: 

Ali se lahko podjetje prijavi za katerikoli sejem?   

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. 

 

8. VPRAŠANJE: 

Ali je podjetje upravičeno do sofinanciranja za že pretekle sejme. Komu in na kakšen način se podjetje 
prijavi za sofinanciranje za sejme na katerih je že sodelovalo lani in letos? 

ODGOVOR: 

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo (so bili) izvedeni od 1.1.2015 do 31.12.2015.  

 

9. VPRAŠANJE: 

Pri reprezentativnosti mednarodnega sejma podjetje  zanima kaj pomenijo “tuji razstavljalci”? Podjetje se  
udeležuje sejma v Veliki Britaniji s 300 razstavljalci, kjer so edini slovenski predstavniki, vsi ostali so iz Velike 
Britanije ali drugod. Ali to pomeni, da je sejem ovrednoten kot "80,01% in več tujih razstavljavcev”? 

ODGOVOR: 

Kot tuji razstavljalci se po tem razpisu štejejo razstavljalci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran. 

 

10. VPRAŠANJE: 

Ali za "izvozni posel” šteje tudi podpis pogodbe o prodaji licenc v tujino ali gre tu striktno za plačane račune 
iz tujine? 

ODGOVOR: 

v primeru izvoznega poslovanja, je podjetje Obrazcu št. 1 dolžno priložiti kopije potrdil, ki izkazujejo izvedbo 
vsaj dveh (2) izvoznih poslov času od 1.1.2014  do datuma objave razpisa (dobavni list ali tovorni list ali 
potrdilo o prejetem plačilu ali drugo dokazilo o izvedenem izvoznem poslu); podpis pogodbe ne dokazuje 
izvedbo posla in se ne more upoštevati kot dokazilo izvoznega poslovanja. 

 

11. VPRAŠANJE: 

http://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/
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Kaj je razlika med mednarodno prijavo in podeljeno pravico z mednarodnim dejavnikom in kakšna dokazila 
so potrebna? 

ODGOVOR: 

Za mednarodno prijavo oz. 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. 

 

12. VPRAŠANJE: 

Ali se v katerem izmed obrazcev podjetje  samo-oceni glede točk oz. navede katere pogoje izpolnjujemo ali 
je to striktno v domeni ocenjevalcev 

ODGOVOR: 

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v 
javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. 

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog (seznam) prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik 
in člani komisije. 
Predlog (seznam) prejemnikov sredstev se predloži predstojniku ali osebi, ki je od njega pooblaščena za 
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev. 
Predstojnik ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda posamične sklepe 
o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga iz prejšnjega člena. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti 
svojo odločitev. 

 

13. VPRAŠANJE: 

Podjetje sprašuje,  če  lahko kandidira na JR za sofinanciranje individualnega nastopa podjetja za sejem v 
Beogradu: 59. MEĐUNARODNI SAJAM TEHNIKE I TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA (UFI), ki se je odvijal od 
11.05.2015 - 15.05.2015. 

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 razstavljavci2.   

Ena izmed obveznih prilog Obrazca 1: Prijave, na podlagi katerih bo SPIRIT Slovenija ocenil vloge v skladu z 
merili, je tudi 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://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/
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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 2015, objavljenem na portalu 
SPIRIT Slovenija: http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Nase_storitve/Sejmi_3938.aspx, 

Za posamezne sejme ne posredujemo odgovorov ali so primerni za sofinanciranje ali ne. 

 

14. VPRAŠANJE: 

Podjetje je bilo ustanovljeno  v lanskem letu in na dan 31.12.2014 ni imelo zaposlenih. Dve osebi so zaposlili 
s 1.1.2015. Ali s tem izpadejo kot kandidati za prijavo?   
ODGOVOR: 

Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi 
posebne pogoje za kandidiranje, eden izmed njih je tudi, da podjetje na dan 31.12.2014 zaposluje vsaj eno 
osebo za polni delovni čas. 

 

15. VPRAŠANJE: 

Radi bi oddali vlogo za sofinanciranje individualnih nastopov podjetji na mednarodnih sejmih. Ker bi radi šli 
novembra 2015 na mednarodni sejem v Pariz BATIMAT, bi vložili vlogo za sofinanciranje. Zanima me če so 
sredstva še na voljo? 
ODGOVOR: 

Točke 11,12,13 in 14 javnega razpisa predstavljajo odgovor na to vprašanje. 

 

16. VPRAŠANJE: 

Podjetje ima v Ameriki odprto podružnico. Račun za nastop na sejmu (zakup stojnice) je izdan na Ameriški 
naslov. 
Potrebujemo prepis računa, ki bo izdan na INFOTEHNA Slovenija ali zadostuje že prejet račun, ki je izdan na 
ameriški naslov? 

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.   

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

 

17. VPRAŠANJE: 

Podjetje zanima ali so v sklopu upravičenih stroškov - najem razstavnega prostora vključeni lahko tudi 
stroški elektrike na razstavnem prostoru. 
ODGOVOR: 

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so: 

 stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini, 

 stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora. 

http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Nase_storitve/Sejmi_3938.aspx
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Stroški najema razstavnega prostora 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. 

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

 

18. VPRAŠANJE: 

Podjetje sprašuje, če se kot izvozni posli štejejo izvoz storitev/produktov izven Evropske unije ali lahko tudi 
poslovanje znotraj EU? 
ODGOVOR: 

Kot izvozni posel se v okviru tega javnega razpisa šteje tudi izvoz storitev/produktov znotraj EU. 

 

19. VPRAŠANJE: 

Vprašanje glede upravičenih stroškov transporta.  

Podjetje zanima kako se ovrednotijo stroški transporta v primeru prevoza z lastnim prevoznim sredstvom.   

ODGOVOR: 

Strošek transporta z lastnim prevozom 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. 

 

20. VPRAŠANJE: 

Izvozni potencial podjetja: 

1. Ali se kot izvozni posel šteje vsaka fakturirana prodaja na tuje trge? 
2. Ali je izvozni posel vrednostno omejen oz. ali se zahteva min. znesek posla, da se ga upošteva v 

okviru tega merila? 
3. Ali mora biti ta izvozni posel opravljen na trgu, na katerem je podjetje aktivno razstavljalo in za 

katerega izpolnjuje vlogo za povračilo stroškov sejma, ali je izvozni posel lahko bil izveden na 
katerikoli drugi trg? 

 

ODGOVOR: 

1. V primeru izvoznega poslovanja, je podjetje Obrazcu št. 1 dolžno priložiti kopije potrdil, ki izkazujejo 
izvedbo vsaj dveh (2) izvoznih poslov času od 1.1.2014 do datuma objave razpisa (dobavni list ali 
tovorni list ali potrdilo o prejetem plačilu ali drugo dokazilo o izvedenem izvoznem poslu); 

2. Izvozni posel ni vrednostno omejen in minimalni znesek posla ni predpisan. 
3. Kot izvozni posel se smatra posel, ki ga je podjetje opravilo na kateremkoli trgu in ne samo na trgu 

tiste države, kjer je izvedel projekt nastopa na mednarodnem sejmu. 
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21. VPRAŠANJE: 

Ali v primeru finančne konstrukcije, kjer stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora še niso znani, 
saj še sejem ni bil izveden, podjetje napiše ocenjeno vrednost tega stroška? 
 
ODGOVOR: 

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. 

 

22. VPRAŠANJE: 

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini. MOS Celje je vpisan v bazo M+A ExpoDataBase, ampak je v Republiki Sloveniji. Ali je 
sofinanciranje nastopa na mednarodnem sejmu MOS upravičen strošek? 
ODGOVOR: 

Ne, sofinanciranje nastopa na mednarodnem sejmu MOS Celje ni upravičen strošek. 

 

23. VPRAŠANJE: 

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so tudi stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, 
kot so: stroški projektiranj, montaže in demontaže stojnic, stroški čiščenja stojnic in stroški transporta. 
Te opravimo sami, tj. zaposleni v podjetju, in zato zanje nimamo računa. Ali lahko v zahtevek vključimo tudi 
te stroške? 
 

ODGOVOR: 

Stroškov storitev, ki jih opravite zaposleni v podjetju, ne morete vključiti v zahtevek.  

 

24. VPRAŠANJE: 

V razpisu navajate, da mora biti iz mednarodne baze sejmov razviden % tujih razstavljalcev. Sejem 
Herbstmesse v Gradcu, ki ga želimo prijaviti, je vpisan v eno od navedenih baz, vendar tam ni podatka o 
deležu tujih razstavljalcev. Sejmarji govorijo o ca. 20 % deležu tujih razstavljalcev. Kako lahko sedaj to 
naredimo? 
 
ODGOVOR: 

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). 

 

25. VPRAŠANJE: 

Ali pod stroške sejma spadajo tudi stroški hotela in prisotnosti? 
 
ODGOVOR: 

Med upravičene stroške ne spadajo stroški dnevnic in stroški bivanja. 
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26. VPRAŠANJE: 

Ali je obvezno se prijaviti v Sloexport? 
 
ODGOVOR: 

Pred posredovanjem zahtevka mora prejemnik izvesti vpis oziroma posodobitev podatkov v bazo Sloexport 
( www.sloexport.si). 

 

27. VPRAŠANJE: 

Ali se dobava v druge države  EU šteje za izvozne posle? 
 
ODGOVOR: 

Da, izvoz v druge države EU se šteje kot izvozni posel. 

 

28. VPRAŠANJE: 

Ali  lahko prijavnico na sejem nadomesti pogodba z organizatorjem sejma, kjer so navedeni vsi  podatki  ( 
podatki o sejmu in podatki o razstavnem prostoru). 
 
ODGOVOR: 

V primeru, da podjetje s sejmiščem sklene pogodbo in sejmišče klasičnih prijavnic nima, potem prijavnico 
lahko nadomesti pogodba, ki je podpisana s strani podjetja in sejmišča. 

 

29. VPRAŠANJE: 

Kaj pomeni izraz ENOTNO podjetje? Podjetje ima naložbe v več podjetjih in potem dela konsolidacijo. Ali 
morajo sredstva za de minimis vpisati tudi za ta podjetja?  
 
ODGOVOR: 
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: 

a) Podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; 

b) Podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega odbora, poslovodnega ali 
nadzornega organa drugega podjetja; 

c) Podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z 
navedenim podjetjem ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; 

d) Podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov navedenega podjetja  

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo 
za enotno podjetje. 
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30. VPRAŠANJE: 

Ali v obrazec št. 3 pod točko 1. podjetje, ki je prijavitelj, višino sredstev, ki jih je že prejelo (ali zaprosilo 
zanje) kot »de minimis« pomoč v proračunskih letih, navaja samo za podjetje prijavitelja ali tudi za vsa 
podjetja, ki sodijo v »enovito podjetje« 
 
ODGOVOR: 
Podjetje navaja podatke o vseh drugih pomočeh de minimis , ki jih je prejelo enotno podjetje na podlagi 
uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu. 

 

31. VPRAŠANJE: 

Za koliko let nazaj zadostuje prijava oblik industrijske lastnine?  Ali je leto 2011 in 2012 Ok?. Ali morda 
zadošča izpis iz kakšne uveljavljene baze npr. EPO? 

ODGOVOR: 

Javni razpis ne predvideva časovne omejitve, le da podjetje še vedno ima pravico patenta oz. druge oblike 
industrijske lastnine. 

V primeru pravic industrijske lastnine je podjetje Obrazcu 1 dolžno priložiti kopijo dokazila o prijavi katere 
izmed oblik industrijske lastnine. 

 

32. VPRAŠANJE: 

Kdaj (datum) bodo znani rezultati razpisa oz. ocene vlog ? 

ODGOVOR: 

Prijavitelji bodo  o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku (40) dni od datuma odpiranja vlog. 
Odpiranje vlog bo potekalo 10.8.2015. 

 

33. VPRAŠANJE: 

Ali upoštevati pri oddaji prijavnice za sofinanciranje tujih sejmov, da ima podjetje zaščiteno blagovno 
znamko? 
 
ODGOVOR: 
Eno izmed meril na podlagi katerih bo razpisna komisija ocenjevala vloge, je tudi »zaščita industrijske 
lastnine« 
V primeru pravic industrijske 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. 

 

34. VPRAŠANJE: 

Organizatorju sejma je podjetje plačalo najem sejemskega prostora. Pri pogodbenih izvajalcih, ki jih je 
organizator določil za organizacijo storitev na sejmu, pa so najeli tipsko stojnico s stoli, mizami in video 
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opremo.  Ali se kot upravičen strošek šteje tudi najem stojnice z opremo pri uradnih pogodbenih izvajalcih 
in ne direktno pri samem organizatorju? 
 
ODGOVOR: 
Da, najem tipske stojnice pri uradnih pogodbenih izvajalcih storitev organizatorja je upravičen strošek. 

 

35. VPRAŠANJE: 

Če prav razumemo razpisna navodila, v vlogi za razpis ni potrebno predložiti kopij faktur in potrdil o 
izvedenih plačilih, ampak se te dokumente predloži šele kasneje, v zahtevku za izplačilo, v kolikor je 
podjetje doseglo dovolj točk na razpisu? 
 
ODGOVOR: 
Fotokopije računov in dokazil o plačilu računov so obvezne priloge zahtevka za izplačilo, ki ga podjetje izda 
po opravljenem nastopu in v primeru, da je bilo izbrano na javnem razpisu. 

 

36. VPRAŠANJE: 

Podjetje se bo sejma IBA 2015 od 12.-17.09. udeležilo samostojno kot samostojni razstavljalec  s svojim 
razstavnim prostorom. 
Ali zaradi pogoja, “g” Posebnih pogojev za kandidiranje  podjetje ne more zahtevati sofinanciranja 
upravičenih stroškov udeležbe za ta sejem IBA? 
 
Kaj pomeni točka “ i” Posebnih pogojev za kandidiranje ? 
 
ODGOVOR: 

Podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na seznamu 
skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na semi v tujini v letu  2015, objavljenem na portalu 
SPIRIT Slovenija. 

Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis mora biti  samostojni razstavljalec , kar pomeni, da je prijavitelj na 
sejem, kar izkazuje s prijavnico na sejem. 

 

37. VPRAŠANJE: 

V primeru, da podjetje pri merilu št. 4 predloži dve potrdili o vpisu v register Avtorske agencije za Slovenijo 
– vpis dveh lastnih izdelkov -  ali lahko na osnovi tega pridobi 2 točki? 

ODGOVOR: 

Ne, nacionalna prijava, ne glede na število prijav, podjetju prinese 1 točko. 

 

38. VPRAŠANJE: 

Priloga d k obrazcu št. 1:kopije potrdil o vsaj dveh izvoznih poslih 

Ali je potrebno prilagati to prilogo podjetju, ki je 98% izvoznik? 

ODGOVOR: 

Da. 
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39. VPRAŠANJE: 

Merilo 1: Bonitetna ocena podjetja: ali to samo označimo v razpredelnici ali jo to sami preverite? 

Ocenjevalni list se ne izpolnjuje, se zgolj parafira.  

ODGOVOR: 

Bonitetna ocena je dosegljiva in preverljiva brezplačno vsakomur 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. 

 

40. VPRAŠANJE: 

Merilo 3: Izvedba vsaj dveh poslov za tujino: direktno za tujino smo do sedaj imeli le en posel, ostale smo 
izdelali za slovenska podjetja za projekte v tujini. Se to šteje kot tujina? 

ODGOVOR: 

Podjetje mora v okviru Merila 3 dokazovati izvedbo dveh prodajnih poslov na trge izven Slovenije. V ta 
namen je dolžno priložiti kopije potrdil, ki izkazujejo izvedbo vsaj dveh (2) izvoznih poslov času od 1.1.2014 
do datuma objave razpisa (dobavni list ali tovorni list ali potrdilo o prejetem plačilu ali drugo dokazilo o 
izvedenem izvoznem poslu); 
 

41. VPRAŠANJE: 

Merilo 4:  Za projekt nizkocenovni nanopolimerni kompoziti še potrebujemo certifikat testiranj, ki naj bi bila 
končana do konca Julija, začetka avgusta. Potem bomo vložili tudi patent. Na sejmu bi radi prišli na globalni 
trg ravno s tem projektom. Ali se to šteje oz upošteva? Na podlagi tega projekta smo dobili tudi nekaj EU 
sredstev skozi razpis SK50, SPS. 

ODGOVOR: 

V kolikor podjetje ne razpolaga z dokazili o prijavi oz. z dokazili o podeljeni pravici, podjetje v okviru tega 
merila ne more pridobiti točk. 

 

42. VPRAŠANJE: 

Obrazec št. 4 do zahtevka za izplačilo: to izpolnite vi?  

ODGOVOR: 

Obrazec št. 4 - Ocenjevalni list se ne izpolnjuje, se zgolj parafira.  

 

43. VPRAŠANJE: 

Zahtevek za izplačilo: to tudi izpolnimo takoj in pošljemo ob prijavi ali kasneje? 

ODGOVOR: 

Zahtevek za izplačilo podjetje posreduje v primeru, da je bilo na javnem razpisu izbrano. Podjetje ga 
posreduje po opravljenem nastopu na sejmu skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami in v rokih, ki jih 
predvideva javni razpis. 

44. VPRAŠANJE: 

file://pcmg.si/uporabniki$/DasaRakovec/INT%202015/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2CMR045O/www.bonitete.si
mailto:support.si@bisnode.com
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V prilogi Zahtevek za izplačilo (nadaljevanje) – izjava prijavitelja se del besedila nanaša na pogodbo št. ____ 
z dne____? Prosim razložite, na katero pogodbo se to nanaša? 
 
ODGOVOR: 

Zahtevek za izplačilo podjetje posreduje v primeru, da je bilo na javnem razpisu izbrano. Podjetje ga 
posreduje po opravljenem nastopu na sejmu skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami in v rokih, ki jih 
predvideva javni razpis. 

V primeru, da je na javnem razpisu izbrano, je pozvano k podpisu pogodbe in v nadaljevanju številko te 
pogodbe vpiše v zahtevek. 
 
 
45. VPRAŠANJE: 

V delu Finančna konstrukcija je potrebno navesti lastne finančne vire podjetja. Prosim obrazložite, na kaj 
oziroma na katere stroške se to nanaša? 
 
ODGOVOR: 
Lastni finančni viri so sredstva, ki jih bo podjetje iz svojih lastnih sredstev namenilo za financiranje 
upravičenih stroškov. Skupaj s pričakovano višino sofinanciranja predstavljajo celotno vrednost upravičenih 
stroškov. 
 
 
46. VPRAŠANJE: 
Ali je priložena lista razstavljalcev iz katere je razvidno samo podjetje, ne pa tudi država iz katere podjetje 
prihaja verodostojna priloga za uveljavljanje točk pri merilu 2: Reprezentativnost mednarodnega sejma.  
 
ODGOVOR: 

Priloga, na podlagi katere bo SPIRIT Slovenija ocenil vloge v skladu z merili, in je hkrati tudi obvezna priloga 
Obrazca št. 1 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). 
 

47. VPRAŠANJE: 

Prvič se srečujemo z definicijo enovito podjetje. Ker je lastništvo našega podjetja precej razvejo (tudi 
mednarodno) se nam pojavljajo vprašanja pravilnosti razumevanja definicije enovitega podjetja: 

- Ali obstaja kakšno navodilo za uporabo tako kot obstaja npr. za definicijo SME 
-  Ali razumemo pravilno, da se upošteva samo razmerja, kjer je več kot 50% lastništvo navzgor in 

navzdol od podjetja prijavitelja. Če to drži, potem tistih podjetij, ki so med 25 in 50% lastništvom ne 
upoštevamo? 

- Ali se v enovito podjetje upošteva tudi podjetja iz tujine. Če je odgovor da, ali samo podjetja iz EU 
ali tudi podjetja izven EU? 

- Ali se upošteva sredstva prejeta po deminimis iz vseh virov (torej tako nacionalnih kot tudi EU 
virov? 
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ODGOVOR: 

Za lažje razumevanje dodeljevanja de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) si prosim poglejte 
document na spodnji povezavi. 

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/dr%C5%BEavne_pomo%C4%8Di/Usklajenost_s_pr
edpisi__de_minimis_pomoci_v_skladu_z_Uredbo_Komisije__1407_2013.pdf 

 

48. VPRAŠANJE: 

Podjetju je primarna dejavnost kmetijstvo. Ker je v aktualnem razpisu primarna dejavnost izvzeta, podjetje 
zanima ali je za individualne nastope za podjetja, katerih primarna dejavnost je kmetijstvo, namenjeno tudi 
kaj sredstev. Kot razstavljavec bi se namreč želeli udeležiti jesenskega sejma v Veroni. 

ODGOVOR: 

Za podjetja katerih primarna dejavnost je kmetijstvo, v okviru javnega razpisa, ni posebnih sredstev. 

 

49. VPRAŠANJE: 

Ali so do sofinanciranja stroškov nastopa na sejmih po tem JR upravičena 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.  Velikost podjetja ni 
omejitev. 

 

50. VPRAŠANJE: 

Podjetje ne razpolaga s prijavnico na kateri bi bil žig in podpis s strani organizatorja sejma. V danem 
primeru tudi ni šlo za elektronsko prijavo. Prijavnica se je ročno izpolnila in se poslala preko elektronske 
pošte. 

Podjetje prav tako ni prejelo potrditve »stand confirmation«. Ima pa podjetje vsa dokazila o plačilih 
računov, kar dokazuje udeležbo podjetja na sejmu. 

Ali bo zadostovalo, da podjetje priloži kopijo prijavnice na kateri ni žiga in podpisa s strani organizatorja in 
seveda priloži še potrdila o plačilih. 

ODGOVOR: 

V primeru, da je podjetje svoj nastop na sejmu opravilo pred objavo javnega razpisa, in s kopijo potrditve 
razstavnega prostora ne razpolaga, lahko svojo udeležbo dokazuje s potrdili o plačilu računov, ki jih 
obvezno priloži k Obrazcu št. 1. S tem podjetje dokazuje svojo udeležbo in v tem primeru SPIRIT Slovenija 
potrditve razstavnega prostora ne bo zahteval. Podjetje je še vedno dolžno Obrazcu št. 1 priložiti kopijo 
prijavnice na mednarodni sejem, s katero razpolaga. 

 

 

 

51. VPRAŠANJE: 

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/dr%C5%BEavne_pomo%C4%8Di/Usklajenost_s_predpisi__de_minimis_pomoci_v_skladu_z_Uredbo_Komisije__1407_2013.pdf
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/dr%C5%BEavne_pomo%C4%8Di/Usklajenost_s_predpisi__de_minimis_pomoci_v_skladu_z_Uredbo_Komisije__1407_2013.pdf
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Ali se za softwerski produkt kot ustrezen dokument za merilo št. 4 upošteva potrdilo  o vpisu v register 
Avtorske agencije v Sloveniji in koliko točk pripada ?  
Ali se za softwerski produkt kot ustrezen dokument za merilo št. 4 upošteva potrdilo  o vpisu v register 
Avtorske agencije v Srbiji in koliko točk pripada ? 

ODGOVOR: 

V primeru pravic industrijske 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. 
 

52. VPRAŠANJE 

- Ali bonitetno oceno priskrbi podjetje ali SPIRIT Slovenija? 
- Ali mora podjetje obrazec št. 5 (pogodba) izpolniti vnaprej in podpisati vnaprej, ali ko bo 

sofinanciranje odobreno? 
- Ali se dokumentacija izpolnjuje ročno ali računalniško? 

 
ODGOVOR: 

- Bonitetne ocene preveri razpisna komisija (vir: www.gvin.com). Bonitetna ocena je dosegljiva in 
preverljiva brezplačno vsakomur 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. 

- Obrazca št. 5 (Vzorca pogodbe), ki se nahaja v razpisni dokumentaciji, se ne izpolnjuje, odgovorna 
oseba podjetja vsako stran vzorca pogodbe le parafira. 

- Javni razpis ne določa načina (računalniškega ali ročnega) izpolnjevanja razpisne dokumentacije. 

 
53. VPRAŠANJE 

V začetku letošnjega leta (meseca marca) je podjetje razstavljalo na tujem trgu. Stroške predstavitve 
plačuje mesečno. V katerem znesku lahko kandidira za povrnitev stroškov? In kako je v primeru, če za en 
del še nima dokazila o plačilu računa.  
 
ODGOVOR: 
Podjetje lahko prejme 60 % upravičenih stroškov udeležbe na mednarodnem sejmu v tujini oziroma največ 
8.000,00 EUR.  
Zahtevek za izplačilo podjetje posreduje v primeru, da je bilo na javnem razpisu izbrano (po podpisu 
pogodbe). Zahtevek za izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora prispeti na SPIRIT Slovenija 
najkasneje v roku petnajst (15) dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška v okviru prijavljenega 
projekta oziroma najkasneje do vključno 31.12.2015. V primeru izvedbe projekta udeležbe na sejmu pred 
podpisom pogodbe mora zahtevek z vsemi pripadajočimi obveznostmi prispeti na SPIRIT Slovenija 
najkasneje v roku petnajst (15) dni od podpisa pogodbe. 
Kot obvezne priloge Zahtevka za izplačilo podjetje priloži: 

- fotokopije računov  
- dokazila o plačilu računov  
- dokazna gradiva o udeležbi na mednarodnem sejmu v tujini 

 

http://www.gvin.com/
file://pcmg.si/uporabniki$/DasaRakovec/INT%202015/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2CMR045O/www.bonitete.si
mailto:support.si@bisnode.com
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V primeru, da se izkaže, da je dejanska višina sofinanciranja upravičenih stroškov nižja od opredeljenih v  
pogodbi, se znesek sofinanciranja ustrezno zniža. 
 

54. VPRAŠANJE 

Podjetje zanima, ali je mogoče uveljavljati tudi potne stroške zaposlenih oseb oziroma zunanjih izvajalcev, 
ki so bili prisotni na sejmu. Ali so to upravičeni stroški? 
 
ODGOVOR: 
Potni stroški niso upravičeni stroški.  
 

55. VPRAŠANJE 

- Ali v tabeli ''Finančna konstrukcija'' pod zadnjo rubriko ''Lastni finančni viri podjetja'' vpišemo vse 
stroške, ki se nanašajo na izvedbo prijavljenega sejma (catering, živa glasba, prenočišča, rent,…) 

- Sejem ComVac 2015 v Hannovru (13. - 17.04.2015) je primeren za ta razpis? 
 
ODGOVOR: 

- Da. Lastni finančni viri so sredstva, ki jih bo podjetje iz svojih lastnih sredstev namenilo za 
financiranje upravičenih stroškov. Skupaj s pričakovano višino sofinanciranja predstavljajo celotno 
vrednost upravičenih stroškov. 

- Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov nastopov na sejmih v tujini, ki so 
vpisani v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali AUMA 
www.auma.de in ki imajo vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. 

 

56. VPRAŠANJE 

Ali lahko kot strošek sejma vključimo tudi razstavne eksponate (le-te smo pustili v Iraku)? 
 
ODGOVOR: 
Stroški transporta in zavarovanja razstavnih eksponatov so upravičeni stroški. 
 

57. VPRAŠANJE 

Naše podjetje je v letu 2014 od javne agencije SPIRIT Slovenija prejelo sredstva v okviru sofinanciranja 
individualnega nastopa na mednarodnem sejmu v tujini v letu 2014. Letos se ponovno prijavljamo na 
razpis; ali moramo v prijavi v Obrazcu št.3 v točki 1. navesti višino sredstev, ki smo jih prejeli v preteklem 
letu? 
 
ODGOVOR: 
Da. 
 

58. VPRAŠANJE 

Ali se lahko na razpis prijavi z ločeno vlogo samo eno ali več podjetij iz skupine enovito podjetje? 

Kako poteka obravnava dveh vlog dveh podjetij, ki sta med seboj povezani? (drugo podjetje je v 100% lasti 
prvega podjetja?). Gre za prijavo na dva različna sejma z različnima vsebinama. 

ODGOVOR: 

http://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/
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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.  Skladno z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja.  

Na javni razpis se lahko z ločenimi vlogami prijavi več podjetij, povezanih v enotno podjetje. 

Podjetje (prijavitelj) v obrazcu št. 3 pod točko 1 navede podatke o vseh pomočeh de minimis, ki jih je 
enotno podjetje prejelo (ali zaprosilo zanje) na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu. 

Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, ki določa, da skupna pomoč dodeljena enotnemu 
podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. 

 

59. VPRAŠANJE 

Ali v seznam enovitega podjetja navedemo tudi hčerinska podjetja s sedežem v tujini?  
 
ODGOVOR: 
Da. Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: (a) 
podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; (b) podjetje ima 
pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega 
podjetja; (c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, 
sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; (d) podjetje, ki je 
delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega 
podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih 
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. 
 

60. VPRAŠANJE 

Ali so kot dokazila o plačilu računov dovolj bančni izpiski sprintani ali morajo biti ti še dodatno podpisani in 
požigosani s strani banke? 
Katere postavke se lahko vključi kot priznane stroške? 

a) Registration fee for exhibitors (to je strošek same prijave) 390 eur 
b) Exhibitor passses 161 eur 
c) Parking permits 2 x 41,60 eur 

 
ODGOVOR:  
Zahtevek za izplačilo s prilogami (kopijami računov in dokazil o plačilu računov) podjetje izda po 
opravljenem nastopu in v primeru, da je bilo izbrano na javnem razpisu (po podpisu pogodbe). 

Zadostujejo kopije izpiskov prometa podjetja na dan odliva ali kopije izpiskov izdajateljev računov na dan 
priliva, iz katerih mora biti razvidno, da je bila transakcija dejansko izvršena (razvidni morajo biti naslednji 
podatki: podjetje-prejemnik sredstev in njegov transakcijski račun, izdajatelj računa in njegov transakcijski 
račun, namen plačila, znesek, datum plačila); plačilo v gotovini se ne prizna. Uveljavlja se lahko postavka a). 
Stroški vstopnic in parkirnin niso upravičeni stroški. 

 
61. VPRAŠANJE 
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Ali kot dokazilo za pravice industrijske lastnine zadostuje izpis objavljene patentne prijave iz mednarodne 
baze WIPO? 
 
ODGOVOR:  
Da. Za mednarodno prijavo oz. 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. 

 

62. VPRAŠANJE 

Na spletni strani www.auma.de in www.expodatabase.com je podatek o tujih razstavljavcih le za leto 2013, 
ni pa še objavljen za leto 2015 (sejem je že bil izveden v letu 2015). Je pa ta podatek objavljen na uradni 
spletni strani sejma. Ali je dovolj, če vzamemo za delež tujih razstavljavcev na sejmu podatek iz spletne 
strani in priložimo kopijo s podatki, ki jih imajo objavljene na spletni strani ali je nujno, da dobimo tudi 
odgovor od organizatorja (preko elektronskega sporočila).  
 
ODGOVOR:  
Zadostuje izpis z uradne spletne strani organizatorja sejma, iz katerega je razviden podatek o deležu tujih 
razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu. 

 

63. VPRAŠANJE 

V prijavnem obrazcu št. 3 je v naslovu napisano: Izjava prijavitelja o že prejetih (ali zaprošenih) »de 
minimis« pomočeh in drugih državnih pomočeh za iste upravičene stroške (podpisana s strani odgovorne 
osebe). Ali pod točko 1. pišemo splošno za stroške za vse projekte po de minimis in pod točko 2. za ta 
projekt ali se ves obrazec nanaša le na ISTE UPRAVIČENE STROŠKE, torej stroške, ki jih prijavljamo? 
 

ODGOVOR:   
V izjavi v Obrazcu št. 3 pod točko 1 se navedejo vsa sredstva (ne le za sejemske nastope), ki jih je podjetje 
že prejelo (ali že zaprosilo zanje) kot »de minimis« pomoč v proračunskih letih 2013, 2014 in 2015. Sredstva 
v okviru javnih razpisov za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v 
tujini, ki jih je naša agencija objavila v navedenih letih, predstavljajo državno pomoč po shemi de minimis. 
 

Pod točko 2. se navedejo vsa sredstva, ki jih je podjetje že prejelo (ali že zaprosilo zanje) za iste upravičene 
stroške kot jih prijavlja v tem razpisu (to so stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni 
sejem v tujini in stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora) kot drugo (ne »de minimis«) državno 
pomoč. 

 

64. VPRAŠANJE 

V finančni konstrukciji je potrebno vpisati »Vrednost upravičenih stroškov najema razstavnega prostora z 
DDV (€)« ter »Celotno vrednost upravičenih stroškov postavitve in ureditve razstavnega prostora z 
DDV(€)«. Katero vrednost vpišemo v to polje, če prejmemo račune iz tujine brez DDV?  
 
ODGOVOR:   
V obrazec vpisujete podatke, s katerimi razpolagate. V navedenem primeru v obrazec vpišete le vrednosti 
brez DDV. 

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

Ali za dokazila o pravicah industrijske lastnine velja na ravni enotnega podjetja ali na ravni posamičnega 
podjetja iz enotnega podjetja? 
 
ODGOVOR:   
Upošteva se dokazilo o prijavi katere izmed oblik industrijske lastnine (patent, znamka, model), ki se nanaša 
na podjetje, ki se prijavlja na javni razpis. 
 

66. VPRAŠANJE 

Ali je potrebno s parafirano pogodbo (Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe) poslati tudi njene priloge: Zahtevek 
za izplačilo, Izjava prijavitelja, Pregled upravičenih stroškov, Poročilo o uspešnosti izvedbe projekta. 
 
ODGOVOR:   
Parafira in pošlje se celotni Obrazec št. 5 (Vzorec pogodbe), tudi priloge. 
 

67. VPRAŠANJE 

Vezano na obvezni prilogi obrazca št.1 - mora biti tukaj original potrditve razstavnega prostora? Ne bi 
namreč radi 100% potrdili prisotnosti na sejmu - sejma bi se udeležili le pod pogojem, če bomo upravičeni 
do sofinanciranja z vaše strani. 
 
ODGOVOR:   
Podjetje, ki se prijavlja na razpis, mora biti na sejem že prijavljeno, kar izkaže s 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 prijavnice in s kopijo potrditve razstavnega prostora (»stand 
confirmation«) s strani organizatorja sejma ali pogodbe, ki jo prijavitelj sklene z organizatorjem sejma. 
 

68. VPRAŠANJE 

Ali tudi v primeru oddaje vloge po pošti dobimo od vas obvestilo/potrdilo, da ste vlogo prejeli, podobno kot 
pri osebni predaji? 
 
ODGOVOR:   
V primeru oddaje vloge po pošti SPIRIT Slovenija, javna agencija ne izdaja obvestil, da je bila pošta prejeta. 
 

69. VPRAŠANJE 

Ali je javni razpis vezan izključno na sofinanciranje podjetniških sejmov ali so predmet razpisa tudi turistični 
sejmi? 

ODGOVOR:   
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini - tudi turističnih - v primeru, da je sejem vpisan v mednarodnem registru 
sejmov M+A ExpoDataBase ali AUMA in ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. 
Poleg tega sejem, za katerega podjetje zahteva sofinanciranje upravičenih stroškov, ne sme biti naveden v 
seznamih pod alinejama g) in h) točke 5.2 Posebni pogoji za kandidiranje. 
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70. VPRAŠANJE 

Ali glede na odgovor na 55. vprašanje stroški prenočišča spadajo med upravičene stroške? 

ODGOVOR:   
Stroški prenočišča (in drugi navedeni stroški) ne spadajo med upravičene stroške.  
Podjetje mora v obrazcu št. 1 Prijava pod točko 3. Finančna konstrukcija zagotoviti zaprto finančno 
konstrukcijo, kar pomeni, da mora biti seštevek »Višine sofinanciranja udeležbe podjetja na mednarodnem 
sejmu (€) in »Lastnih finančnih virov podjetja (€)« enak ali večji od »Celotne vrednosti upravičenih stroškov 
udeležbe podjetja na mednarodnem sejmu brez DDV (€)«). 
 

71. VPRAŠANJE 

Za priprave na sejem smo najeli študenta - je plačilo študentu prek študentskega servisa upravičen strošek?  
Promocijska gradiva, ki jih bomo potrebovali na sejmu (prospekti, plakati za stene), nam pripravlja 
oblikovalska agencija - ali se strošek oblikovanja šteje med upravičene?  
Namen imamo tudi oglaševati - pred sejmom za promocijo našega predstavljanja in na sejmu v sejemskem 
katalogu.  Ali je to upravičen strošek?  

ODGOVOR:   
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so navedeni v 10. točki javnega razpisa. 
 

72. VPRAŠANJE 

Ali lahko prijavimo na razpis konzorcij delniške družbe in d.o.o.? 
 
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. 
 

73. VPRAŠANJE 

Ali se lahko podjetji, ki imata istega lastnika, obravnavata kot povezani osebi v prijavi?  
Ali se prodaja fizičnim osebam šteje kot izvozni posel (prodaja na sejmih)? 
 
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.  Skladno z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja, ki je navedena v javnem razpisu v točki 5.1. 
Splošni pogoji za kandidiranje. 
 
V primeru izvoznega poslovanja je podjetje Obrazcu št. 1 dolžno priložiti kopije potrdil, ki izkazujejo izvedbo 
vsaj dveh (2) izvoznih poslov času od 1.1.2014 do datuma objave razpisa (dobavni list ali tovorni list ali 
potrdilo o prejetem plačilu ali drugo dokazilo o izvedenem izvoznem poslu). 
 

74. VPRAŠANJE 

Kaj konkretno pomeni "pomoč v obliki tveganega kapitala"? 

Ali sofinanciranje operacije Investicija v nakup nove tehnološke opreme za proizvodnjo lastnih produktov 
razvitih v podjetju Javnega sklada RS za podjetništvo spada pod pomoč “de minimis”? 
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ODGOVOR:   
Pomoč v obliki tveganega kapitala pomeni naložbo v gospodarsko družbo v naslednjih oblikah: 

- lastniški ali navidezni lastniški kapital ali finančna sredstva za neposredno ali posredno zagotovitev 
naložb v financiranje tveganja za upravičena podjetja; 

- posojila za neposredno ali posredno zagotovitev naložb v financiranje tveganja za upravičena 
podjetja; 

- neposredna ali posredna jamstva za upravičena podjetja za pokritje izgub zaradi naložb v 
financiranje tveganja. 

Področje pomoči za financiranje tveganja, pogoje, pragove, izvajalce, itd., ki jih morajo izpolnjevati podjetja, 
ureja 21. čl. Uredbe 651/2014/EU z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z 
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=SL.  

Smernice državne pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja pa v poglavju 3.9 Kumulacija 
določajo, kako se mora upoštevati kumulacija državnih pomoči s pomočjo za tvegano financiranje: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.019.01.0004.01.SLV.  

 

Ali se je subvencija, ki jo navajate, dodeljevala po načelu “de minimis” lahko preverite v pogodbi ali sklepu, 
na podlagi katerega ste subvencijo dobili, ali pa neposredno pri izvajalcu javnega razpisa oziroma dajalcu 
državne pomoči. 

 

75. VPRAŠANJE 

V primeru, da pri pogodbenem izvajalcu, odgovornem za opremo na sejmu, najamemo posamično opremo 
(npr. samo televizor) in ne celotne tipske stojnice, ali se to šteje v upravičene stroške? 
 
ODGOVOR:  
Da.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.019.01.0004.01.SLV

