
 

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 

 

 
 
 

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. 
 
 
29. VPRAŠANJE: 

Ali lahko prijavimo sejem, ki je bil izveden v letu 2016, vendar smo morali prvi del plačila izvesti skupaj s 
prijavo v letu 2015? 
 
ODGOVOR: 
 
Odgovor na to vprašanje je v odgovoru na vprašanje št. 5. 
 
 
30. VPRAŠANJE: 

Ali je dovolj izpis is spletne strani AUMA (natisnjen dokument iz splente strani)? 
 
ODGOVOR: 
Da. 
 
31. VPRAŠANJE: 

 
Ali se kot upravičeni stroški smatrajo tudi stroški bivanja razstavljalca? 
 
ODGOVOR: 
Tako kot že jasno zapisano v javnem razpisu se med upravičene stroške NE štejejo stroški bivanja, dnevnic in 
potni stroški. 
 
 
32. VPRAŠANJE 
Ali je potrebno priložiti potrdilo o številu zaposlenih? 
 
ODGOVOR: 
Ne. 
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33. VPRAŠANJE 
 
Glede na to, da se prijavljamo na razpis s sejmom Powtech, ki je potekal v Nemčiji, kaj se smatra kot "tuji 
razstavlalec"? 
 
ODGOVOR: 
 
Tako kot že jasno zapisano v javnem razpisu se kot tuji razstavljavci štejejo razstavljavci, ki niso iz države v 
kateri je sejem organiziran. 
 
 
34. VPRAŠANJE: 

Ali je potrebno prijavi že takoj priložiti izpolnjen zahtevek za izplačilo in račune, ali te priloge obdržimo in 
pošljemo kasneje, v kolikor bomo izbrani za sofinanciranje? 
 
 
ODGOVOR: 
 
Odgovor na to vprašanje je v odgovoru na vprašanje št. 21. 
 
 
35. VPRAŠANJE: 

V vzorcu pogodbe, točneje v 23. členu so določbe, da (navedeno dobesedno spodaj): 
 
Prejemnik mora pri vseh oblikah javnega nastopanja, ki je povezano s predmetom te pogodbe, 
transparentno navesti, da je bil predmet te pogodbe sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije ter na zahtevo SPIRIT Slovenija, javne agencije sodelovati pri 
obveščanju javnosti v skladu s celostno grafično podobo obeh institucij.  
Prejemnik mora pri informiranju in obveščanju javnosti uporabljati tudi znamko I feel Slovenia v skladu s 
Priročnikom znamka Slovenije 
(http://www.slovenia.info/pictures%5Ccategory%5Catachments_1%5C2010%5Cznamka_10125.pdf). 
 
V vezi s tem členom imamo vprašanje- v času, ko bomo udeleženi na sejmu, rezultati javnega razpisa še ne 
bodo znani. Torej, naš sejem poteka od 10.-14.9.2016, razpis se zaključi 6.9.2016, do začetka naše udeležbe 
na sejmu rezultati še ne bodo znani.  
Razumljivo je, da bodo zahteve iz 23. člena pogodbe navedene na naši spletni strani in v vseh oblikah javnega 
nastopanja, ki se bodo vršili pozneje. Kaj pa na sami udeležbi na sejmu, ali bi naj tudi navedli delno 
sofinanciranje?  
 
 
ODGOVOR: 
 
Pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz pogodbenih določil, nastanejo, ko pogodba stopi v 
veljavo. Pred veljavnostjo pogodbe, stranki teh pravic in obveznosti nimata. 
 
 
 
 
 

http://www.slovenia.info/pictures%5Ccategory%5Catachments_1%5C2010%5Cznamka_10125.pdf
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36. VPRAŠANJE: 

Obvezna priloga obrazca 1 je med drugim: 
 
kopija 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. 
 
S strani organizatorja smo prejeli elektronsko prijavnico, na kateri od zahtevanih informacij ni zapisana cena 
razstavnega prostora ter na njej ni podpisa ali žiga organizatorja sejma. Ali takšna priloga zadošča? 
 

ODGOVOR: 
 
Kot že razvidno iz navodil v primeru elektronske prijave velja elektronski izpis prijavnice. 
 
 
37. VPRAŠANJE: 

Vezano na razpis za Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016 
me zanima ali se imajo pravico na razpis prijaviti tudi Zavodi? 
 
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. 
 
 
38. VPRAŠANJE: 
 
Pri izpolnjevanju dokumentacije za oddajo vloge na razpis o Sofinanciranju nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih za leto 2016, sem naletela na eno nejasnost.  
Naše podjetje je na tovrstnem razpisu že sodelovalo in pridobilo sredstva leta 2013.  
Pri obrazcu št. 3 pod drugo točko (kopija spodaj) naj bi vnesli višino že prejetih pomoži za iste upravičene 
stroške. Ali to pomeni, da moramo navesti višino pomoči, ki smo jo prejeli leta 2013, ne glede na to, da so v 
točki 1 navedena leta od 2014-2016? 
 
ODGOVOR: 
 
V prvi točki Obrazca št. 3 navedete po letih kot zapisano (2014, 2015, 2016) 
V drugi točki navedete sredstva za iste upravičene stroške, ki ste jih morebiti prejeli ali zanje zaprosili, pri 
drugem dajalcu. Pomeni, če ste za nastop, ki ga prijavljate prejeli ali zaprosili za sredstva še kje drugje.  
 
 
39. VPRAŠANJE: 
 
Obrazec številka 3 - Izjava prijavitelja o višini sredstev po pravilu “de minimis” (točka št. 1);  
Zapisali ste, da se za leto 2014, 2015 in 2016 vpisujejo prejeta ali zaprošena sredstva. Prosimo za dodatno 
pojasnilo vaše zahteve, saj ne razumemo v katerem primeru se upoštevajo zgolj prejeta sredstva in v katerih 
letih zgolj zaprošena sredstva.  



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 

 12 

ODGOVOR: 
 
Zaprošena sredstva vpišete, v kolikor ste za sredstva sofinanciranja pri dajalcu že zaprosili pa še niste prejeli 
sklepa o dodelitvi. 
 
 
40. VPRAŠANJE: 
Obrazec številka 3 - Izjava prijavitelja o “de minimis” in drugih državnih pomočeh za iste upravičene stroške 
(točka št. 2);  
Zanima nas ali se navezujemo samo na strošek nastopa na mednarodnem sejmu, ki je predmet prijave (tudi 
za pretekla leta), prosimo za pojasnilo kaj vse se smatra pod termin “isti upravičeni stroški”. 
 
 
ODGOVOR: 
 
Da, navezujete se samo na strošek nastopa na mednarodnem sejmu, ki je predmet prijave. Isti upravičeni 
stroški pa so tisti, ki so na JR za sofinanciranje nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016 
navedeni v točki 10. 
 
 
41. VPRAŠANJE: 
 
Enotno podjetje – zanima nas ali smo pravilno razumeli vaše navodilo: kot upravičeno podjetje se upošteva 
posamezno podjetje, ki izpolnjuje kriterije in ne enotno podjetje (torej vsa povezana podjetja). Vendar je pri 
tem potrebno upoštevati, da na nivoju enotnega podjetja ni bilo pridobljeni v zadnjih 3 letih več kot 200.000 
t.i. »de minimis« pomoči.  
 
ODGOVOR: 
 
Da. 
 
42. VPRAŠANJE: 
 
Račun za postavitev in ureditev razstavnega prostora nam bo izstavilo turško podjetje. Davek, ki ga bodo 
obračunali, za naše podjetje ni povračljiv (predstavlja naš strošek).  
Ali je v tem primeru davek upravičen strošek za sofinanciranje? 
 
ODGOVOR: 
 
Ne. 
 
 
43. VPRAŠANJE: 
 
Zanima nas, ali se lahko prijavi na razpis podjetje, prijavitelj na sejem oz. glavni razstavljavec, kljub temu da 
sodeluje tudi co-exhibitor. 
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ODGOVOR: 
 
Podjetje se mora sejma udeležiti kot samostojni razstavljavec. 
Upravičenec, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti tudi prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na sejem 

in posledično tudi plačnik računa. 

 
 
44. VPRAŠANJE: 
 
Podjetje je bilo kupljeno v letu 2014 z strani slovenskega podjetja. Takratno podjetje se je imenovalo Tomos 
Dvokolesa d.o.o., in vsi delavci so bili na tem podjetju. V mesecu Marcu 2016 se je lastnik odločil prenesti vse 
delavce na podjetje Tomos d.o.o. motoindustrija, in podjetje Tomos dvokolesa je prodal. Ker nimamo več 
povezave z starim podjetjem, kaj naj predložimo za podatek o številu zaposlenih na dan 31.12.2015? 
 
ODGOVOR: 
 
Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis mora izponjevati posebne pogoje za kandidiranje, med drugim tudi, da 
je 31.12.2015 zaposlovalo vsaj eno osebo za polni delovni čas. 
 
 
45. VPRAŠANJE: 
 
Podjetje se prijavilo na sejem Eicma v Milanu (svetovni sejem motociklizma) in sicer od 8.11.-13-11.2016., 
nimajo še potrditve, imajo pa plačano kotizacijo in čakajo na odgovor, ki bo kasnejši kot 6.9.2016. 
Zanima jih ali se lahko prijavijo na rok 6.9.2016, z dokazilom o plačilu kotizacije?   Posledično tudi Finačne 
konstrukcije ne moremo točno napisati, lahko samo okvirno podamo znesek. 
 
ODGOVOR: 
 
Formalno ustreznost in popolnost vloge ocenjuje komisija. V kolikor ugotovi nepopolnost glede na zahteve 
alineje “b” drugega odstavka 7. Poglavja tega javnega razpisa bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge. 
 
 
46. VPRAŠANJE: 
 
Finančna konstrukcija.  
Podjetje bo prejelo en račun za več stroškov; razstavni prostor, tehnični priključki in delna postavitev - kako 
stroške ločijo in ali sami izračunajo 60% znesek? 
Drugo vprašanje pa je ali lahko stroške naših zaposlenih, ki bodo postavljali razstavni prostor, najem prevoza, 
hotelske storitve štejemo kot upravičene stroške? 
 
 
ODGOVOR: 
 
V primeru, da račun vsebuje več postavk, ki se jih ne da razdeliti med posamezne upravičene stroške naj 
podjetje pri finančni konstrukciji pripiše opombo in obrazloži situacijo. 

Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, stroški bivanja in potni stroški. 
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47. VPRAŠANJE: 
 
Želeli bi preveriti katera dokazila se potrebujejo za dokazovanje intelektualne lastnine in katera bonitetna 
ocena je zadostna za izbor na razpisu. 
 
ODGOVOR: 
 
Za dokazovanje mednarodne prijave in mednarodne veljavne pravice veljajo prijave in podeljene pravice 
preko EPO, WIPO, OHM in tujih nacionalnih uradov za intelektualno lastnino. Slovenske nacionalne pravice se 
dokazujejo z ugotovitveno odločbo. 
 
 
48. VPRAŠANJE: 
"Merilo 4: Izvozni potencial podjetja - zaščita industrijske lastnine" 
Registracija naše blagovne znamke je v postopku, lokalna kot tudi mednarodna (postopek traja). 
To pomeni, da izpolnjujemo "nacionalna prijava v RS" in "Mednarodna prijava" in s tem dobimo 3 točke? 
 
ODGOVOR: 
 
Vlogo ocenjuje razpisna komisija. Toče pri Merilu 4 se ne seštevajo. 
 
 
49. VPRAŠANJE: 
 
V skupni ponudbi za sejemsko stojnico ima podjetje zajeto tako izdelavo, najem, montažo stojnice, stroške 
transporta, kot tudi skladiščenja embalaže, dnevnic in prenočevanje monterjev. Lahko uvrstimo vse med 
stroške montaže ali moramo prositi za ponudbo, kjer bodo stroški dnevnic in bivanja ločeni? 
 
ODGOVOR: 
 
Odgovor na vaše vprašanje je v okviru odgovora na vprašanje 46. 
 
 
50. VPRAŠANJE: 
 
V kontekstu razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 
2016, se obračamo na vas z vprašanjem in sicer zanima nas ali se razpisi med seboj izključujejo.  
V primeru, da ima recimo podjetje odobrena sredstva za program promocije vina na tretjih trgih, pod 
okriljem Agencije za kmetijske trge, ali je v tem primeru še vseeno mogoče se prijaviti, na seveda drug sejem, 
oziroma drugo aktivnost, v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v letih 2016 in 2017.  
 
ODGOVOR: 
 

1. 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, 

http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Nase_storitve/Sejmi_3938.aspx
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2. podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na 

seznamu sejmov in borz za leto 2016, objavljenem na portalu Slovenske turistične organizacije: 

http://www.slovenia.info/si/Seznam-sejmov-in-borz-za-leto-2016.htm?ps_seznam_sejmov_sb=0&lng=1 

 
V kolikor sejem, na katerega se želi podjetje prijaviti ni naveden v enem izmed zgoraj navedenih seznamov, 
se podjetje lahko prijavi na Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 
sejmih v letu 2016.  
 
 
51. VPRAŠANJE: 
 
Pomen besede IZVOZ – pomeni prodaja v EU in tretje države? 
 
ODGOVOR: 
 
Da. 
 
 
52. VPRAŠANJE: 
 
Izračun % tujih razstavljavcev – sejem se je odvijal v Nemčiji, organizator je podal informacijo koliko je bilo 
tujih razstavljavcev in koliko domačih-nemških razstavljavcev. Pri izračunu podatka »% deleža tujih« je v 
imenovalcu seštevek tujih in domačih-nemških, v števcu pa slovenski razstavljavci? 
 
 
ODGOVOR: 
 
Kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran. 
Domači pa so razstavljavci iz države v kateri je sejem organiziran. 
 
Delež v % = št. tujih x 100 

       št. domačih + št. tujih 
 
 
53. VPRAŠANJE: 
 
Celotna vrednost upravičenihi stroškov udeležbe…. = vsota vseh stroškov iz rubrik (npr. stroški prostora, 
postavitve, tehničnih priključkov,..)? 
 
ODGOVOR: 
 
Da. Celotna vrednost upravičenihi stroškov udeležbe je vsota vseh posamičnih vrst upravičenih stroškov. 
 
 
54. VPRAŠANJE: 
 
Na razpis bi naše podjetje prijavilo dva sejma - enega smo že obiskali, drugega pa načrtujemo v novembru. 
 

http://www.slovenia.info/si/Seznam-sejmov-in-borz-za-leto-2016.htm?ps_seznam_sejmov_sb=0&lng=1
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Glede prvega me zanima naslednje: udeležili smo se ga preko posrednika, podjetja iz Avstrije, zato 
neposrednih faktur s sejma, naslovljenih na naše podjetje nimamo, imamo pa račun posrednika. Se torej s 
tem sejmom lahko prijavimo na razpis, če priložimo še račun s sejma, naslovljen na našega posrednika? 
 
Na drugem sejmu nastopamo neposredno. 
 
 
ODGOVOR: 
 
Podjetje se lahko na ta javni razpis 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. 
 
Podjetje se mora sejma udeležiti kot samostojni razstavljavec in mora biti tudi prijavitelj na sejem, kar 
izkazuje s prijavnico. To isto podjetje mora biti tudi plačnik računa. 
 
 
55. VPRAŠANJE: 
 
V javnem razpisu Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016 
se med upravičene stroške štejejo: 

- stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini, 

- stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, 

- stroški tehničnih priključkov, 

- stroški upravljanja razstavnega prostora, 

- stroški sejemske opreme. 

 
Pri udeležbi na sejmih v tujini pa so vedno tudi stroški zaposlenih, ki so prisotni na sejmih in sicer stroški 
namestitve, dnevnice, stroški potovanja… Glede na zgoraj navedene upravičene stroške smatramo, da stroški 
zaposlenih niso upravičeni stroški, vendar bi radi pridobili še vaše mnenje. 
 
ODGOVOR: 
 
Odgovor na to vprašanje je v odgovoru na vprašanje št. 31. 
 
 
56. VPRAŠANJE: 
 
Ali smo dolžni Obrazcu 1. (3. Finančna konstrukcija) priložiti račune, ki potrjujejo finančno konstrukcijo? 
 
ODGOVOR: 
 
Ne. 
 
 
57. VPRAŠANJE: 
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V zvezi z razpisom »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 
2016« imamo dve vprašanji: 
  

1. Katere vrste stroškov lahko umestimo v kategorijo »Vrednost upravičenih stroškov upravljanja 
razstavnega prostora brez DDV(€)«? 

2. Ali lahko ločeno navedemo tudi stroške oglaševanja na sejmišču (sejemski dnevni časopis, reklamne 
oznake na sejemskih hodnikih) 

 
ODGOVOR: 
 
Vrsta upravičenih stroškov je navedena v 10. točki javnega razpisa. 
Stroški oglaševanja niso upravičeni stroški. 
 
 
58. VPRAŠANJE: 
 
V letu 2014 smo za individualni nastop na sejmu prejeli sredstva v znesku 8.000 EUR. Iz točke 2. Javnega 
razpisa JR-3/2016-446 je razvidno, da letošnji razpis sodi v shemo "de minimis", medtem ko Javni razpis za 
leto 2014, JR-3/2014-466 ni sodil v shemo "de minimis", torej tudi prejetih sredstev ne vpisujemo v Obrazec 
št.3. Razumemo pravilno? Ostalih pomoči po shemi "de minimis" pa v proračunskih letih 2014, 2015 in 2016 
tudi nismo prejeli. 
 
ODGOVOR: 
 
Javni razpis za leto 2014, JR-3/2014-466 JE sodil v shemo "de minimis” in prejeta sredstva vpišete v Obrazec 
št. 3. 
 
 
59. VPRAŠANJE: 
 
Prijavili smo se na sejem v Avstriji, ki je delno že financiran s strani Enterprise Europe Network Austria (v 
višini 1.400 EUR), tako da je naš strošek prijave bil 1.580 EUR + DDV. Sofinanciran je le najem prostora, 
medtem ko stroški postavitve, ureditve, in sejemske opreme niso vključeni v sofinanciranje. Ali se kljub temu 
lahko prijavimo na razpis, če lahko, do kakšnega sofinanciranja s strani SPIRIT bi bili upravičeni? 
 
ODGOVOR: 
 
V takem primeru mora podjetje ustrezno izpolniti Obrazec št. 3 z navedbo sofinanciranja določene vrste 
upravičenih stroškov. 
Višina sofinanciranja je rezultat ocenjevanja vloge, katerega izvede razpisna komisija. 
 
 
60. VPRAŠANJE: 
 
Merila 3: Izvozni potencial podjetja. 

1. Kaj natančno pomeni, da podjetje izvozno posluje – da prodaja svoje storitve oz. izdelke na trge izven 

Slovenije, torej v druge države EU in širše.  
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2. Ali morajo biti prodajni posli (ki jih moramo dokazovati) vezani konkretno na storitev oz. proizvod, ki 

se bo predstavljal na sejmu ali lahko tudi na druge storitve/proizvode, ki jih podjetje izvaja za tuje 

trge? Naše podjetje namreč 90% vseh svojih obstoječih poslov opravi za trg izven Slovenije, na sejmu 

pa bo predstavljalo nov proizvod podjetja, ki se bo predvidoma septembra pričel tržiti v vseh državah 

EU in tudi širše in v ta namen bi se ravno sejma želeli udeležiti (da povečamo možnost predstavitve 

izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi 

partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij). 

 
ODGOVOR: 
 
Ad1) Izvoz v kontekstu javnega razpisa se smatra prodaja izdelkov in storitev na trge izven Slovenije, torej 
tudi v druge države znotraj EU in širše. 
 
Ad2) Od podjetja se pričakuje, da, da v okviru Merila 4 dokazuje izvozno poslovanje podjetja in ne samo 
izvozno poslovanje s tistim proizvodom oz. storitvijo, ki je predmet nastopa na mednarodnem sejmu. 
 
 
61. VPRAŠANJE: 
 
Obrazec št 3: 
Predvidevamo, da se obrazec izpolni in podpiše samo v primeru, če je prijavitelj že prejel pomoč za iste 
upravičene stroške (torej za nastop na mednarodnih sejmih)? V kolikor prijavitelj ni prejel sredstev za 
tovrstne upravičene stroške, obrazca ne izpolnjuje in ne podpisuje ali vpiše zneske 0,00 EUR 
 
ODGOVOR: 
 
Obrazec št. 3 spada med obrazce za pripravo vloge in je zahtevan tudi v primeru, da podjetje ni prejelo druge 
pomoči za iste upravičene stroške (v tem primeru se zapiše 0,00 EUR  ali /). V skladu z navodili mora biti 
obrazec podpisan s strani odgovorne osebe priložen k vlogi.  
 
 
62. VPRAŠANJE: 
 
Imamo še dodatno vprašanje, ki se tiče reprezentativnosti sejma: na sejmu smo bili kot razstavljavec prisotni 
letos med 8. in 10. marcem. V bazi AUMA so zaenkrat na voljo le podatki o obiskovalcih za leta: 2013, 2014 in 
2015 - zadnji dve leti je več kot 10% razstavljavcev tujih. Za leto 2016 podatki še niso na voljo. Naknadno 
bomo dostavili sveže podatke, ko bodo na voljo, lahko pa da bo to že po oddaji vloge. 
 
ODGOVOR: 
 
Upoštevajo se zadnji razpoložljivi podatki, ki jih ima podjetje na voljo ob pripravi vloge. 
 
 
63. VPRAŠANJE: 
 
Kot individualni razstavljavec se želimo udeležiti sejma International Wood Fair (Holzmesse), Celovec.  



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 

 19 

Ta sejem je objavljen med skupinskimi predstavitvami slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini v letu 
2016, vendar pa se naše podjetje ne bo predstavljalo skupinsko. 
 
Ali smo upravičeni do sofinanciranja stroškov individualnega nastopa na tem sejmu? 
 
 
ODGOVOR: 
 
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 portal SPIRIT 
Slovenija. 
 
 
64. VPRAŠANJE: 
 
Kakšen je delež sofinanciranja? 
 
ODGOVOR: 
 
Kot je jasno razidno iz 9. točke javnega razpisa znaša intenzivnost pomoči 60% in je hkrati tudi vrednostno 
omejena in sicer ne sme preseči 8.000 EUR. 
 
 
65. VPRAŠANJE: 
 
Ali se lahko na razpis prijavimo in v kolikor nismo izbrani ne udeležimo sejma? 
 
ODGOVOR: 
 
Obvezni prilogi Prijave na javni razpis sta tako kopija prijavnice na mednarodni sejem kakor tudi kopija 
potrditve razstavnega prostora. To pomeni, da se je podjetje dolžno, že pred oddajo vloge na javni razpis, 
prijaviti na mednarodni sejem.  
 
 
66. VPRAŠANJE: 
 
Razmišljamo o prijavi na razpis JR-3/2016-446, pa nas zanima naslednje: 
Bonitetna ocena je B2++ - kaj to pomeni v točkah 2 + 3 = 5 točk? Je tako v redu? 
 
ODGOVOR: 
 
Finančna ocean B2 je vredna 2 točki. 
Dinamična ocean ++ je vredna 3 točke. 
 
 
67. VPRAŠANJE: 
 
Ali lahko zahtevamo sofinanciranje za sejem EUROMOLD 2016, 25 – 27 oktober 2016, ki bo potekal torej v 
Munchenu? 
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ODGOVOR: 
 
Da. 
 
 
 
68. VPRAŠANJE: 
 
Zanima nas ali se lahko tudi veliko podjetje prijavi na vaš razpis: JR Sofinanciranje individualnih nastopov 
podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016? 
 
ODGOVOR: 
 
Da. 
 
 
69. VPRAŠANJE: 
 
Zanima nas, če lahko na razpisu kandidirata dve podjetji, gre za povezani podjetji? Podjetji se prijavljata 
samostojno na različna sejma in na nivoju enotnega podjetja v zadnjih 3 letih ni bilo presežih t.i. »de 
minimis« pomoči.  
 
ODGOVOR: 
 
Odgovor na vaše vprašenj se nahaja v odgovoru na vprašanje št. 14. 
 
 
70. VPRAŠANJE: 
 
Ob najemu prostora razstavišče avtomatsko zaračuna ti. marketinški dodatek (Marketing fee), iz katerega se 
krijejo stroški objave razstavljalčevih podatkov na spletni strani sejmišča, stroški priprave seznama 
razstavljalcev, ki nadomešča sejemski katalog, obdelava podatkov/statistik o obiskovalcih... Ali se marketinški 
dodatek šteje kot upravičeni strošek? V katero skupino stroškov se ga uvrsti? 
 
ODGOVOR: 
 
V kolikor je strošek avtomatsko zaračunan v najemu razstavnega prostore potem se ga uvrsti v rubriko 
najema. 
 
 
71. VPRAŠANJE: 
 
V razpisni dokumentaciji je napisano, da bodo upoštevani projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 
1.1. 2016 do 31.12.2016. 
V pogodbi pa, da bodo prejemniki lahko uveljavljali stroške udeležbe na sejmu, nastale od 1.1.2016.  
Sejem, katerega smo se udeležili, je bil v začetku marca. Nekatere stroške smo poravnali že v letu 2015, 
vključno z računom za sejemski prostor (nujno plačilo do 9. 12. 2015). 
 
ODGOVOR: 
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Obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016 velja za udeležbo na sejmu. V kolikor so nastali stroški v povezavi z 
udeležbo v tem obdobju, se jih lahko upošteva v finančni konstrukciji. 
 
 
72. VPRAŠANJE: 
 
 
Naprošamo vas za pojasnilo razlike pri merilu št. 4. Med Nacionalno prijavo v RS in podeljeno pravico v RS? 
Z odločbo nam je bila podeljena pravica patenta v RS. Ali je dovolj kopija odločbe o priznanjau patenta?  
Ali vam priložimo odločbo za vse patente ali je dovolj samo ena? 
 
ODGOVOR: 
 
V kolikor vam je bila podeljena pravica patenta v RS, kopijo odločbe priložite k vlogi. Dovolj je odločba za en 
patent. 
 
 
72. VPRAŠANJE: 
 
Smo proizvodno podjetje, ki smo v letošnjem letu nastopili na sejmu Bauma 2016 v Münchnu od 11.4.16 do 
17.04.16. 
Gre za enega največjih sejmov gradbeništva, ki poteka vsaki dve leti, prijava na sejem pa mora biti izvršena 
leto poprej, natančneje do 8.3.2015. 
Ker smo račun za najem sejemskega prostora (tudi kot potrditev) prejeli že 17.9.15 z valuto 18.1.2016, me 
zanima, če ga boste upoštevali kot opravičenega. 
 
ODGOVOR: 
 
Odgovor na vaše vprašanje se nahaja v odgovru na vprašanje št. 71 
 
 
73. VPRAŠANJE: 
 
Zanima me ali se lahko prijavimo na omenjeni razpis, če nimamo bonitetne ocene? 
 
ODGOVOR: 
 
Bonitetna ocean ni vključena med posebne razpisne pogoje. 
 
 
74. VPRAŠANJE: 
 
Na sejmu smo bili v začetku leta. Glede na to, da v razpisu navajte, da mora biti zahtevek oddan najkasneje v 
roku 15 dni od podpisa pogodbe – podpisa pogodbe S KOM – z vami, razpisodajalcem? 
 
ODGOVOR: 
 
Del razpisne dokumentacije je tudi Obrazec št. 5 Vzorec pogodbe iz katerega je jasno razvidno, da se 
pogodba podpisuje med SPIRIT Slovenija, javno agencijo in Podjetjem, kateremu je bilo sofinanciranje 
odobreno. 
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75. VPRAŠANJE: 
 
V mesecu septembru se bomo udeležili dveh sejmov. Ali se lahko z obema sejmoma prijavimo na razpis? 
 
ODGOVOR: 
 
Točka 5.2. javnega razpisa - posebni pogoji za kandidiranje v točki f. točno določa, da se podjetje lahko na 
javni razpis prijavi samo z eno vlogo oz. z enim prijavljenim projektom. 
 
 
76. VPRAŠANJE: 
 
Podjetje je bilo ustanovljeno novembra lani in zato ne more pridobiti bonitetne ocene. Ali lahko za potrebe 
razpisa priloži bonitetno oceno podjetja, ki je lastnik prijavitelja in obstaja že vrsto let? 
 
ODGOVOR: 
 
Ne. 
 
 
77. VPRAŠANJE: 

Ali moramo vpisati podatke v Obrazec št. 3: IZJAVA PRIJAVITELJA O ŽE PREJETIH (ALI ZAPROŠENIH) POMOČEH 
PO PRAVILU »DE MINIMIS«  
1.    Izjavljamo, da višina sredstev, ki smo jih že prejeli (ali zaprosili zanje) kot pomoč po pravilu »de minimis« 
v proračunskih letih 2014, 2015 in 2016, znaša skupaj __________ EUR, od tega smo že prejeli (ali zaprosili 
za): 

Prejeli smo sredstva na razpisu JAVNEGA RAZPISA za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 
2013 

in 

Prejeli smo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj -ESRR- za spodbujanje raziskovalno-razvojnih 
projektov na problemskih območijh z visoko brezposelnostjo z projekt nazivom:Razvoj mobilno-modularne 
čistilne naprave  

Ali moramo vpisti te podatke, koliko sredstev smo prejeli? 

ODGOVOR: 
 
V kolikor je podjetje sredstva prejelo ali zanje zaprosilo po pravilu “de minimis” ter je prejelo ali zaprosilo za 
sofinanciranje istih upravičenih stroškov s strani drugih sofinancerjev, je višino dolžno vpisati v obrazec.   
 
 
78. VPRAŠANJE: 
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Kaj narediti v primeru, če organizator za sodelovanje na sejmu zaračuna le-tega kot celoto, brez podrobnejše 
razčlenitve (ureditev razstavega prostora, stroški tehničnih priključkov in upravljanjae razstavnega prostora 
itd.) – pri finančni konstrukciji in zahtevku za izplačilo je namreč potrebna razčlenitev stroškov (katere mi 
nimamo in tudi organizator nam tega ne more zagotoviti)? 
 
 
 
 
ODGOVOR: 
 
V primeru, da račun vsebuje več postavk, ki se jih ne da razdeliti med posamezne upravičene stroške naj 
podjetje pri finančni konstrukciji pripiše opombo in obrazloži situacijo. 

 
 
79. VPRAŠANJE: 
 
Radi bi se kot razstavljavec udeležili sejma BUILDING – International Fair of Construction and Equipment, ki 
bo od 04Apr-07Apr 2017 v Zagrebu, Hrvaška.  
Zanima nas, če je vaš razpis JR-3/2016-446 vezan samo na sejme, ki se bodo odvijali v letu 2016?  Oziroma ali 
je namenjen tudi za sejme, ki bodo v letu 2017?  
 
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.  
 
 
80. VPRAŠANJE: 
 
Smo podjetje s pravno obliko kmetijska zadruga z.o.o.. Naša osnovna dejavnost je 46.390 Nespecializirana 
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki. 
 
Imamo lastno pridelavo grozdja in odkup grozdja od kooperantov. Grozdje predelamo v lastni vinski kleti v 
vino, ki ga sami tudi tržimo. Obiskali smo sejem, ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A 
ExpoDataBase. 
 
Zanima nas, če smo glede na točko 5. Pogoji za kandidiranje, 5.1 Splošni pogoji za kandidiranje, točka b in 
točka c upravičeni do kandidiranja za javni razpis  »SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ 
NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI v LETU 2016«. 
 
ODGOVOR: 
 
Strokovna komisija je pristojna za pregled izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev javnega razpisa.  
Potrebno je vedeti v katerem sektorju je podjetje. 
Kar se točke c) tiče….naj pomoč ne bi bila sporna, saj ne gre za takšno vrsto pomoči kot je navedena v 
alineah. 
 
 
81. VPRAŠANJE: 
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Ali bonitetna ocena B2++ dovolj da kandidiramo na razpisu? 
 
ODGOVOR: 
 
Javni razpis ne vsebuje posebnega določila o zahtevani višini bonitetne ocene. 
 
 
 
82. VPRAŠANJE: 
 
Radi bi se prijavili na razpis za sofinanciranje stroškov na sejmu v tujini 2016, JR-3/2016-446. Sejem na 
katerega bi se prijavili, pa bo realiziran januarja 2017. Prosim za vašo potrditev, če je to glede na razpis 
sprejemljivo, oz. ali obstaja nek drug razpis, ki pokriva sejme za daljše obdobje oz. za leto 2017 
 
ODGOVOR: 
 
Odgovor na to vprašanje je v odgovoru na vprašanje št. 5. 
 
 
83. VPRAŠANJE: 
 
V razpisu je navedeno: Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli 
9 ali več točk.   
 
Ko seštevam točke je: 

- Bonitetna ocena A1++: finančna ocena A1 je 3 točke, dinamična ocena ++ je 3 točke – skupaj 6 točk? 
- Reprezentativnost mednarodnega sejma: 3 točke 
- Izvozni potencial podjetja – izvozno poslovanje: 2 točki 
- Izvozni potencial podjetja – zaščita industrijske lastnine: 0 točk 

 
Moje vprašanje se nanaša konkretno na del dinamične ocene, in sicer ali za ++ pridobimo dodatne 3 točke in 
imamo tako pri merilu stabilnost podjetja 6 točk? 
 
ODGOVOR: 
 Dinamična ocean ++ je vredna tri točke. 
 
 
84. VPRAŠANJE: 
 
V preteklem letu smo se prijavili na razpise: 
Individualni nastop na sejmu 2015, 
tržne raziskave na tujih trgih 2015 in 2016. 
 
v obrazec številka 3 je potrebno vpisati pomoči po pravilu »de minimis« 
 
Ali se navedeni razpisi štejejo po tem pravilu in jih je potrebno vpisati? Če da, katere? 

 
ODGOVOR: 
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Od navedenih je bil po pravilu “de minimis” pripravljen javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov 
podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015. 
 
 
85. VPRAŠANJE: 
 
Obrazci so pripravljeni le za podjetja in ne za fizične osebe. Ker sem fizična oseba imam težavo podpisat 
predvsem obrazec št. 2 . 
 
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. 
 


