
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
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VPR 1: S katerimi dokumenti dokazujemo članstvo podjetij v klubu?  
ODG 1: Kot dokazilo o članstvu šteje pristopna izjava in dokazilo o plačilu članarine v 
preteklem letu dni.  
 
 
VPR 2: Kaj spada pod dokazila o izvedenih aktivnostih?  
ODG 2: K seznamu izvedenih poslovnih dogodkov v letu 2011 je potrebno priložiti kratek 
zapis vsebine poslovnega dogodka, morebitno slikovno gradivo in zapise v medijih ter 
mnenja udeležencev, v kolikor le ta obstajajo. Poleg seznama izvedenih poslovnih 
dogodkov je vlogi potrebno priložiti še seznam individualnih razgovorov s slovenskimi 
podjetji. Dokazil o posredovanih poslovnih priložnostih ter aktualnih novic za objavo na 
portalu Izvozno Okno ni potrebno pošiljati. 
 
 
VPR 3: Na kakšen način v vlogi prikažemo aktivnosti, ki smo jih že izvedli v letu 2012?  
ODG 3: Vse aktivnosti, ki jih je poslovni klub načrtoval za leto 2012 (tudi že izvedene), 
morajo biti prikazane v programu dela poslovnega kluba za leto 2012. Poročil o izvedenih 
aktivnostih v letu 2012 ni potrebno prilagati.  
 
 
VPR 4: Ali morajo biti zahtevani prevodi opravljeni s strani sodnih tolmačev?  
ODG 4: Ni potrebno. 
 
 
VPR 5: Če prav razumemo, moramo pod do sedaj prejete pomoči 'de minimis' vpisati 
seštevek vseh sredstev, ki smo jih v okviru javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja 
dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini prejeli v zadnjih treh letih.  
ODG 5: Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v 
tujini je v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči po načelu 'de minimis' prvič 
objavljen decembra 2010 za sofinanciranje aktivnosti v letu 2011. 
 
 
 
 
 



 

 
 
VPR 6: Poslovni klub trenutno še nima bančnega računa. Ali se lahko prijavimo na 
razpis, če uspemo v tem mesecu (do 31.7.) urediti pravno-formalno situacijo tako, da 
bo poslovni klub imel svoj bančni račun? 
ODG 6: Med pogoji za prijavo je tudi ta, da mora imeti poslovni klub odprt svoj 
transakcijski račun v državi, kjer je registriran. Vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev 
za kandidiranje, se kot neustrezna zavrne. 
 
 
VPR 7: Bo v okviru javnega razpisa odobreno sofinanciranje dogodkov od začetka leta, 
torej retroaktivno?  
ODG 7: Sofinancirajo se upravičeni stroški, ki so nastali od 1.1.2012 dalje ter so bili plačani 
do roka za predložitev zahtevka za izplačilo, kar prejemnik sredstev dokaže s kopijo 
računa in potrdilom o plačilu. 
 
 
VPR 8: Uradne pošiljke bo na sedežu poslovnega kluba sprejemala sekretarka 
poslovnega kluba. Ali to pomeni, da moramo sekretarko pooblastiti za prejemanje 
uradnih pošiljk? 
ODG 8: Klub mora imeti v Republiki Sloveniji pooblaščenca za vročitve, ki v imenu kluba 
sprejema vse pošiljke JAPTI in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v postopku 
obravnavanja vloge prispele na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti 
slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2012. Pooblaščenec je lahko fizična ali pravna 
oseba s stalnim bivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji.  
 
 
VPR 9: Če prav razumemo, izpolnjujemo samo obrazce na straneh od 1 do 17 v razpisni 
dokumentaciji. Ostalo, od 18. strani naprej, pa naknadno, ko bodo rezultati razpisa 
znani. Drži?  
ODG 9: Izpolniti je potrebno obrazce 1, 2 in 3 v razpisni dokumentaciji. Obrazcev 4 in 5 ni 
potrebno izpolnjevati. Morata pa biti parafirana s strani odgovorne osebe in priložena 
vlogi. 
 
 
 
 
 
 
 

   


