
                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI  
  
»SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV UDELEŽBE PODJETIJ NA MEDNARODNIH 

SEJMIH V TUJINI« (JR 3/2012-446) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vprašanja za dne 27.6.2012: 
 
Vprašanje št. 1 
Ali je možno pridobiti sredstva tudi za že zaključeni sejem? 

 
Odgovor: 
Da. Upoštevajo se upravičeni stroški za sejme, ki bodo izvedeni od 1.1.2012 do 31.12.2012. 

 
Vprašanja za dne 28.6.2012: 
 
Vprašanje št. 2 
Se lahko podjetje prijavi in odda vlogo samo za en sejem ali je lahko upravičeno do stroškov 
sofinanciranja iz več sejmov v koledarskem letu 2012? Smo veliko podjetje z več hčerinskimi 
družbami, ki so v 100% lasti matične družbe. V primeru, da se prijavi družba - mama na razpis ali se 
lahko hkrati prijavi tudi hčerinska družba samostojno? 

 
Odgovor: 
Podjetje se lahko na javni razpis prijavi samo z eno vlogo, kjer ena vloga pomeni en prijavljen 
projekt (udeležba na enem mednarodnem sejmu). Da, hčerinske družbe so samostojni subjekti, zato 
se lahko prijavijo. 

 
Vprašanje št. 3 
V razpisni dokumentaciji je pod točko III. OBRAZCI navedba, da je potrebno prijavi priložiti kopijo 
izvoznega načrta, zato nas zanima, kaj je mišljeno kot izvozni načrt? 
 
Odgovor: 
Izvozni načrt podjetja je poslovni načrt podjetja, ki ga podjetje pripravi za vstop na tuje trge. Iz 
izvoznega načrta morajo biti razvidne informacije, ki si navedene v 4. točki Obrazca št. 1 razpisne 
dokumentacije. 

 
Vprašanje št. 4 
Na spletni strani JAPTI sem poiskala na seznamu za preverbo ustreznosti sejmov sejem Dom 
Ljubljana 2012 in Häuslbauermesse v Avstriji 2012 (www.expodatabase.com), ki smo se ju letos 
udeležili. Pri avstrijskem sejmu ni pripisan Klagenfurt…. Ali je potem ta sejem lahko sofinanciran? 
 



Odgovor: 
Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v 
tujini. Sejem Häuslbauermesse v Klagenfurtu je v bazi, tako da so stroški udeležbe na tem sejmu 
upravičeni. Pri iskanju je potrebno vpisati točen naziv sejma, ali pa iskati po kraju sejma. 

 
Vprašanje št. 5: 
Ali je možno dati storitve zunanjega izvajalca kot upravičen strošek. V podjetju bi najeli zunanjega 
izvajalca, ki bi vse organiziral za obisk sejma, torej najem in postavitev razstavnega prostora ter 
uredil vse potrebno za upravljanje prostora (vse kar zajema upravičene stroške, ki so navedeni v 
razpisni dokumentaciji). Je potrebno predložiti za vsak nastali strošek posebej račun? Ali je možno 
izstaviti en račun, kjer je vse skupaj specificirano? 

 
V razpisu je navedeno prvi vstop na trg. Ali je podjetje, ki že izvaža na določen trg, na sejmu pa bo 
predstavilo določene novosti upravičeno za prijavo – oz. ali se lahko v tem primeru prijavi za 
določen sejem, kjer razstavlja vsako leto. 

 
Kako je s stroški za nazaj – v razpisu piše, da lahko stroški nastanejo od 1.1. do 31.12.2012 – to 
pomeni, da lahko podjetje dobi refundirane stroške sejma, ki se ga je letos že udeležilo? Kako je 
omejeno glede nastopa – ali lahko podjetje nastopa skupaj z drugimi – torej imajo skupaj 200kv. Ali 
se lahko prijavi eno od teh podjetij? 

 
Odgovor: 
Za storitve lahko najamete zunanjega izvajalca, ki lahko izstavi en račun s podrobno specifikacijo. 
Sofinancirani bodo le upravičeni stroški po tem razpisu.  Upravičeni stroški udeležbe podjetij na 
mednarodnem sejmu v tujini se sofinancirajo podjetjem, ki prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo 
in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu. Glede na to, da podjetje na sejmu predstavlja novosti, 
za udeležbo ni ovir. Upoštevajo se upravičeni stroški za sejme, ki bodo izvedeni od 1.1.2012 do 
31.12.2012. Podjetje lahko nastopa na razstavnem prostoru skupaj z drugimi razstavljalci, vendar 
pa mora biti prijavitelj na razpis tudi prijavitelj na sejem (kar izkaže s prijavnico na sejem) in v 
zahtevku priložiti račun za celoten razstavni prostor. Računi morajo biti izstavljeni podjetju, ki je 
prejemnik sredstev po tem razpisu. 

 
Vprašanje št. 6: 
Sejma bi se udeležile izdelovalke unikatnih izdelkov (nakit, keramika in usnje), samostojna 
podjetnica, ki ne zaposluje drugih, in samozaposleni v kulturi.  Kako je s prijavo na razpis za 
dodelitev sredstev za samostojni nastop na mednarodnem sejmu v tujini? 

 
Odgovor: 
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe (samostojni podjetniki, kot jih opredeljuje ZGD1), 
ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za kandidiranje. 

 
Vprašanje št. 7: 
V kakšni obliki in obsegu naj bo pripravljeno zaključno poročilo o uspešnosti izvedbe projekta za JR 
Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini? Ali se točkuje 
le na podlagi merila Reprezentativnost mednarodnega sejma ali upoštevate in točkujete tudi druga 
merila za izbor prejemnikov sredstev? 

 
Odgovor: 
Oblika in obseg zaključnega poročila nista predpisana. Mora pa zaključno poročilo vsebovati 
naslednje podatke: število obiskovalcev na razstavnem prostoru, število vzpostavljenih poslovnih 
kontaktov, število sklenjenih poslov, rezultati projekta glede na pričakovane rezultate (Obrazec 1. 
točka 4. C), pojasnilo o morebitnih negativnih odstopanjih in ocena ustreznosti ukrepa za podjetje 
oziroma predlogi za izboljšanje/spremembo v prihodnje). Točkuje se le na podlagi merila 
Reprezentativnost mednarodnega sejma. 

 
Vprašanje št. 8 
Na sejem smo prijavili razstavljalca, ki je razstavljal našo blagovno znamko… Ali to lahko prijavimo 
na razpis? 



Odgovor: 
Podjetje, ki se prijavlja na ta razpis, se mora sejma udeležiti kot samostojni razstavljalec, lahko se 
prijavi samo z eno vlogo, pri čemer ena vloga pomeni en prijavljen projekt (udeležba na enem 
sejmu). Računi morajo biti izstavljeni podjetju, ki je prejemnik sredstev po tem razpisu. 

 
Vprašanja z dne 29.6.2012 

 
Vprašanje št. 9 
Ali smo upravičeni kandidirati na razpisu za sredstva porabljena na sejmih v tujini, glede na to, da 
sta bila sejma v februarju in marcu 2012 in je že več kot 3 mesece od nastanka zadnjih upravičenih 
stroškov? 

 
Odgovor: 
Da. Upoštevajo se upravičeni stroški za sejme, ki potekajo od 1.1.2012 do 31.12.2012. 

 
Vprašanje št. 10 
Glede na to, da nam je stojnico postavilo podjetje v okviru organizatorja, smo stojnico dokončno 
uredili in postavili in tudi demontirali sami. Ali se nastali stroški (ure montaže in demontaže) lahko 
upoštevajo? Tudi vso potrebno opremo za ureditev in postavitev razstavnega prostora sami 
transportirali do razstavišča, nas zanima ali se ti stroški upoštevajo? 

 
Odgovor: 
Stroški dela zaposlenih niso upravičeni strošek. 

 
Vprašanje št. 11 
Na kakšen način se oceni merilo Reprezentativnost mednarodnega sejma oz. kje se dobi uradni 
podatek o deležu tujih razstavljalcev? 

 
Odgovor: 
V mednarodnih registrih sejmov M+A ExpoDataBase (www.expodatabase.com) in AUMA 
(www.auma.de) sta navedena podatka o številu tujih razstavljalcev in številu vseh razstavljalcev, na 
podlagi katerih se izračuna delež tujih razstavljalcev. V primeru, da število tujih razstavljalcev iz 
baz sejmov ni razvidno, prijavitelj ta podatek pridobi neposredno pri sejmišču oz. pri organizatorju 
sejma. 

 
Vprašanja z dne 2.7.2012 

 
Vprašanje št. 12 
Glede stroškov postavitve in ureditve razstavnega prostora, če smo ga montirali in demontirali v 
lastni režiji, z lastnimi zaposlenimi, če lahko in kako obračunamo stroške porabljenih ur in katere 
druge nastale stroške? Glede stroškov postavitve in ureditve razstavnega prostora, če smo ga 
transportirali v lastni režiji, kako lahko obračunamo stroške v takšnem primeru (stroški porabljenih 
kilometrin po uradni ceni)? Ali je potrebno priložiti kopijo izvoznega načrta, če se je sejem odvijal 
znotraj EU? Ali je potrebno Zahtevek za izplačilo priložiti že pri prijavi na razpis? 

 
Odgovor: 
Stroški dela zaposlenih niso upravičeni strošek. Kopija izvoznega načrta podjetja je obvezna priloga 
Prijave na razpis, tako da jo je potrebno priložiti. 

 
Zahtevek za iz plačilo z vsemi pripadajočimi prilogami se posreduje po končanem sejmu oz. v roku 
15 dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška oz. najkasneje do 31.12.2012. 
 
Vprašanje št. 13 
 
Na seznamu sejmov ne najdem sejma "Internationale Messe fur Dammstofe und Isoliertechnik" Koln 
2012 (10.-11.5.2012), ki je mednarodni sejem, na katerem smo nastopali. 

 



Odgovor: 
Sejem je v bazi www.expodatabase.com. Najdete ga, če v iskalnik vnesete ISO Messe für 
Dämmstoffe und Isoliertechnik 2012. 

 
Vprašanje št. 14 
Smo srednje veliko slovensko podjetje, proizvodnja se izvaja v celoti v Sloveniji, prodajamo pa 95% 
v tujino. Naš 100 % lastnik je avstrijsko podjetje Isosport (Eisenstadt). Ali je lastništvo ovira za 
obravnavo na razpisu – takšno izkušnjo iz preteklosti namreč že imamo, ko smo se prijavili in je 
vloga, iz navedenega razloga, bila zavrnjena. 

 
Odgovor: 
Na razpisu lahko kandidira podjetje, ki je registrirano po zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), 
opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji in izpolnjuje ostale splošne in posebne pogoje za 
kandidiranje. Tuje lastništvo ni ovira za kandidiranje. 

 
Vprašanje št. 15 
Ena od obveznih prilog je tudi »kopija prijavnice udeležbe na mednarodnem sejmu, iz katere so 
razvidni naslednji podatki o mednarodnem sejmu: ime, sejmišče, organizator, termin, cena 
razstavnega prostora (velja le kopija podpisane in ožigosane prijavnice, ki je opremljena z oznako 
»kopija enaka originalu«)«. Ker uveljavljamo sofinanciranje za sejem, ki že nekaj let prijavo izvaja 
elektronsko, brez fizičnega podpisa in žiga, taka prijava pa ima naravo mednarodno veljave 
pogodbe, nas zanima, če za potrebe obvezne priloge obrazcu št. 1 zadošča kopija računa in 
potrditve naročila sejemskega prostora (iz katerih so razvidni vsi obvezni podatki o mednarodnem 
sejmu). Oba dokumenta bosta opremljena s podpisom zakonitega zastopnika in izjavo, da sta kopiji 
enaki originalu. 

 
Odgovor: 
V primeru, da se podjetje na sejem prijavlja preko spletne strani, zadostuje, da podjetje vlogi na 
razpis priloži elektronski izpis prijave, iz katerega so razvidna naročila in ostali obvezni podatki o 
mednarodnem sejmu. V primeru elektronske prijave pisna potrditev verodostojnosti prijave s strani 
organizatorja sejma ni potrebna. 

 
Vprašanje št. 16 
Letos smo bili udeleženi na dveh sejmih v Stuttgartu in Nurnbergu (delno smo morali avans plačati 
že v predhodnem letu). Ali moram za vsak sejem posebej pripraviti dokumentacijo ali lahko skupaj v 
eni prijavi? 

 
Odgovor: 
Podjetje se lahko na razpis prijavi samo z eno vlogo, pri čemer ena vloga pomeni en prijavljen 
projekt (udeležba na enem sejmu). 

 
Vprašanje št. 17 
Kaj se smatra pod oznako: ''kopija enaka originalu'' je to le lastnoročen dopis na vsako stran kopije 
prijavnice ali odtisnjen žig s tem napisom? Kaj mora vsebovati izvozni načrt, v kakšni obliki mora 
biti napisan? Kaj se smatra pod letno bilančno vsoto, je to dobiček? Ali mora biti ta podatek o 
letnem prometu napisan na decimalko? Naročili smo 'all inclusive'' stojnico, ki jo ponuja organizator, 
torej je v enotno ceno vključen tako najem prostora kot sama tipska stojnica, vključno s 
postavitvijo. Glede na to, da cena vključuje tako prostor kot stojnico skupaj v enem znesku, me 
zanima kako izpolniti 5. Točko Obrazca št. 1? Ali se izpolnjuje Obrazec št. 4? Ali se izpolnjuje 
Obrazec št. 5  Vzorec pogodbe?  K vlogi je potrebno priložiti tudi Prilogo 1: Zahtevek za izplačilo ali 
se ta pošlje po končanju sejma? 



Odgovor: 
V primeru, da nimate žiga je lahko tudi lastnoročni pripis, v obeh primerih pa še podpis prijavitelja. 
Oblika in obseg izvoznega načrta nista predpisana. Izvozni načrt podjetja je poslovni načrt podjetja, 
ki ga podjetje pripravi za vstop na tuje trge. Iz izvoznega načrta morajo biti razvidne informacije, ki 
si navedene v 4. točki Obrazca št. 1 razpisne dokumentacije. Letna bilančna vsota se nanaša na 
vrednost glavnega premoženja vašega podjetja (opredelitev izhaja iz Direktive Sveta 78/660/EGS z 
dne 25. julija 1978, člen 12.3) Zadostuje, da je podatek o letnem prometu naveden brez decimalk. 
V primeru, da cena vključuje najem prostora, stojnico in postavitev v enem znesku, lahko navedete 
samo skupni znesek, s tem, da 5. točko Obrazca št. 1 obvezno dopolnite s pojasnilom, kot ste ga 
navedli v vprašanju. Obrazec št. 4 (Ocenjevalni list) izpolni komisija. V Vzorec pogodbe, ki se 
nahaja v razpisni dokumentaciji, podjetje ne vpisuje podatkov, vsako stran pogodbe le parafira. V 
primeru sklenitve pogodbe, JAPTI pripravi pogodbo v 4 izvodih, od katerih prejme 3 izvode JAPTI, 1 
izvod pa prejemnik. Zahtevek za izplačilo z vsemi pripadajočimi prilogami se posreduje po 
končanem sejmu oz. v roku 15 dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška oz. najkasneje do 
31.12.2012. 

 
Vprašanje št. 18 
Novo ustanovljena družba nima zaposlenih razen direktorja, ki ne more biti zaposlen, ker gre za 
enoosebno družbo. … Ta družba tudi nima predhodnega poslovanja in spada med mikro družbe. Ali 
je tu lahko težava pri razpisu? Ali so upravičeni stroški tiska (katalogi in razni plakati ter nalepke) 
ter postavitev razstavnega prostora, ki pa sem ga postavil sam. … Kako bi za ta primer ovrednotil 
stroške in ali sem spadajo tudi letalske vozovnice in hotel ter prehrana? Kako izpolniti tabelo 
Finančna shema, če gre za račun brez navedenega DDV? Ali vam lahko pošljem izpolnjen osnutek 
prijavnice in skenirana potrdila v pregled pred oddajo? 

 
Odgovor: 
Glede števila zaposlenih najdete odgovor v okviru odgovora na vprašanje št. 19. Stroški tiska po tem 
razpisu niso upravičeni stroški. Prav tako tudi upravičeni stroški tudi niso stroški dela, vozovnic, 
nastanitve in prehrane. V navedenem primeru lahko v obrazec vpišete le znesek brez DDV (rubriko z 
DDV pustite prazno) ter ga dopolnite s pojasnilom, kot ste ga navedli v vprašanju. Dokumentacije 
prijavitelji ne morejo pošiljati v pregled pred oddajo vloge. 

 
Vprašanje št. 19 
Sem samostojni podjetnik, ustanovljen leta 2000. V podjetju sem samozaposlen, in trenutno 
nimam drugih zaposlenih na 1.1.2012. 

 
Odgovor: 
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe (samostojni podjetniki, kot jih 
opredeljuje ZGD-1), ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za kandidiranje in na dan 1.1.2012 
zaposlujejo vsaj 1 osebo za polni delovni čas. V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas. 
Prijavitelj v tem primeru priloži Obrazec M1/M2, iz katerega mora biti razviden polni delovni čas. 

 
Vprašanje: št. 20 
Kako pravilno izpolniti obrazec Finančna shema, v kolikor bo podjetje razstavljalo na sejmu v tujini 
in bo prejelo račun od tujega podjetja, na katerem bo zaračunan strošek brez DDV-ja. Bolj natančno 
nas zanima ali za stroške razstavljanja sejma, v katerih tuji DDV ne bo zajet, izpolnimo tudi rubrike 
v katerih je zahtevana navedba stroškov z DDV-jem? Namreč, v samem obrazcu je zahtevana 
navedba ločenih stroškov z DDV-jem, vendar je le skupni znesek ločen na Bruto in Neto strošek. Ali 
na neto znesek (strošek, ki nam ga bo zaračunalo tuje podjetje in bo brez DDV-ja) prištejemo 
znesek DDV-ja, čeprav ta ne bo prikazan na računu dobavitelja, samo zato, da izpolnimo vse rubrike 
ali ne? 

 
…Še vedno potrebujemo pojasnilo v zvezi z rubrikami v samem obrazcu. Za posamezne stroške z 
DDV-jem ste naredili rubrike, za posamezne stroške brez DDV-ja pa rubrik v samem obrazcu ni. Ali 
to pomeni, da vlagatelj dopolni oziroma popravi obrazec tako, da doda rubrike za stroške brez DDV-
ja (se sklicujem na spodnji odgovor) in razpredelnico iz razpisne dokumentacije (spodaj). 

 



Odgovor: 
V navedenem primeru lahko v obrazec vpišete le znesek brez DDV (rubriko z DDV pustite prazno) ter 
ga dopolnite s pojasnilom, kot ste ga navedli v vprašanju. 

 
Sestavnih delov obrazcev razpisne dokumentacije se ne sme dodajati ali izbrisati. Pri posameznih 
vrednostih upravičenih stroškov le prečrtajte besedi »z DDV« in dopišite »brez DDV«, vpišite znesek 
brez DDV ter dodajte pojasnilo, da ste od izdajatelja računa prejeli zaračunan strošek brez DDV. 

 
Vprašanja z dne 3.7.2012 

 
Vprašanje št. 21 
Naše podjetje je že nastopilo na sejmu v Birminghamu. Razstavljali smo na prostoru angleškega 
podjetja in si delimo del stroškov. Imamo fotodokumentacijo o prisotnosti na sejmu in razstavljenih 
exponatih. Ali lahko kandidiramo za sredstva, ker smo račun za razstavni prostor dobili od glavnega 
razstavljalca, ki je naveden na spletni strani sejma? 

 
Odgovor: 
Do sredstev je upravičeno podjetje, ki je nosilni razstavljalec, podjetja, ki so z njegove strani 
povabljena, pa ne. Podjetje, ki se prijavlja na razpis, mora biti tudi prijavitelj na sejem (kar izkaže 
s prijavnico na sejem). 

 
Vprašanje št. 22 
Račun za sejem smo prejeli v decembru 2011 ter tudi plačali v letu 2011 (december) sejem pa je bil 
v februarju 2012, vse je bilo potrebno plačati v naprej. 

 
Odgovor: 
Upoštevajo se upravičeni stroški za sejme, ki bodo izvedeni od 1.1.2012 do 31.12.2012. Račun za 
sejem, ki se odvija v tem obdobju, je upravičen, ne glede na to, da je bil plačan že pred 1.1.2012. 

 
Vprašanje št. 23 
Ali je sejem vpisan v register sejmov, za katere velja subvencioniranje? 

 
Odgovor: 
V okviru razpisa so sofinancirani stroški udeležbe na sejmih, ki so vpisani v mednarodnih registrih 
sejmov M+A ExpoDataBase (www.ekspodatabase.com) ali AUMA (www.auma.de). V teh bazah lahko 
preverite, ali je konkreten sejem vpisan. Pri iskanju je potrebno vpisati točen naziv sejma, ali pa 
iskati po kraju sejma. 

 
Vprašanja z dne 4.7.2012 

 
Vprašanje št. 24 
Ali pri oddaji dokumentacije lahko kasneje pošljemo zahtevek za izplačilo in končno poročilo, ko 
dobimo iz vaše strani odobreno vlogo? (sejem je že bil v februarju 2012). 

 
Odgovor: 
V primeru, da bo vaša vloga odobrena in ste se sejma že udeležili, zahtevek z vsemi pripadajočimi 
obveznostmi posredujete na JAPTI v roku 15 dni od podpisa pogodbe. 

 
Vprašanje št. 25 
V sodni register smo bili vpisani 20.2.2012. Ali se lahko kljub temu prijavimo na razpis? 

 
Odgovor: 
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v celoti izpolnjujejo splošne in 
posebne pogoje za kandidiranje. 

 
 
 

http://www.ekspodatabase.com/
http://www.auma.de/


Vprašanje št. 26 
Pri upravičenih stroških postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora, katere sofinancirate, 
je tudi transport razstavnih eksponatov. Zanima pa nas, ker bomo razstavne eksponate peljali z 
lastnim prevozom (kombijem) je to dvoje sofinancirano? Če da, kako potem prikažemo strošek 
transporta eksponata, ker pa potni stroški niso vključeni med upravičene stroške sofinanciranja? 

 
Odgovor: 
Stroški dela po tem razpisu niso upravičeni stroški sofinanciranja. V primeru, da prijavitelj sam 
izvede postavitev in ureditev razstavnega prostora ter transport razstavnih eksponatov, ti stroški 
niso upravičeni za sofinanciranje.  V primeru, da podjetje z JAPTI podpiše pogodbo o sofinanciranju, 
mora k zahtevku za izplačilo sredstev priložiti: račun, ki mu ga je za opravljeno storitev izdala 
pravna oseba ter dokazilo o plačilu izdajatelju računa (iz katerega mora biti razvidno, da je bila 
transakcija dejansko izvršena). 

 
Vprašanje št. 27 
Ali moramo oddati tudi obrazec št. 4 in 5 (s prilogami - parafirane), ali le obrazec št. 1, 2 in 3 z 
obveznimi prilogami? 

 
Odgovor: 
V vlogi pošljete vse obrazce, navedene v 18. poglavju razpisa. Obrazca 4 (Ocenjevalni list) in 
Obrazca 5 (Vzorec pogodbe) se ne izpolnjuje. Celotni vzorec pogodbe s prilogami se zgolj parafira 
na vsaki strani. Podatkov podjetja se v vzorec pogodbe ne vpisuje. V primeru, da bo sofinanciranje 
podjetju odobreno, JAPTI pripravi pogodbo v 4 izvodih, od katerih prejme 3 izvode JAPTI, 1 izvod pa 
prejemnik. 

 
Vprašanje št. 28 
Meseca septembra 2012 bi se udeležili oziroma priključili kot razstavljalec na dentalnem sejmu v 
Rusiji v Moskvi. Ali je možno dobiti kakšne subvencije za najem prostora in za dostavo izdelkov do 
Moskve? 

 
Odgovor: 
Do sredstev je upravičeno podjetje, ki je nosilni razstavljalec, podjetja, ki so z njegove strani 
povabljena, pa ne. Podjetje, ki se prijavlja na razpis, mora biti tudi prijavitelj na sejem (kar izkaže 
s prijavnico na sejem). 
 
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so: Stroški najema razstavnega prostora - to so stroški 
najemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s 
tipsko stojnico, v kolikor organizator sejma to ponuja. 

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

 
Stroški upravljanja razstavnega prostora - ti zajemajo stroške vpisa v katalog razstavljavcev, stroške 
hostes in stroške direktnega vabljenja poslovnih partnerjev na razstavni prostor. 

 
Stroški dnevnic, bivanja in potni stroški niso upravičeni in niso predmet 
sofinanciranja. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. 

 
Vprašanje št. 29 
Pod točko 11. javnega razpisa so navedeni upravičeni stroški, kamor spadajo tudi stroški hostes in 
stroški direktnega vabljenja na razstavni prostor. Ali obstaja kakšna omejitev pri najemu hostes? Kaj 
točno je mišljeno pod direktnim vabljenjem poslovnih partnerjev? 

 
Odgovor: 
Stroški hostes so stroški dela hostes na razstavnem prostoru. V primeru, da se delo hostes plača 
preko študentske napotnice, je potrebno k zahtevku priložiti račun študentskega servisa ter potrdilo  
o plačilu. 



Stroški direktnega vabljenja so stroški vabil, ki so bila poslana določenemu prejemniku in sicer z 
namenom, da se prejemnika povabi, da obišče razstavni prostor. To niso stroški širokega marketinga 
(oglaševanja po radiu, televiziji ipd.). 

 
Vprašanje št. 30 
Ali lahko kandidiramo za sejem PLMA Amsterdam 2012, na katerem smo bili letos udeleženi kot 
razstavljalci? 

 
Odgovor: 
Da, če je vaše podjetje registrirano po Zakonu o gospodarskih družbah in izpolnjuje splošne in 
posebne pogoje za kandidiranje na razpisu. 

 
Vprašanje št. 31 
Zanima me finančna shema na strani 7. Ali so to predvideni zneski? Točnih namreč ne vem, saj bo 
sejem šele v oktobru in je vse skupaj še v pripravi, veliko pa je odvisno od teh sredstev iz razpisa. 
Ali imate mogoče kakšen vzorec izvoznega načrta? 

 
Odgovor: 
V primeru, da podjetje še ne more pridobiti predračuna za prijavo na sejem, oziroma še nima 
zbranih vseh stroškov, izpolni finančno shemo na osnovi okvirnih cen (ocene). Vlogi pa morate 
priložiti dokument, iz katerega je razvidna prijava na sejem. 

 
Oblika izvoznega načrta ni predpisana. Izvozni načrt podjetja je poslovni načrt podjetja, ki ga 
podjetje pripravi za vstop na tuje trge. V izvoznem načrtu morajo biti podrobneje razdelane 
informacije, ki si navedene v 4. točki Obrazca št. 1 razpisne dokumentacije: Motivi za izvoz, Seznam 
ključnih izvoznih trgov, Seznam ključnih izvoznih izdelkov oziroma skupin izdelkov. 

 
Vprašanja z dne 5.7.2012 
 
Vprašanje št. 32 
V vlogi (Obrazec 3) moramo oddati tudi izjavo prijavitelja o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« 
pomočeh in drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške. Ali moramo 
v obrazec vpisati tudi prejeta sredstva iz leta 2010, ki smo jih prejeli po shemi »de minimis« kot 
subvencijo plač zaposlenih (Dajalec: Služba vlade RS za lokalno in regionalno politiko) ter v letu 2011 
prejeta sredstva za subvencioniranje udeležbe na mednarodnih sejmih (Dajalec: JAPTI)? 

Ali je potrebno za leto 2012 vpisati tudi znesek, za katerega zaprošamo po tem razpisu? 
 
Odgovor: 
Da, v izjavi v Obrazcu št. 3 navedete vsa sredstva, ki ste jih prejeli (ali zaprosili zanje) kot »de 
minimis« pomoč v proračunskih letih 2010, 2011 in 2012. Zneska, za katerega zaprošate po tem 
javnem razpisu, ne vpišete v Obrazec št. 3. Vpišete zneske, katere ste že prejeli (ali ste že zaprosili 
zanje) kot »de minimis« pomoč v proračunskih letih 2010, 2011 in 2012. 

 
Vprašanje št. 33 
Ali lahko k stroškom priložimo tudi strošek pošiljanja materiala, ki smo ga razstavili na sejmu? 

 
Odgovor: 
Strošek transporta razstavnih eksponatov je upravičen strošek. V primeru, da boste z JAPTI podpisali 
pogodbo o sofinanciranju, k zahtevku za izplačilo sredstev priložite račun za opravljeno storitev ter 
dokazilo o plačilu izdajatelju računa (iz katerega mora biti razvidno, da je bila transakcija dejansko 
izvršena). 

 
Vprašanje št. 34 
Ali je potrebno v pri obrazcu št. 3 (Izjava prijavitelja o že prejetih (ali zaprošenih) “de minimis” 
pomočeh in drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške) vnesti 
tudi sredstva za pomoč, ki smo jih dobili pri drugih projektih npr. Subvencija za nakup tehnološke 
opreme 2010? S tega projekta smo prejeli subvencijo in smo v dilemi ali to spada pod “de minimis” 
za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih? 



Odgovor: 
V izjavi v Obrazcu št. 3 navedete vsa sredstva, ki ste jih prejeli (ali zaprosili zanje) kot »de minimis« 
pomoč v proračunskih letih 2010, 2011 in 2012. 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. 

 
Vprašanja z dne 6.7.2012 

 
Vprašanje št. 35 
Razstavljamo na sejmu v tujini in to skupaj z zastopnikom - na tem razstavnem prostoru bodo 
izključno naši proizvodi in sejem po dogovoru z njim v celoti pokrivamo mi, sejmišče izda račun za 
najem razstavnega prostora ter stroške postavitve in ureditve na zastopnika in ne na nas kot 
razstavljalce/proizvajalce, nam pa pozneje zastopnik izda račun... Ali smo v tem primeru 
upravičeni do prejema sredstev na tem razpisu? 

 
Odgovor: 
Podjetje, ki se prijavlja na ta razpis, mora biti tudi prijavitelj na sejem (kar izkaže s prijavnico na 
sejem). Sejma se mora udeležiti kot samostojni razstavljalec. 

 
Vprašanje št. 36 
Stroški tiska letakov in sejemskih sten/plakatov torej niso upravičen strošek tega razpisa, kaj pa 
oblikovanje letakov/plakatov? Pomoč "de minimis" je potrebno razdeliti po proračunskih letih - ali se 
zneske razdeli glede na datume prejema sredstev ali glede na datume nastanka stroškov? 

 
Odgovor: 
Stroški oblikovanja letakov/plakatov po tem razpisu niso upravičeni 
stroški. Zneske vpišete glede na datum prejema sredstev. 

 
Vprašanje št. 37 
Razstavnega prostora na sejmu Fiera del Mobile/ Cosmit Milano žal nismo pridobili, smo pa prav 
tako v Milanu uspeli pridobiti prostor in tudi uspešno realizirati predstavitev naših novih in starih 
izdelkov v sklopu Superstudia - Temporary Museum for New design na Zoni Tortona v Milanu, ki je 
pravzaprav nekakšen satelit osnovnega sejma in tudi odlično obiskan. Na koncu se je izkazalo, da je 
verjetno bolje, da smo se udeležili tega sejma in ne osnovnega, saj smo pridobili odlično lokacijo, ki 
je kot manjši razstavljalec z samo 55 m2 razstavnega prostora na osnovnem sejmu pač ne bi dobili. 
Kakšna je možnost, da uspemo z pridobitvijo sredstev, glede na to, da sklop v katerem smo 
sodelovali ni vpisan v vaših bazah, kljub temu, da poteka kot del in v času osnovnega sejma, ki pa je 
vpisan v vseh mednarodnih registrih sejmov. 

 
Odgovor: 
V okviru tega razpisa se sofinanciranjo le upravičeni stroški udeležbe podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini, ki so vpisani v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase 
www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de. 

 
Vprašanje št. 38 
Prosim za pojasnilo glede izvoznega načrta, in sicer ali je izvozni načrt mišljen za blago - exponati, ki 
bo razstavljen na sejmu ali izvozni načrt vezan na dolgoročno poslovanje podjetja?  
  
Odgovor: 
Izvozni načrt se nanaša na dolgoročno poslovanje podjetja na tujih trgih. 

 
Vprašanje št. 39 
Ali moramo pri finančni shemi pri celotni vrednosti upravičenih stroškov udeležbe na sejmu podati 
celotne stroške, ki smo jih imeli in nato pri višini sofinanciranja udeležbe podjetja na sejmu podati 
60% celotnega zneska brez DDV in lastni finančni vir ostalih 40% celotnega zneska brez DDV? 

http://www.auma.de/


Pri Obrazcu št. 3 nas zanima, katere državne pomoči moramo vse navajati. Samo za sejemske 
nastope ali tudi za sofinanciranje pri zaposlovanju, itd. 

 
Odgovor: 
V okviru finančne sheme vpišete celotno vrednost upravičenih stroškov (ne tudi tistih stroškov, ki po 
tem razpisu niso upravičeni). V primeru, da 60% celotne vrednosti upravičenih stroškov znaša manj 
kot 10.000 EUR, izračunan znesek vpišete kot višino sofinanciranja. V primeru, da 60% celotne 
vrednosti upravičenih stroškov znaša več kot 10.000 EUR, kot višino sofinanciranja vpišete 10.000 
EUR. Sofinanciranje se izračunava na osnovi celotne vrednosti upravičenih stroškov brez DDV. 
V Obrazcu št. 3 pot točko 1 navedete višino vseh pomoči, ki ste jih že prejeli (ali ste že zaprosili 
zanje) kot »de minimis« pomoč v proračunskih letih 2010, 2011 in 2012. 

 
Vprašanja za dne 9.7.2012 

 
Vprašanje št. 40 
Ali so upravičeni stroški tudi: 

 strošek najema skenerja za pridobivanje kontaktov (novih poslovnih partnerjev) na razstavnem 
prostoru, 

 strošek najema printerja na razstavnem prostoru, 

 strošek najema pohištva (miza in stol) na razstavnem prostoru.  
 
Zgornje stroške so poravnali sodelavci na sejmu sami, po vrnitvi pa jim je bilo povrnjeno plačilo 
preko potnega naloga za stroške nastale na službeni poti oz. sejmu. Ali lahko te stroške 
uveljavljamo in dokazujemo plačilo z nakazili sodelavcem? 
 
… Menimo, da niste pravilno tretirali našega vprašanja. Spodnji stroški niso potni ali drugi stroški 
povezani z delom ali bivanjem, ampak stroški, ki so nastali na samem sejmišču zaradi ustrezne 
ureditve in delovanja stojnice. Ker teh zadev ni bilo možno naročiti pred samim pričetkom sejma, so 
sodelavci založili za plačilo teh stroškov, ki se nanašajo izključno na sejem in ne na posameznika. 

 
Odgovor: 
Stroški dela, stroški dnevnic in potni stroški niso predmet sofinanciranja. 
… Po tem razpisu potni nalog fizične osebe ne more biti dokazilo o plačilu računa, ne glede na to, da se 
nakazani stroški nanašajo na sejem. K zahtevku iz izplačilo sredstev je potrebno priložiti kopijo računa in 
dokazilo o plačilu računov (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. Od navedenih stroškov bi bil po tem razpisu upravičen le strošek najema pohištva na razstavnem  

prostoru. 

 
Vprašanje št. 41 

Ali lahko uveljavljamo najem stojnice, ki smo jo najeli od slovenskega podjetja za sejem v Berlinu? 
 
Odgovor: 
V primeru, da gre za najem stojnice kot konstrukcije, te stroške lahko uveljavljate, v primeru, da 
vam je stojnico kot razstavni prostor dalo v najem podjetje, ki je razstavljalec na sejmu, pa ne. 
 
Vprašanja z dne 10.7.2012 

 
Vprašanje št. 42 

Naši izdelki spadajo tako v skupino kmetijskih (mleko) in živilskih izdelkov (npr sadni jogurt) – 
glede na Prilogo I Pogodbe o ustanovitvi EU. Ali smo upravičeni za sodelovanje na razpisu? 
 
Odgovor: 
V primeru, da je dejavnost vašega podjetja primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov s seznama v 
Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, do sodelovanja niste upravičeni, v primeru pa, 
da deluje na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o 



ustanovitvi Evropske skupnosti (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF), pa ste, saj po tem 
razpisu znesek pomoči ni določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od 
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg in po tem razpisu pomoč ni pogojena s 
tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
 
Vprašanje št. 43 
Ali vpišemo v letno bilančno vsoto na obrazcu št. 1 (ki je vezana na vrednost glavnega premoženja 
podjetja) samo opredmetena osnovna sredstva ali tudi Neopredmetena sredstva in dolgoročne 
aktivne časovne razmejitve in Kratkoročna sredstva ter Kratkoročne poslovne terjatve? 

 
Odgovor: 
Letna bilančna vsota se nanaša na vrednost glavnega premoženja vašega podjetja (opredelitev 
izhaja iz Direktive Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978, člen 12.3). Letna bilančna vsota je enaka 
aktivi podjetja oziroma sredstvom podjetja in zajema vse postavke, ki jih navajate. 
 
Vprašanja z dne 11.7.2012 

 
Vprašanje št. 44 
Ali je nakup stojnice in konstrukcije za sejem upravičen strošek? 

 
Odgovor: 
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. Stroški ne zajemajo nakupa stojnice in 
opreme. 

 
Vprašanje št. 45 
Naše podjetje ni nikoli ustvarilo izvoznega načrta kot samostojen dokument, vendar so ključne 
usmeritve povzete v profilu podjetja in marketinški strategiji. Ali je dovolj da k obrazcu 1 priložimo 
zgolj kopiji profila podjetja in marketinške strategije, v obrazec 1 pa vpišemo ključne cilje za izvoz, 
ki niso vključeni v internih dokumentih podjetja? 

 
Odgovor: 
Kopija izvoznega načrta je obvezna priloga prijave na ta razpis. Oblika izvoznega načrta ni 
predpisana, vsebina dokumenta pa mora zajemati strategijo vstopa podjetja na tuje trge 
(podrobneje razdelane informacije, ki si navedene v 4. točki Obrazca št. 1 razpisne dokumentacije: 
Motivi za izvoz, Seznam ključnih izvoznih trgov, Seznam ključnih izvoznih izdelkov oziroma skupin 
izdelkov). 

 
Vprašanje št. 46 
Podjetje se bi udeležilo mednarodnega sejma, vendar ni razviden delež tujih razstavljalcev na tem 
mednarodnem sejmu. Prosimo vas, da nam sporočite ali je udeležba na navedenem sejmu 
upravičena do subvencije, ter koliko znaša delež tujih razstavljalcev. 

 
Odgovor: 
Upravičeni stroški udeležbe na sejmu se sofinancirajo, če je sejem vpisan v mednarodnih registrih 
sejmov M+A ExpoDataBase (www.expodatabase.com) ali AUMA (www.auma.de). Podatek o deležu 
tujih razstavljalcev na sejmu v fazi ocenjevanja vlog poišče komisija. V primeru, da število tujih 
razstavljalcev iz baz sejmov ni razvidno, komisija zaprosi prijavitelja, da ta podatek pridobi 
neposredno pri sejmišču oz. pri organizatorju sejma. 

 
Vprašanje št. 47 
Na seznamu sejmov ne najdem simpozija: 18. Simpozij intenzivne medicine z mednarodnim 
sodelovanjem (Rovinj – Crveni otok/ 18.-21.06.2012), kongresa: Međunarodni kongres 
hemodinamskog monitoriranja (Zagreb/ 24.-25.2.2012) ter Hot topics in cardiac anesthesia and 
intensive care (International symposium – September 6th – 9th 2012, Bol, Island of Brač, Croatia). 



Odgovor: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini, ki so vpisani v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase 
www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de. V primeru, da 
dogodka ni v kateri od baz, se udeležba na njem ne sofinancira. Mednarodni simpoziji, kongresi in 
konference niso predmet sofinanciranja. 
 
Vprašanja z dne: 12.7.2012 

 
Vprašanje št. 48 
Ali je do prijave in sofinanciranja upravičenih stroškov upravičeno slovensko podjetje (matična 
družba), ki se na sejem v ciljni državi prijavi preko hčerinskega podjetja, ki ga ima v tej državi, 
stroške udeležbe na sejmu pa si delita? 

 
Odgovor: 
Do sofinanciranja udeležbe stroškov na sejmu je upravičeno podjetje, ki je registrirano po zakonu o 
gospodarskih družbah (ZGD-1), opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji in izpolnjuje ostale splošne 
in posebne pogoje za kandidiranje. Sejma se mora udeležiti kot samostojni razstavljalec. Prijavitelj 
na razpis mora biti tudi prijavitelj na sejem (kar izkaže s prijavnico na sejem). Računi morajo biti 
izstavljeni podjetju, ki je prejemnik sredstev po tem razpisu. Iz dokazil o plačilu računov morajo 
biti razvidni naslednji podatki: podjetje-prejemnik sredstev in njegov transakcijski račun, izdajatelj 
računa in njegov transakcijski račun, namen plačila, znesek, datum plačila. 

 
Vprašanje št. 49 
Kateri znesek se vpisuje pod Lastni finančni viri podjetja (€)? A tu so mišljeni vsi stroški, ki smo 
jih sami financirali na sejmu? 

 
Odgovor: 
Podjetje mora zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo ("Višina sofinanciranja udeležbe podjetja na 
mednarodnem sejmu (€)" + "Lastni finančni viri podjetja (€)" = ali > "Celotna vrednost upravičenih 
stroškov udeležbe na mednarodnem sejmu brez DDV (€)"). Lastni finančni viri podjetja  so sredstva, 
ki jih zagotavlja podjetje. So razlika od "Celotne vrednosti upravičenih stroškov udeležbe na 
mednarodnem sejmu brez DDV" zmanjšane za "Višino sofinanciranja udeležbe podjetja na 
mednarodnem sejmu". 

 
Vprašanja z dne 13.7.2012 

 
Vprašanje št. 50 
Ali razpis velja tudi za turistično dejavnost in za sejme turističnih subjektov? 

 
Odgovor: 
Da, na razpisu lahko sodelujejo tudi podjetja, ki opravljajo turistično dejavnost. 

 
Vprašanja z dne 16.7.2012 

 
Vprašanje št. 51 
Smo lahko kot veliko podjetje upravičenci na razpisu? 

 
Odgovor: 
Skladno z alinejo c. Poglavja 6. a. javnega razpisa so upravičeni prejemniki sredstev po tem razpisu 
gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki  po velikosti spadajo med mikro, majhna ali srednje 
velika podjetja. Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije 
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim 
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah). 

 
Vprašanje št. 52 
Ali mora biti Izvozni načrt podan v slovenskem jeziku? Poslujemo namreč predvsem s tujino in 
imamo Izvozni načrt izdelan v angleškem jeziku. 



Odgovor: 
Izvozni načrt je lahko napisan v angleškem jeziku. 
 
Vprašanje št: 53 
Ali je k prijavnemu obrazcu potrebno obvezno priložiti kopijo prijavnice, kajti na sejem smo se 
nameravali prijaviti šele v primeru, da bi dobili del stroškov financiranih. Ali je subvencija 
namenjena za »samo« že prijavljene sejme? 

 
Odgovor: 
Kopija prijavnice udeležbe na mednarodnem sejmu je obvezna priloga Prijave na razpis (Obrazca št. 
1). 

 
Vprašanja z dne 17.7.2012 
 
Vprašanje št. 54 

 
Ali mora biti izdelek, s katerim bi se na sejmih predstavili izključno slovenskega izvora? 
Odgovor: 
Izvor izdelka v razpisu ni opredeljen. 

 
Vprašanje št. 55 
Smo transportno podjetje. Letos smo se udeležili sejma Salone Internazionale del Mobile samo kot 
obiskovalci, v letu 2013 pa smo nameravali sodelovati, vendar sem dobil informacijo, da prevozniki 
ne morejo sodelovati na tem sejmu. 

 
Odgovor: 
Glede možnosti predstavitve storitev vašega podjetja na sejmu Salone Internazionale del Mobile se 
je potrebno obrniti neposredno na sejmišče, ki je pristojno za posredovanje teh informacij. V okviru 
javnega razpisa Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v 
tujini se upoštevajo upravičeni stroški za sejme, ki bodo izvedeni od 1.1.2012 do 31.12.2012. Za 
leto 2013 še nimamo pravnih podlag za objavo razpisa. 

 
Vprašanje št. 56 
Ali lahko na razpis prijavimo izključno najem razstavnega prostora ali moramo opredeliti vse 
stroške? 

 
Odgovor: 
Da, na razpis lahko prijavite le vrednost upravičenih stroškov najema razstavnega prostora. Podjetje 
pa mora zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo (točka 5, obrazec št. 1 razpisne dokumentacije). 

 
Vprašanja za dne 18.7.2012 

 
Vprašanje št. 57 
 
Ali lahko za sejem IFAM 2012 v Celju kandidiramo preko razpisa: Javni razpis »Sofinanciranje 
upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«? Ali lahko preko tega 
kandidiramo za sejem IFAM v letu 2013 v Srbiji? Ali lahko preko tega kandidiramo za sejem IFAM v 
letu 2013 v Bolgariji? 

 
Odgovor: 
Stroški udeležbe na sejmu v Sloveniji niso predmet sofinanciranja. Stroški udeležbe na sejmu IFAM v 
letu 2013 v Srbiji in Bolgariji tudi niso predmet sofinanciranja, saj se upoštevajo le projekti 
udeležbe na sejmu, ki bo izveden od 1.1.2012 do 31.12.2012. Kandidirali bi lahko naslednje leto, 
vendar za enkrat za objavo razpisa v letu 2013 še nimamo pravnih podlag. 

 
Vprašanje št. 58 
Ali se točka 1, Obrazca 3 nanaša na katera koli prejeta državna sredstva ali samo na 
specifično sejemska za isti sejem v preteklih letih (torej 2010, 11,12)? 



 
Odgovor: 
V izjavi v Obrazcu št. 3 pod točko 1 navedete vsa sredstva (ne le za sejemske nastope), ki ste jih 
prejeli (ali zaprosili zanje) kot »de minimis« pomoč v proračunskih letih 2010, 2011 in 2012. Zneska, 
za katerega zaprošate po tem javnem razpisu, ne vpišete v Obrazec št. 3. Vpišete zneske, katere ste 
že prejeli (ali ste že zaprosili zanje) kot »de minimis« pomoč v zadnjih treh proračunskih letih. 
Pod točko 2. navedete sredstva, ki ste jih že prejeli (ali že zaprosili) za iste upravičene stroške kot 
jih prijavljate v tem razpisu (stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v 
tujini, stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora, stroški upravljanja razstavnega 
prostora) kot drugo (ne "de minimis") državno pomoč. 

 
Vprašanja za dne 19.7.2012 
 
Vprašanje št. 59 
Ali je dovolj, če vključno z vpisom v skladu z navodili pošljemo poslovni načrt za tekoče leto, ki 
vključuje tudi tržno analizo in strategijo, ali moramo vključiti tudi računovodske podatke? 

 
Odgovor: 
Da, lahko posredujete poslovni načrt, ki vključuje tržno analizo in strategijo brez računovodskih 
podatkov. 

 
Vprašanje št. 60 
Zanima nas obravnava kriterija najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas na dan 01.01.2012: 
ali se lahko tudi lastnik enoosebne družbe smatra pod ta kriterij, čeprav družba ni imela na dan 
01.01.2012 nobenega drugega zaposlenega, ker je bila registrirana šele v decembru 2011 in je novo 
podjetje. Lastnik enoosebne družbe namreč po zakonu ne more biti zaposlen. 

 
Odgovor: 
Na javnem razpisu lahko sodelujejo le pravne in fizične osebe (samostojni podjetniki, kot jih 
opredeljuje ZGD-1), ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za kandidiranje in na dan 1.1.2012 
zaposlujejo vsaj 1 osebo za polni delovni čas. V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas. 
Prijavitelj v tem primeru priloži Obrazec M1/M2, iz katerega mora biti razviden polni delovni čas. 

 
Vprašanje št. 61 
Ali smo do povračila stroškov upravičeni tudi če zakupimo stojnico v sklopu slovenske stojnice na 
sejmih? … Direktno od sejma za najem stojnice oziroma prostora račun dobi Slovenska turistična 
organizacija, mi vsi pa račun od slovenske turistične organizacije za najem stojnice. Ali velja račun 
od Slovenske turistične organizacije? Ali obstaja možnost sofinanciranja workshopa, ki sicer ustreza 
vsem pogojem vendar ga ni na listi www.expodatabase.com? 

 
Odgovor: 
Prijavitelj na razpis mora biti tudi prijavitelj na sejem (prijavnica na sejem se mora glasiti na 
njegovo ime). Računi morajo biti izstavljeni podjetju, ki je prejemnik sredstev po tem razpisu. … 
Pogoj za kandidiranje na zadevnem razpisu je, da se podjetje, ki se prijavlja na razpis, sejma 
udeleži kot samostojni razstavljalec. V vašem primeru ste se sejma udeležili kot sorazstavljalec na 
skupinski stojnici STO, ki je prijavitelj na sejem in prejemnik računov. Računov, ki vam jih izstavi 
STO, v okviru tega razpisa ne morete uveljavljati.  V okviru razpisa so sofinancirani stroški udeležbe 
le na sejmih, ki so vpisani v mednarodnih registrih sejmov M+A ExpoDataBase 
(www.ekspodatabase.com) ali AUMA (www.auma.de). Drugi mednarodni dogodki po tem razpisu niso 
predmet sofinanciranja. 

 
Vprašanje št. 62 
Ali mora imeti podjetje izdelan izvozni načrt za več trgov ali je lahko ta načrt narejen samo za 
določen trg? Ali je podjetje, ki se prijavlja na JR in je bilo za nepovratna sredstva tudi izbrano, pa 
se potem sejma ne udeleži, oglobljeno s kakšno kaznijo? 

 
Odgovor:  

http://www.expodatabase.com/
http://www.ekspodatabase.com/
http://www.auma.de/


Število trgov, za katere ima podjetje pripravljen izvozni načrt, ni predpisano. 
Sankcije za neudeležbo na sejmu po tem razpisu niso predvidene. 

 
Vprašanja z dne 22.7.2012 

 
Vprašanje št. 63 
Prosimo vas za sledeče odgovore: 
 
Za postavitev razstavnega prostora mora biti slovensko ali tuje ali je vseeno? 
Odgovor: Javni razpis tega ne opredeljuje.  
 
Stroški hostes so lahko preko študentske napotnice?  
Odgovor: Stroški hostes so stroški dela hostes na razstavnem prostoru. V primeru, da se delo hostes 
plača preko študentske napotnice, je potrebno k zahtevku priložiti račun študentskega servisa ter 
potrdilo o plačilu. 
 
Za stroške upravljanja razstavnega prostora – npr.  stroški direktnega vabljenja poslovnih partnerjev 
na razstavni prostor, bi tudi najeli študenta/ko, da bi za nas začasno opravljal to delo (vabljenje, 
klici, klici po sejmu,...), je to upravičen strošek? 
Odgovor: Stroški upravljanja razstavnega prostora zajemajo stroške vpisa v katalog razstavljavcev, 
stroške hostes in stroške direktnega vabljenja poslovnih partnerjev na razstavni prostor. 
 
V primeru, da vaših sredstev ne bi dobili, si verjetno finančno ne bi mogli privoščiti prijave na 
sejem, zato nas zanima ali se moramo 100% že prijaviti ali lahko le rezerviramo in se odločimo na 
podlagi rezultatov? 
Odgovor: Obvezna priloga obrazca prijava je kopija prijavnice udeležbe na mednarodnem sejmu, iz 
katere so razvidni naslednji podatki o mednarodnem sejmu: ime, sejmišče, organizator, termin, 
cena razstavnega prostora (velja le kopija podpisane in ožigosane prijavnice, ki je opremljena z 
oznako »kopija enaka originalu«). 
 
V kolikor bi letos pridobili sredstva  ali se lahko tudi prihodnje leto za enak sejem zopet prijavimo, 
če bodo seveda razpisana sredstva? 
Odgovor: Program dela JAPTI in finančna sredstva za leto 2013 še niso sprejeta oz. zagotovljena, 
zato ne moremo potrditi objave razpisa in razpisnih pogojev. 
 
Vprašanja z dne 23.7.2012 
 
Vprašanje št. 64 
Imamo 30 zaposlenih, letnega prometa v 2011 slabih 900.000 EUR, bilančne vsote pa slab milijon 
EUR. Smo po kriterijih MSP od EU mikro ali malo podjetje? Kriteriji so namreč št. zaposlenih, letni 
promet in letna bilančna vsota. Se gleda vse kriterije, ali le določenega, ali 2 od treh? 
 
Odgovor: 
Za pomoč pri določanju velikosti vašega podjetja se priporoča uporaba priročnika »Nova opredelitev 
MSP«, ki je dostopen na spletni strani   
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_sl.pdf. 
 
Vprašanje št. 65 
V našem podjetju smo se strateško odločili za trg MEA (Middle East and North Africa), kjer smo tudi 
identificirali dva najpomembnejša dogodka v regiji za naše področje; MEFTEC, ki že leta 
tradicionalno predstavlja glavni sejem za področje bančništva na Middle Eastu, ter Mobile Money 
Global, ki naj bi bil v zadnjih letin najmočnejši tovrstni sejem za mobilno plačevanje v Združenih 
Arabski Emiratih. Žal nam obeh navedenih sejmov ni uspelo najti v registru sejmov M+A 
ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de, 
kljub temu da gre za vodilna tovrstna dogodka v tej regiji. Našli smo le GITEX v Dubaiu, ki pa je zelo 
splošen IT dogodek in kjer sem v lanskem letu tudi srečal (kot obiskovalec dogodka) nekaj slovenskih 
podjetij, ki ste jim omogočili sofinanciranje v lanskem letu. 
Lepo prosim če nam lahko pomagate pri identificiranju teh dveh dogodkov v bazi, saj skoraj ne 
moremo verjeti predvsem za MEFTEC, da ta ne bi bil zaveden v teh registrih.   

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_sl.pdf


MEFTEC – the Financial Technology Market (tradicionalno se odvija v Bahrainu, po nemirih v tej 
državi pa je bil v letu 2011 v Abu Dhabiju, letos v Dubaiu, naslednje leto 2013 pa bo v Qatarju - 
Doha) http://www.meftec.com/ 
Mobile Money Global 2012 (ki bo tradicionalno v Dubaiu, letos med 19-22.11.2012) 
http://www.mobile-money-gateway.com/event/mobile-money-global-2012  
V kolikor teh dveh dogodkov ne najdemo v bazi teh dveh registrov, potem v skladu z našim 
razumevanjem nismo upravičeni do sredstev in tega razpisa? 
  
Odgovor: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih 
sejmih v tujini, ki so vpisani v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase 
www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de. V primeru, da 
dogodka ni v kateri od baz, se udeležba na njem ne sofinancira. 
 
Vprašanje št. 66 
Izpolnjujem vlogo za Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih 
v tujini. Na obrazcu 1, čl. 3. Poslovni podatki podjetja. Zanima me kaj naj vpišem pod točko » Letna 
bilančna« vsota in kaj pod »Letni promet« ali enostavno priložim IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA in 
BILANCA STANJA ter IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA. 
 
Odgovor:  
Letni promet se določi z izračunom dohodka, ki ga podjetje prejme v nadevanem letu iz prodaje in 
storitev po plačilu vseh dajatev. Promet ne vključuje DDV in drugih posebnih davkov. 
Letna bilančna vsota se nanaša na vrednost glavnega premoženja podjetja. 
 
Vprašanje št. 67 
se lahko prijavimo na sejem Mystic v Zagrebu, ki se nahaja v bazi m+a Expo DataBase: 
http://www.expodatabase.com/aussteller/messen/show.php?id=61757&timer=m1343070480&tmid=
&currPage=1&maxPerPage=20&params=timer%3Dm1343070480%26amp%3Bcockpitkeywords%3Dmysti
c%26amp%3Bcockpitkeyfindart%3D1%26amp%3Bcockpitfromdate%3D%26amp%3Bcockpittodate%3D%26
amp%3Bsortierid%3D0%26amp%3Btimer%3Dm1343070480%26amp%3BmaxPerPage%3D20%26amp%3Bsh
owPrintlist%3D0%26amp%3BmaxPerPage%3D20 
Glede na statistiko 2011 je imel sejem 104 razstavljavce, od tega 11 tujih, kar znese 10,58%, vendar 
ima sejem še navedene zastopane razstavljavce ("Represented exhibitors"), ki jih je bilo 27, od tega 
2 tuja. Ne vemo, ali so ti vključeni že v zgornjo število 104 razstavljavce. 
 
Namreč, če vzamemo statistiko samo za razstavljavce, potem dosežemo kriterij za mednarodni 
sejem (vsaj 10% tujih razstavljavcev), ali bi morali še prišteti zastopane razstavljavce ali so ti že del 
statistike za razstavljavce (104). Če se prišteva, potem ima sejem 9,92% tujih razstavljavcev? 
 
Odgovor: 
V mednarodnih registrih sejmov M+A ExpoDataBase (www.expodatabase.com) in AUMA 
(www.auma.de) sta navedena podatka o številu tujih razstavljalcev in številu vseh razstavljalcev, na 
podlagi katerih se izračuna delež tujih razstavljalcev. V primeru, da število tujih razstavljalcev iz 
baz sejmov ni razvidno, prijavitelj ta podatek pridobi neposredno pri sejmišču oz. pri organizatorju 
sejma. 
 
Vprašanja z dne 24.7.2012 
 
Vprašanje št. 68 
Ali morajo biti priloge v takem vrstnem redu, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji?  
Rad bi ohranil zaporedne številke celotnega dokumenta ter priloge dodal na konec celotnega 
dokumenta (kopijo prijavnice in izvozni načrt)? Ali je to dovoljeno? 
 
Odgovor:  
Vrstni red obrazcev v razpisu ni določen. 
 
 
 
 

http://www.expodatabase.com/aussteller/messen/show.php?id=61757&timer=m1343070480&tmid=&currPage=1&maxPerPage=20&params=timer%3Dm1343070480%26amp%3Bcockpitkeywords%3Dmystic%26amp%3Bcockpitkeyfindart%3D1%26amp%3Bcockpitfromdate%3D%26amp%3Bcockpittodate%3D%26amp%3Bsortierid%3D0%26amp%3Btimer%3Dm1343070480%26amp%3BmaxPerPage%3D20%26amp%3BshowPrintlist%3D0%26amp%3BmaxPerPage%3D20
http://www.expodatabase.com/aussteller/messen/show.php?id=61757&timer=m1343070480&tmid=&currPage=1&maxPerPage=20&params=timer%3Dm1343070480%26amp%3Bcockpitkeywords%3Dmystic%26amp%3Bcockpitkeyfindart%3D1%26amp%3Bcockpitfromdate%3D%26amp%3Bcockpittodate%3D%26amp%3Bsortierid%3D0%26amp%3Btimer%3Dm1343070480%26amp%3BmaxPerPage%3D20%26amp%3BshowPrintlist%3D0%26amp%3BmaxPerPage%3D20
http://www.expodatabase.com/aussteller/messen/show.php?id=61757&timer=m1343070480&tmid=&currPage=1&maxPerPage=20&params=timer%3Dm1343070480%26amp%3Bcockpitkeywords%3Dmystic%26amp%3Bcockpitkeyfindart%3D1%26amp%3Bcockpitfromdate%3D%26amp%3Bcockpittodate%3D%26amp%3Bsortierid%3D0%26amp%3Btimer%3Dm1343070480%26amp%3BmaxPerPage%3D20%26amp%3BshowPrintlist%3D0%26amp%3BmaxPerPage%3D20
http://www.expodatabase.com/aussteller/messen/show.php?id=61757&timer=m1343070480&tmid=&currPage=1&maxPerPage=20&params=timer%3Dm1343070480%26amp%3Bcockpitkeywords%3Dmystic%26amp%3Bcockpitkeyfindart%3D1%26amp%3Bcockpitfromdate%3D%26amp%3Bcockpittodate%3D%26amp%3Bsortierid%3D0%26amp%3Btimer%3Dm1343070480%26amp%3BmaxPerPage%3D20%26amp%3BshowPrintlist%3D0%26amp%3BmaxPerPage%3D20
http://www.expodatabase.com/aussteller/messen/show.php?id=61757&timer=m1343070480&tmid=&currPage=1&maxPerPage=20&params=timer%3Dm1343070480%26amp%3Bcockpitkeywords%3Dmystic%26amp%3Bcockpitkeyfindart%3D1%26amp%3Bcockpitfromdate%3D%26amp%3Bcockpittodate%3D%26amp%3Bsortierid%3D0%26amp%3Btimer%3Dm1343070480%26amp%3BmaxPerPage%3D20%26amp%3BshowPrintlist%3D0%26amp%3BmaxPerPage%3D20


Vprašanje št. 69 
V zvezi z razpisom imamo naslednje vprašanje: Reprezentativnost mednarodnega sejma se meri 
glede na delež tujih razstavljalcev na sejmu. Če prijavljamo sejem v Nemčiji, ali to pomeni, da so 
tuji razstavljalci tisti, ki niso iz Slovenije ali tisti, ki niso iz Nemčije?  
 
Odgovor:  
V okviru merila bomo upoštevali podatek o deležu tujih in domačih razstavljavcev na posameznem 
sejmu, ki je dostopen v okviru baz podatkov AUMA  in ExpoDataBase -informacije o sejmih po svetu. 
 
Vprašanje št. 70 
Pri prilogi VZOREC POGODBE pri javnem razpisu »Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe 
podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«, me zanima naslednje (pise le, da je potrebno pogodbo 
parafirati): 
Ali tudi izpolnimo vzorec pogodbe (TRR podatki,....) 
Ali na koncu poštempljamo in podpišemo vzorec pogodbe (ob tem, da je ze parafirana)  
Vlogo bi želeli oddati osebno. Ali je kakšna posebna oz preferirana oblika, v kateri bi jo želeli (na 
primer, vse obrazce spnemo/vezemo/predložimo ločeno ali v mapici podjetja...)? 
 
Odgovor: 
V skladu z javnim razpisom je potrebno pogodbo parafirati. 
Oblika ni določena v razpisu. 
 
Vprašanja z dne 25.7.2012 
 
Vprašanje št. 71 
glede sofinanciranja sodelovanja na sejmih imamo sledeča vprašanja, in sicer: 
Stroški najema: na prijavnici ni posebej označen znesek najema tipske stojnice, katere najem lahko 
vključimo med upravičene stroške. Znesek je opredeljen na posebni prilogi, ki je opisana kot 
izgradnja i opremljanje stojnice po tipskem projektu: Se šteje ti stroški tudi med upravičene? Kako 
jih prikažemo? Zneski so brez DDV? Kako prikažemo znesek v obrazcu 5 – finančna shema?  
Stroški postavitve in ureditve: ker se sejem odvija šele v mesecu novembru je težko oceniti 
dejanske stroške čiščenja, saj je znesek naveden glede na čas čiščenja – kako jih v tem primeru 
opredeliti? Kako je s stroški priključka vode – če je ta zajet v znesku skupaj s hladilnikom, …)?  
Stroški zavarovanja – so mišljeni stroški zavarovanja izdelkov na sejmišču?  
Stroški direktnega vabljena poslovnih partnerjev na sejmišče – so tu mišljena vabila, ki jih izdelamo 
in pošljemo poslovnim partnerjem? Ali lahko znesek le ocenimo, saj bodo dejanski stroški nastali v 
mesecu oktobru? Kako bo upoštevano tukaj sofinanciranje?  
 
Odgovor:  
Upravičene stroške opredeljuje 11. točka javnega razpisa.  
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. Stroški ne zajemajo nakupa stojnice in 
opreme. 
Stroški direktnega vabljenja so stroški vabil, ki so bila poslana določenemu prejemniku in sicer z 
namenom, da se prejemnika povabi, da obišče razstavni prostor. To niso stroški širokega marketinga 
(oglaševanja po radiu, televiziji ipd.). 
DDV ni upravičen strošek. 
V primeru, da podjetje še ne more pridobiti predračuna za prijavo na sejem, oziroma še nima  
zbranih vseh stroškov, izpolni finančno shemo na osnovi okvirnih cen (ocene). Vlogi pa morate  
priložiti dokument, iz katerega je razvidna prijava na sejem. 
 
Vprašanje št. 71 
prijavili se bomo na vaš razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih sejmih, pa nas zanima 
samo eno manjše vprašanje, na katerega nismo uspeli najti pravega odgovora: 
ali je strošek promocijskega materiala (brošure, predstavitvene mapce itd.) upravičen strošek sejma 
ali ne? 
 
Odgovor:  
Stroški tiska po tem razpisu niso upravičeni stroški. 

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

