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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POSLOVNEGA SVETOVANJA 
ZA INTERNACIONALIZACIJO V LETU 2013 (JR 5/2013-446) 

 
VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

 
 
Vprašanje št. 1, prejeto 3. 7 .2013 8:53 
 
V zvezi z razpisom me zanima, ali že obstaja seznam zunanjih izvajalcev, pri katerih je mogoče naročiti 
poslovno svetovanje za internacionalizacijo in ki imajo dobre reference. 

 
Odgovor: 4. 7. 2013 
 
V skladu s točko h) 5.2. podpoglavja javnega razpisa lahko na javnem razpisu sodelujejo podjetja, ki poslovno 
svetovanje za internacionalizacijo izvajajo v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, ki lahko 
opravlja dejavnost poslovnega svetovanja in je specializiran za poslovno svetovanje. 
 
V skladu s točko i) 5.2. podpoglavja javnega razpisa lahko na javnem razpisu sodelujejo podjetja, katerih 
zunanji izvajalec ima vsaj tri reference s področja poslovnega svetovanja (vsaka v vrednosti najmanj 2.500,00 
EUR brez DDV) v obdobju od leta 2011 do dneva oddaje vloge. Zunanji izvajalec mora za izvedbo svetovanja za 
internacionalizacijo zagotoviti svetovalca, ki ima: 

- vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, 
- najmanj višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo (prejšnja). 

 
Seznam zunanjih izvajalcev, pri katerih je mogoče naročiti poslovno svetovanje za internacionalizacijo, ni 
predpisan. 
 
 
Vprašanje št. 2, prejeto 8. 7. 2013 11:55 
 
Želimo se prijavit na vaš razpis, vendar ne vemo kako najti zunanjega svetovalca ki bi imel primerne 
reference. Z iskanjem po internetu, ne najdemo nič primernega. Nam lahko kako pomagate z kakšno bazo 
usposobljenih podjetji za te namene? 
 
Odgovor: 10. 7. 2013 
 
V skladu s točko h) 5.2. podpoglavja javnega razpisa lahko na javnem razpisu sodelujejo podjetja, ki poslovno 
svetovanje za internacionalizacijo izvajajo v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, ki lahko 
opravlja dejavnost poslovnega svetovanja in je specializiran za poslovno svetovanje. 
 
V skladu s točko i) 5.2. podpoglavja javnega razpisa lahko na javnem razpisu sodelujejo podjetja, katerih 
zunanji izvajalec ima vsaj tri reference s področja poslovnega svetovanja (vsaka v vrednosti najmanj 2.500,00 
EUR brez DDV) v obdobju od leta 2011 do dneva oddaje vloge. Zunanji izvajalec mora za izvedbo svetovanja za 
internacionalizacijo zagotoviti svetovalca, ki ima: 

- vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, 
- najmanj višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo (prejšnja). 

 
Seznam zunanjih izvajalcev, pri katerih je mogoče naročiti poslovno svetovanje za internacionalizacijo, ni 
predpisan. 
 
 
Vprašanje št. 3, prejeto 8. 7. 2013 12:51 
 
Za omenjen javni razpis me zanima, kako je glede pridobitve bonitetne ocene GVIN. Po pogovoru z GVIN-om 
lahko podjetja bonitetno oceno pridobijo šele po dveh letih od datuma registracije podjetja. V kolikor ta 
podatek drži, kako bo potem z ostalimi podjetji (npr. tistimi, ki delujejo 1 leto in dobro poslujejo), na kakšen 
način se bodo za njih pridobivale bonitetne ocene? 
 
Odgovor: 10. 7. 2013 
 
V skladu s točko II. Merila za izbor prejemnikov razpisne dokumentacije k javnemu razpisu bo komisija 
pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje, ki bodo skladne s 
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predmetom in namenom tega javnega razpisa in ne bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene 
v javnem razpisu, ocenila na podlagi naslednjih meril: 
 
Zap. št. Merilo Največje št. točk 
1 Stabilnost podjetja 12 
2 Poslovna utemeljenost izvedbe poslovnega svetovanja za 

internacionalizacijo 
10 

3 Reference zunanjega izvajalca s področja poslovnega svetovanja za 
internacionalizacijo 

5 

 SKUPAJ 27 
 
V obrazcu št. 5: Ocenjevalni list (stran 1) razpisne dokumentacije k javnemu razpisu je navedeno: 
MERILO 1: STABILNOST PODJETJA 
Kazalnik: bonitetna ocena na dan 31. 12. 2011 ali 31. 12. 2012 
(zadnji razpoložljivi podatek na dan ocene vloge) (vir: www.gvin.com) 

Št. točk 

bonitetna ocena A1 12 točk 

bonitetna ocena A2 11 točk 

bonitetna ocena A3 10 točk 

bonitetna ocena B1 9 točk 

bonitetna ocena B2 8 točk 

bonitetna ocena B3 7 točk 

bonitetna ocena C1 6 točk 

bonitetna ocena C2 5 točk 

bonitetna ocena C3 4 točke 

bonitetna ocena D1 3 točke 

bonitetna ocena D2 2 točki 

bonitetna ocena D3 1 točka 

bonitetna ocena E1, E2, E3 ali ni bonitetne ocene 0 točk 

 
Za kazalnik bonitetne ocene se upošteva zadnji razpoložljivi podatek na dan ocene vloge. 
 
 
Vprašanje št. 4, prejeto 8. 7. 2013 13:57 
 
Zanima me, ali se lahko prijavijo v letu 2013 že izvedeni projekti – nastali stroški svetovanja do datuma 
objave razpisa. 
 
 
Odgovor: 10. 7. 2013 
 
V skladu z drugim odstavkom točke 11. Obdobje, v katerem morajo biti projekti izvedeni in posredovani 
zahtevki za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, javnega razpisa bodo upoštevani 
stroški poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, ki bodo izvedeni v obdobju od dneva oddaje vloge na ta 
javni razpis do 8. 11. 2013. 
 
 
Vprašanje št. 5, prejeto 9. 7. 2013 9:56 
 
V zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013 me 
zanima: 
- ali je lahko zunanji svetovalec fizična oseba, s katero se sklene avtorska pogodba 
- ali je lahko zunanji svetovalec iz tujine. 
 
 
Odgovor: 10. 7. 2013 
 
V skladu s točkami d), h) in i) 5.2. podpoglavja javnega razpisa podjetje poslovno svetovanje za 
internacionalizacijo izvede v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, ki lahko opravlja dejavnost 
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poslovnega svetovanja in je specializiran za poslovno svetovanje. Zunanji izvajalec mora imeti vsaj tri 
reference s področja poslovnega svetovanja (vsaka v vrednosti najmanj 2.500,00 EUR brez DDV) v obdobju od 
leta 2011 do dneva oddaje vloge. Zunanji izvajalec mora za izvedbo svetovanja za internacionalizacijo 
zagotoviti svetovalca, ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju poslovnega svetovanja za 
internacionalizacijo in najmanj višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo (prejšnja). Podjetje in 
izvajalec poslovnega svetovanja za internacionalizacijo ne smeta biti medsebojno povezani družbi v smislu 527. 
člena ZGD-1. Poleg tega podjetje ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju izvajalca poslovnega svetovanja 
za internacionalizacijo, hkrati pa tudi izvajalec poslovnega svetovanja za internacionalizacijo ne sme imeti 
nikakršnega deleža v podjetju. V skladu s točko 3. C Obrazca št. 1: Prijava razpisne dokumentacije k javnemu 
razpisu je potrebno navesti podatke o zunanjem izvajalcu: način in razlogi za izbor zunanjega izvajalca - 
svetovalnega podjetja, naziv organizacije/podjetja, naslov, država sedeža, ime in priimek 
svetovalca/svetovalcev, izobrazba, delovne izkušnje. 
 
 
Vprašanje št. 6, prejeto 9. 7. 2013 10:37 
 
V JR za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013 (JR 5/2013-446) ni natančno 
navedeno, kako se zunanji svetovalec prijavi na razpis, saj se pogoji in pravila razpisa, z izjemo točke 5.2. 
nanašajo bolj na prejemnika svetovalnih storitev. Da bi se izognili nekaterim nejasnostim in morebitnim 
napakam, na Vas naslavljam naslednja vprašanja: 
 
1.) Ali zunanjemu svetovalcu 5. 8. 2013 SPIRIT Slovenija dodeli prejemnika svetovalnih storitev in po kakšnem 
ključu mu je le-ta dodeljen?  
 
2.) Ali so merila za ocenjevanje zunanjega svetovalca ista kot za prejemnika svetovalnih storitev, navedenih v 
7. točki (stabilnost podjetja, poslovna utemeljenost izvedbe poslovnega svetovanja za internacionalizacijo ter 
reference zunanjega izvajalca s področja poslovnega svetovanja za internacionalizacijo)? 
 
3.) Ali mora svetovalno podjetje do 2. 8. 2013 izpolniti ter poslati iste obrazce kot prejemnik svetovalnih 
storitev? 
 
 
Odgovor: 10. 7. 2013 
 
V skladu s točkami d), h) in i) 5.2. podpoglavja javnega razpisa podjetje poslovno svetovanje za 
internacionalizacijo izvede v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, ki lahko opravlja 
dejavnost poslovnega svetovanja in je specializiran za poslovno svetovanje. Zunanji izvajalec mora imeti vsaj 
tri reference s področja poslovnega svetovanja (vsaka v vrednosti najmanj 2.500,00 EUR brez DDV) v obdobju 
od leta 2011 do dneva oddaje vloge. Zunanji izvajalec mora za izvedbo svetovanja za internacionalizacijo 
zagotoviti svetovalca, ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju poslovnega svetovanja za 
internacionalizacijo in najmanj višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo (prejšnja). Podjetje in 
izvajalec poslovnega svetovanja za internacionalizacijo ne smeta biti medsebojno povezani družbi v smislu 527. 
člena ZGD-1. Poleg tega podjetje ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju izvajalca poslovnega svetovanja 
za internacionalizacijo, hkrati pa tudi izvajalec poslovnega svetovanja za internacionalizacijo ne sme imeti 
nikakršnega deleža v podjetju. Podjetje se na javni razpis prijavi v skladu s točko I. Navodila razpisne 
dokumentacije k javnemu razpisu, in sicer v skladu z obrazci št. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7. V skladu s tretjim 
odstavkom točke I. Navodila razpisne dokumentacije k javnemu razpisu se lahko podjetje na javni razpis prijavi 
samo z eno vlogo, v kateri lahko navede samo en projekt (izvedba enega poslovnega svetovanja za 
internacionalizacijo, ki jo izvaja en zunanji izvajalec).: Prijava razpisne dokumentacije k javnemu razpisu 
je potrebno navesti podatke o zunanjem izvajalcu: način in razlogi za izbor zunanjega izvajalca - svetovalnega 
podjetja, naziv organizacije/podjetja, naslov, država sedeža, ime in priimek svetovalca/svetovalcev, 
izobrazba, delovne izkušnje. 
 
 
Vprašanje št. 7, prejeto 9. 7. 2013 12:10 
 
V letošnjem letu naše podjetje sodeluje v programu ITM. Ali se lahko prijavimo na javni razpis poslovno 
svetovanje za internacionalizacijo 2013? 

 
Odgovor: 10. 7. 2013 
 
V skladu s točko f) 5.2. podpoglavja javnega razpisa lahko na javnem razpisu sodeluje podjetje, ki ni 
sodelovalo v programu Izobraževanje za mednarodno poslovanje, International Trade Management (ITM), ki ga 
od leta 2006 izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija. 
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Vprašanje št. 8, prejeto 11. 7. 2013 10:19 
 
V razpisnih pogojih sem zasledila splošni pogoj: 
i)podjetje za iste upravičene stroške, ki jih navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, ni pridobilo drugih javnih 
sredstev (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov) 
 
Ali se pod iste upravičene stroške štejejo pridobljena sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje tržnih 
raziskav na novih tujih trgih v letu 2012 in 2013? 
 
Odgovor: 12. 7. 2013 
 
V skladu s točko i) 5.1. podpoglavja javnega razpisa podjetje za iste upravičene stroške, ki jih navaja v svoji 
vlogi na ta javni razpis, ni pridobilo drugih javnih sredstev (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in 
drugih virov). 
 
Pridobljena sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2012 in 2013 
niso namenjena pripravi strateškega načrta za internacionalizacijo. Pogoj v točki i) 5.1. podpoglavja javnega 
razpisa se nanaša na prejem sredstev za iste upravičene stroške iz drugih javnih sredstev. 
 
 
Vprašanje št. 9, prejeto 12. 7. 2013 8:22 
 
Ali se pod svetovalne stroške lahko šteje tudi tečaj angleščine za zaposlene? 

 
Odgovor: 12. 7. 2013 
 
Točka 3. Predmet javnega razpisa navaja, da je predmet javnega razpisa sofinanciranje poslovnega 
svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP), ki še 
niso prisotna na tujih trgih, na področju ugotavljanja konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za 
internacionalizacijo ter oblikovanju strateškega načrta za internacionalizacijo. 
 
V okviru ugotavljanja konkurenčnosti se izvedejo srečanja zunanjega svetovalca z vodstvom podjetja (najmanj 
10 svetovalnih dni v obdobju najmanj 2 mesecev). V okviru srečanj se opravi analiza trenutnega stanja in 
konkurenčnega položaja podjetja na trgu (predstavitev podjetja, analiza položaja podjetja – analiza SWOT, 
analiza proizvodov, izkušenj, sredstev, informacij, analiza izvoznega potenciala in finančnih sposobnosti). 
 
V nadaljevanju se s pomočjo zunanjega svetovalca oblikuje strateški načrt za internacionalizacijo podjetja 
skladno s profilom podjetja (odločitev za način vstopa na tuji trg, odločitev, kako se predstaviti na tujih trgih, 
izdelava načrta za iskanje informacij, določitev vrste strank oz. trga, na katerega podjetje želi vstopiti, 
organizacija virov za realizacijo izdelanega plana). 
 
Izdelan strateški načrt za internacionalizacijo mora vsebovati vsaj naslednje informacije (minimalni obseg 
22.500 znakov oziroma 15 avtorskih strani): 
- predstavitev podjetja, vizija, poslanstvo, 
- analizo položaja podjetja – analiza SWOT, 
- analizo o morebitnem povpraševanju po proizvodih/storitvah podjetja na tujih trgih, in če da: 

- kriterije in izbor enega do treh tujih trgov, 
- analizo izvoznih izdelkov oz. storitev z izborom najperspektivnejših na enem do treh tujih trgih, 
- načine poslovanja na posameznih izbranih tujih trgih, 
- finančna in kadrovska sredstva, potrebna za posamezen tuj trg za obdobje treh do petih let, 
- časovni okvir in predvidene nadaljnje aktivnosti v obdobju treh do petih let. 

 
Točka 10 Upravičeni stroški navaja, da so upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, stroški svetovalnih 
storitev, vezanih na poslovno svetovanje za internacionalizacijo, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec. 
 
V skladu z zgoraj navedenim je predmet tega javnega razpisa izdelan strateški načrt za internacionalizacijo 
podjetja. Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev, ki se nanašajo na izdelavo strateškega načrta 
za internacionalizacijo. 
 
 
 
 



 

 

 

 

5 

 

Vprašanje št. 10, prejeto 16. 7. 2013 9:49 
 
Zanima me, če se lahko na vaš razpis prijavi podjetje, ki je del skupine z obstoječo podružnico na tujih trgih 
(torej trgih izven Slovenije), le ta pa ne prinaša več kot 10 % celotne prodaje. S pomočjo razpisa bi namreč 
želeli utrditi svoj tržni položaj s pomočjo strokovnih analitikov. 
 
Odgovor: 17. 7. 2013 
 
V skladu s točko e) 5.2. podpoglavja javnega razpisa lahko na javnem razpisu sodeluje podjetje, ki še ni 
prisotno na tujih trgih, pri čemer se kot podjetje, ki še ni prisotno na tujih trgih šteje podjetje, katerega obseg 
prodaje na tujih trgih je v letu 2012 znašal manj kot 10 % celotne prodaje v letu 2012 in / ali na dan oddaje 
vloge ni kapitalsko udeleženo v gospodarskih družbah s sedežem izven Slovenije. 
 
 
Vprašanje št. 11, prejeto 16. 7. 2013 10:31 
 
Zanima me, kako je glede referenc zunanjega izvajalca. Ker je opredeljeno, da morajo biti reference s 
področja poslovnega svetovanja, me zanima, ali sem spadajo torej tudi izvedene tržne raziskave in prijave na 
razne  javne razpise, ki jih je zunanji izvajalec izvedel v preteklosti, seveda v zahtevani vrednosti.  Zunanji 
izvajalec namreč tržne raziskave in prijave na javne razpise izvaja v sklopu poslovnega svetovanja. 
 
Kako je še glede dejavnosti 1. in 2. stopnje predelave lesa. Je ta upravičena? 
 
Odgovor: 17. 7. 2013 
 
V skladu s točkama h) in i) 5.2. podpoglavja javnega razpisa podjetje poslovno svetovanje za 
internacionalizacijo izvede v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, ki lahko opravlja dejavnost 
poslovnega svetovanja in je specializiran za poslovno svetovanje. Zunanji izvajalec mora imeti vsaj tri 
reference s področja poslovnega svetovanja (vsaka v vrednosti najmanj 2.500,00 EUR brez DDV) v obdobju od 
leta 2011 do dneva oddaje vloge. Zunanji izvajalec mora za izvedbo svetovanja za internacionalizacijo 
zagotoviti svetovalca, ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju poslovnega svetovanja za 
internacionalizacijo in najmanj višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo (prejšnja). 
 
V skladu s točko 4: Finančna shema Obrazca št. 1: Podatki o podjetju razpisne dokumentacije k javnemu 
razpisu se k obrazcu priloži referenčna lista z opisom primerljivih izvedenih projektov zunanjega svetovalca. 
 
V skladu s točko I. Navodila razpisne dokumentacije bo vloge obravnavala komisija, ki jo imenuje direktor 
SPIRIT Slovenija, javna agencija. Komisija bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje preverjala na podlagi 
predloženih izpolnjenih obrazcev in iz podatkov iz uradnih evidenc. 
 
V skladu s prvo alinejo točke d) 5.1. podpoglavja javnega razpisa lahko na javnem razpisu sodelujejo pravne in 
fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje za kandidiranje: podjetje ne 
opravlja ene od dejavnosti, razvrščene v naslednje sektorje, področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z 
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 2008: področje A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo. Upošteva 
se podatek o glavni dejavnosti podjetja, ki je naveden v Poslovnem registru Slovenije, ki ga vodi AJPES. 
 
 
Vprašanje št. 12, prejeto 16. 7. 2013 11:10 
 
Ali ima SPIRIT Slovenija pripravljen seznam podjetij, ki so že pokazala interes za prijavo na ta razpis (tudi 
preko vprašanj)? Na ta način bi se poslovni svetovalci ter prejemniki svetovalnih storitev veliko lažje povezali. 

 
Odgovor: 17. 7. 2013 
 
Seznam zunanjih podjetij, ki so že pokazala interes za prijavo na ta razpis, ni predpisan. 
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Vprašanje št. 13, prejeto 17. 7. 2013 13:09 
 
Naše podjetje ima težavo v povezavi z bonitetno oceno podjetja. Lani se podjetje transformiralo v dve 
podjetji, in sicer na sledeč način: 
 

1. Matično podjetje ustanovi hčerinsko podjetje z namenom pospešitve razvoja in zaščite lastnine 
podjetja. 

2. Hčerinsko podjetje prevzame osnovno dejavnost podjetja, okrepi se razvojna komponenta. 
3. Nepremičnine in premičnine (tehnološka oprema) z namenom zaščite ostanejo v lasti matičnega 

podjetja. 
4. Zaposleni z matičnega podjetja preidejo na hčerinsko. 
5. Hčerinsko podjetje opravlja osnovno dejavnost skupine od vključno decembra 2012 do danes. 

 
Namen reorganizacije: direktor in večinski lastnik razmišlja o upokojitvi, poudariti želi razvojno komponento 
in zaščititi želi lastnino, ki jo je podjetje uspešno pridobilo v 20 letih poslovanja. 
 
Problem:  

- če na razpis prijavimo novoustanovljeno podjetje, nimamo bonitetne ocene, ki je ključna pri 
ocenjevanju (namesto 12 bomo dobili 0 točk). 

- Če na razpis prijavimo krovno podjetje, kljub temu da statistične evidence izkazujejo 
korektno stanje na 31.12.2012 (boniteta B1), dejansko na ta datum podjetje nima zaposlenih. 

- Ne moremo podpisati izjave o strinjanju z razpisnimi pogoji, saj bi s tem zavajali razpisno 
komisijo, ker podjetje na dan 31.12. ni imelo zaposlenih. 

 
Kakšna je možna rešitev zapleta?  
 
Odgovor: 19. 7. 2013 
 
V skladu s točko a) 5.2. podpoglavja javnega razpisa podjetje poslovno svetovanje za internacionalizacijo 
lahko na javnem razpisu sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo 
tudi naslednje posebne pogoje za kandidiranje: podjetje na dan oddaje vloge zaposluje vsaj tri (3) 
osebe za polni delovni čas 
 
V skladu s točko II. Merila za izbor prejemnikov razpisne dokumentacije k javnemu razpisu bo komisija 
pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje, ki bodo skladne s 
predmetom in namenom tega javnega razpisa in ne bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene 
v javnem razpisu, ocenila na podlagi navedenih meril. Za kazalnik bonitetne ocene se upošteva zadnji 
razpoložljivi podatek na dan ocene vloge. 
 
 
Vprašanje št. 14, prejeto 17. 7. 2013 13:41 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo MSP, ki še niso prisotna na 
tujih trgih. 
 
Ali to pomeni, da podjetje, ki recimo izvaža v Francijo, ne more kandidirati s projektom za preboj na trg na 
Finskem? 
 
Odgovor: 19. 7. 2013 
 
V skladu s točko e) 5.2. podpoglavja javnega razpisa lahko na javnem razpisu sodeluje podjetje, ki še ni 
prisotno na tujih trgih, pri čemer se kot podjetje, ki še ni prisotno na tujih trgih šteje podjetje, katerega 
obseg prodaje na tujih trgih je v letu 2012 znašal manj kot 10 % celotne prodaje v letu 2012 in / ali na 
dan oddaje vloge ni kapitalsko udeleženo v gospodarskih družbah s sedežem izven Slovenije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

7 

 

Vprašanje št. 15, prejeto 17. 7. 2013 14:11 
 
Lahko prosim podrobneje opredelite, kaj se smatra kot »1 svetovalni dan«? Ali je tu mišljeno 8 ur/dan? 

 
Odgovor: 19. 7. 2013 
 
En svetovalni dan se šteje 8 delovnih ur. 
 
 
Vprašanje št. 16, prejeto 17. 7. 2013 19:37 
 
V razpisni dokumentaciji razpisa "JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POSLOVNEGA SVETOVANJA ZA 
INTERNACIONALIZACIJO V LETU 2013 (JR 5/2013-446)" je navedeno, da se bonitetna ocena podjetja kot 
razpoložljivi podatek išče na viru www.gvin.com. 
 
Zanima me, kakšen je postopek, da bo GVIN sploh razpolagal z bonitetno oceno našega podjetja? 
 
Odgovor: 19. 7. 2013 
 
V skladu s točko II. Merila za izbor prejemnikov razpisne dokumentacije k javnemu razpisu bo komisija 
pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje, ki bodo skladne s 
predmetom in namenom tega javnega razpisa in ne bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene 
v javnem razpisu, ocenila na podlagi navedenih meril. Za kazalnik bonitetne ocene se upošteva zadnji 
razpoložljivi podatek na dan ocene vloge.  
 
Več informacij v zvezi s poslovanjem GVIN poiščite na www.gvin.com oziroma poglejte Vprašanje št. 3, prejeto 
8. 7. 2013 12:51, in odgovor nanj. 
 
 
Vprašanje št. 17, prejeto 18. 7. 2013 15:17 
 
Imam vprašanje glede razpisa "JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POSLOVNEGA SVETOVANJA ZA 
INTERNACIONALIZACIJO V LETU 2013 (JR 5/2013-446)". 
 
Smo mlado podjetje, ustanovljeno v začetku leta 2012, kar pomeni, da ne moremo pridobiti bonitetne ocene. 
Na Gvinu so nam razložili: 
 
"V našem sistemu nimamo izračunane bonitetne ocene za vaše podjetje. Pogoj za izračun bonitetne ocene je 
med drugim tudi, da mora biti podjetje ustanovljeno pred 1. 1. in letnico finančnih podatkov. V tem primeru 
gre za finančno leto 2012, torej mora biti podjetje ustanovljeno pred 1. 1. 2012. 
Bonitetna ocena je sestavljena iz finančne in dinamične ocene. Kljub temu, da ni možen prikaz finančne 
ocene, lahko pridobite dinamično oceno in metodologijo za izračun finančne ocene ter jo z razlago pripnete v 
razpisno dokumentacijo." 
 
Ali torej naše podjetje za kriterij bonitetna ocena dobi 0 točk? Ali res lahko dosežemo kakšno točko iz tega 
kriterija, če priložimo samo dinamično oceno in metodologijo za izračun finančne ocene ter jo z razlago 
pripnemo v razpisno dokumentacijo? 
 
Brez točk pri kriteriju bonitetna ocena namreč na noben drug način ne moremo izpolniti minimalnega kriterija 
za število skupnih točk, to je 18. Ali potemtakem razpis ni namenjen podjetjem, ki so bila ustanovljena po 1. 
1. 2012? 
 
Odgovor: 19. 7. 2013 
 
V skladu s točko II. Merila za izbor prejemnikov razpisne dokumentacije k javnemu razpisu bo komisija 
pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje, ki bodo skladne s 
predmetom in namenom tega javnega razpisa in ne bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene 
v javnem razpisu, ocenila na podlagi navedenih meril. Za kazalnik bonitetne ocene se upošteva zadnji 
razpoložljivi podatek na dan ocene vloge. 
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Vprašanje št. 18, prejeto 19. 7. 2013 12:54 
 
V zvezi z JR5/2013-446 prosimo za razjasnitev, ali je v točki 5.2. e mišljen globalen tuji trg, ali lahko 
govorimo o točno določenem tujem trgu. Kot primer - naše podjetje izvaža cca. 70 % skupne prodaje, ni pa 
prisotno na določenih tujih trgih, kamor bi želeli s pomočjo strokovnih svetovalcev usmeriti del prodaje (na 
primer Rusija). 
 
Odgovor: 19. 7. 2013 
 
V skladu s točko e) 5.2. podpoglavja javnega razpisa lahko na javnem razpisu sodeluje podjetje, ki še ni 
prisotno na tujih trgih, pri čemer se kot podjetje, ki še ni prisotno na tujih trgih šteje podjetje, katerega 
obseg prodaje na tujih trgih je v letu 2012 znašal manj kot 10 % celotne prodaje v letu 2012 in / ali na 
dan oddaje vloge ni kapitalsko udeleženo v gospodarskih družbah s sedežem izven Slovenije. 
 
Vprašanje št. 19, prejeto 23.7.2013 15:11 
 
Zanima me na kaj se nanaša omejitev 6000 znakov, ki velja v okviru poglavja 3. 
Velja omejitev za seštevek znakov v okviru celotnega poglavja 3, vključno s preddefiniranim besedilom točk 
A, B , C in D (naslovi…) in besedilom v tabelah?  
 
Odgovor: 24. 7. 2013 
 
V skladu s točko 3. Obrazca št. 1 (Prijava) razpisne dokumentacije je navedeno, da je potrebno utemeljiti 
razloge in cilje izvedbe poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, pri čemer maksimalno število vseh 
znakov znaša 6000. Število znakov se nanaša na utemeljitev razlogov in ciljev izvedbe poslovnega svetovanja za 
internacionalizacijo in ne vključuje že obstoječega števila znakov v okviru omenjenega obrazca.  
 
Vprašanje št. 20, prejeto 23.7.2013 15:51 
 
Zunanji izvajalec ima med referancami take, ki so hkrati s področja s področja poslovnega svetovanja ter 
poslovnega svetovanja za internacionalizacijo (poglavje 3.C). Lahko torej v obeh tabelah navedemo iste 
reference? 
 
Odgovor: 24. 7. 2013 
 
V skladu s točko i) 5.2. podpoglavja javnega razpisa (Posebni pogoji za kandidiranje) mora imeti zunanji 
izvajalec vsaj tri reference s področja poslovnega svetovanja, v obdobju od leta 2011 do dneva oddaje vloge. V 
okviru poglavja 7. (Merila in način izbora prejemnikov) je navedeno, da so reference zunanjega svetovalca s 
področja internacionalizacije eno izmed meril, na podlagi katerih bo komisija vloge ocenila. Ker je področje 
poslovnega svetovanja za internacionalizacijo ožje področje znotraj poslovnega svetovanja, lahko prijavitelj v 
primeru, da ima zgolj reference iz področja poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v obeh tabelah 
navede iste podatke.   
 
Vprašanje št. 21, prejeto 23.7.2013 16:17 
 
V zvezi z objavljenim razpisom št. 1123/2013 me zanima, na kakšen način naj prijavitelj dokaže, da ima 
zunanji svetovalec najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju poslovnega svetovanja internacionalizacije- 
ali mora imeti izvajalec 5 let svoje podjetje za svetovanje ali je dovolj, da ima izkušnje internacionalizacije, 
ki jih navedemo, na primer s cv-jem? 

  

Odgovor: 24. 7. 2013 

 

V okviru 2. odstavka točke i) 5.2. podpoglavja javnega razpisa (Posebni pogoji za kandidiranje) je navedeno, da 
mora zunanji svetovalec za izvedbo svetovanja za internacionalizacijo zagotoviti svetovalca, ki ima:  
- vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, 
- najmanj višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo (prejšnja). 
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Izpolnjevanje pogojev se preverja na osnovi Obrazca št. 4 (Izjava zunanjega izvajalca poslovnega svetovanja za 
internacionalizacijo). 
V okviru tretje alineje Obrazca št. 2 (Izjava podjetja o strinjanju z razpisnimi pogoji) prijavitelj izjavlja pod 
materialno in kazensko odgovornostjo, da so vse navedbe podane v vlogi resnične in ustrezajo dejanskemu 
stanju. 
 
Vprašanje št. 22, prejeto 24.7.2013 15:25 
 
V zvezi z razpisom (JR Sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013) imamo 
vprašanje o omejitvi sofinanciranja. 
Jasno je, da bodo vloge, ki ne dosegajo praga 2.500 EUR zavržene. Kaj pa če investicija v svetovanje znaša 
več kot 10.000 EUR? Zgornja meja za sofinanciranje je namreč omejena s 5.000 EUR, kar bi bilo v znesku, 
višjem od 10.000, manj kot 50 % investicije. Se lahko zgodi, da je vloga v tem primeru zavrnjena zaradi 
previsoke investicije v svetovanje? 
  
Odgovor: 25. 7. 2013 
 
V skladu s točko c) 5.2. podpoglavja javnega razpisa (Posebni pogoji za kandidiranje) se v finančnem načrtu 
projekta upošteva maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projektov, ki znaša 50% upravičenih 
stroškov, oziroma najmanj 2.500,00 in največ 5.000,00 EUR.  
V primeru, ko investicija svetovanja znaša več kot 10.000,00 EUR, se upošteva maksimalna vrednost 
sofinanciranja 5.000,00 EUR.  


