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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI SLOVENSKIH POSLOVNIH KLUBOV V TUJINI V 
LETU 2017 

 
VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

 
 

Vprašanje št. 1, prejeto 26.04.2017 ob 13:52 

Prvo vprašanje: 
Poslovni klub je registriran v Sloveniji, v tujini pa ima zastopništvo, ki je kot vsaka druga pravna oseba uradno registrirano 
(vpisano v uradnem registru te države in ima svojo matično številko, davčno številko TRR, registriran sedež v tujini….) Ali 
je v tem primeru to zastopstvo upravičeno do kandidiranja na JR? 
 
Drugo vprašanje: 
Ali je vstopni pogoj, da ima poslovni klub vsaj 15 članov, ali št. članov šteje le pri merilih za ocenjevanje? Če ima poslovni 
klub manj kot 15 članov lahko kandidira na razpisu? 

 
Odgovor: 04.05.2017 
 
Odgovor na prvo vprašanje: 
V skladu s 1. točko (Formalno pravni status) poglavja 5.1. javnega razpisa (Splošni in posebni pogoji za kandidiranje) mora 
biti prijavitelj uradno registrirana pravna oseba v tujini. Zastopništvo kot pravni pojem ne obstoji. Podružnica v skladu s predpisi, 
ki urejajo pojem podružnice (ZGD 676 – 683.a)  ni samostojna pravna oseba in ne more biti stranka v postopku, zato se kot 
takšna tudi ne more prijaviti  na javni razpis.  
 
Odgovor na drugo vprašanje: 
V skladu s 5. točko (Članstvo podjetij) poglavja 5.1. javnega razpisa (Splošni in posebni pogoji za kandidiranje) so upravičeni 
prijavitelji tisti, ki ob prijavi izkažejo članstvo vsaj 15 podjetij.  
 
V skladu s poglavjem 6. javnega razpisa (Postopek izbora) bodo vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev javnega razpisa, 
zavrnjene. 
 
 
Vprašanje št. 2, prejeto 26.04.2017 ob 18:22 

Prvo vprašanje: 
V merilih je jasno navedeno, da se točkuje število članov in hkrati navaja, da je potrebno prilagati dokazila o članstvu, kar 
je razvidno v transakcijah. Mi imamo tudi člane, ki članarine ne plačujejo, kako je z dokazovanjem le-teh in če se pri 
razpisu sploh upoštevajo? 
 
Drugo vprašanje: 
Razpis jasno navaja, da se sofinancira delovanje slovenskih poslovnih klubov v tujini. V našem primeru gre sicer za klub, 
ki je ustanovljen v Sloveniji in ima podružnico v Srbiji. Podružnica v Srbiji je bila ustanovljena ravno s ciljem, da na lokaciji 
povezuje srbska in slovenska podjetja in z namenom organizacije poslovnih dogodkov, konferenc, predavanj, srečanj ipd. 
Ali potem ta organizacija, ki ima matico v Sloveniji ni upravičen prijavitelj? Zastopstvo je bilo registrirano 18. 6. 2013. 

 
Odgovor: 04.05.2017 
 
Odgovor na prvo vprašanje: 
V skladu s poglavjem IV. razpisne dokumentacije kot dokazila o članstvu štejejo dokazila o plačilu članarin za leto 2016. V 
primeru kompenzacije članarine kot dokazilo štejejo sklenjene kompenzacijske pogodbe. Izpolnjevanje pogojev bo v skladu z 
razpisnimi določili preverjala razpisna komisija. Slednja bo v skladu z razpisnimi določili tudi izvedla ocenjevanje vlog. Pri 
preverjanju izpolnjevanja pogojev in ocenjevanju vlog se bo razpisna komisija odločala na podlagi izjav prijaviteljev ter 
priloženih zahtevanih dokazil. Kot dokazila bodo upoštevana zgolj tista, ki bodo vlogi priložena v skladu z določili javnega 
razpisa in razpisne dokumentacije. 
 
Odgovor na drugo vprašanje: 
V skladu s 1. točko (Formalno pravni status) poglavja 5.1. javnega razpisa (Splošni in posebni pogoji za kandidiranje) mora 
biti prijavitelj uradno registrirana pravna oseba v tujini. Zastopništvo kot pravni pojem ne obstoji. Podružnica v skladu s predpisi, 
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ki urejajo pojem podružnice (ZGD 676 – 683.a)  ni samostojna pravna oseba in ne more biti stranka v postopku, zato se kot 
takšna tudi ne more prijaviti  na javni razpis.  
 
 
Vprašanje št. 3, prejeto 03.05.2017 ob 09:23 

Prvo vprašanje: 
V razpisu je navedeno, da kot dokazila o aktivnostih v letu 2016 štejejo: seznam organiziranih poslovnih dogodkov z 
dokazili o izvedbi, seznam individualnih svetovanj slovenskim podjetjem, druga dokazila o izvedenih aktivnostih. Kakšna 
dokazila so potrebna za dokazovanje izvedenih poslovnih dogodkov v letu 2016? V kolikor moramo predložiti fotografije, 
sezname udeležencev, kopije objav v medijih in podobno, bo prijavna dokumentacija izjemno obsežna. So dokazila 
zahtevana za vse poslovne klube ali le za tiste, ki se na razpis prijavljajo prvič?  
 
Drugo vprašanje: 
V razpisu je navedeno, da mora biti prijavi priložen finančni načrt za leto 2017 ali ekvivalenten dokument, z natančno 
finančno konstrukcijo za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja. Je lahko finančni načrt pripravljen po postavkah 
organizacija dogodkov, promocija poslovnega kluba, delovanje showrooma in podobno ali morajo biti natančno definirani 
stroški za vsako aktivnost (poslovni dogodek)? 

 
Odgovor: 04.05.2017 
 
Odgovor na prvo vprašanje: 
V skladu z razpisnimi določili kot dokazila o aktivnostih v letu 2016 štejejo: seznam organiziranih poslovnih dogodkov z dokazili 
o izvedbi, seznam individualnih svetovanj slovenskim podjetjem ter druga dokazila o izvedenih aktivnostih. V kolikor SPIRIT 
Slovenija, ki v okviru tega javnega razpisa nastopa kot izvajalski organ, že poseduje dokazila, ki morajo biti v skladu z razpisnimi 
določili priložena seznamu organiziranih poslovnih dogodkov, lahko prijavitelj to navede v prijavi. 
 
Odgovor na drugo vprašanje: 
V skladu z razpisno dokumentacijo mora biti iz finančnega načrta (oziroma ekvivalentnega dokumenta) za leto 2017 razvidna 
finančna konstrukcija za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. 
 
 
Vprašanje št. 4, prejeto 05.05.2017 ob 12:12 

V kolikor obstaja slovenski poslovni klub v tujini, vendar uradno ni registriran, ima pa predsednik tega poslovnega kluba 
podjetje, v  sklopu katerega ima tudi dejavnosti delovanja poslovnih klubov, ali lahko kandidira za sredstva tega razpisa, 
ob predpostavki, da so vsi ostali pogoji izpolnjeni (aktivna spletna stran, članstvo, delovni načrt za leto 2017, predstavnik 
v Sloveniji ...)? 

 
Odgovor: 09.05.2017 
 
Na javni razpis se lahko prijavijo tisti prijavitelji, ki izpolnjujejo vse splošne in posebne pogoje za prijavo, ki so opredeljeni v 
točki 5.1. javnega razpisa 'Splošni in posebni pogoji za kandidiranje'. V skladu s točko 5.1. javnega razpisa se na razpis lahko 
prijavijo prijavitelji, ki so uradno registrirane pravne osebe v tujini – evidentirane v uradnem registru države, v kateri imajo 
sedež. Prijavitelj mora biti evidentiran v uradnem registru najmanj eno (1) leto pred dnevom objave javnega razpisa. Prijavitelj 
mora izvajati aktivnosti slovenskega poslovnega kluba najmanj eno (1) leto pred dnevom objave javnega razpisa. Delovanje 
prijavitelja mora biti usmerjeno v gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri ima sedež, kar mora 
biti razvidno iz internih aktov prijavitelja. 
 
 
Vprašanje št. 5, prejeto 05.05.2017 ob 18:48 

Zanima me, na kakšen način mora biti potencialni upravičenec registriran. Npr. če ima podjetje, ki se sicer ukvarja tudi z 
drugimi dejavnosti, registrirano tudi dejavnost poslovnih klubov, je to regularno? 

 
Odgovor: 09.05.2017 
 
V skladu s točko 5.1. javnega razpisa se na razpis lahko prijavijo prijavitelji, ki so uradno registrirane pravne osebe v tujini – 
evidentirane v uradnem registru države, v kateri imajo sedež. Prijavitelj mora biti evidentiran v uradnem registru najmanj eno 
(1) leto pred dnevom objave javnega razpisa. Prijavitelj mora izvajati aktivnosti slovenskega poslovnega kluba najmanj eno (1) 
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leto pred dnevom objave javnega razpisa. Delovanje prijavitelja mora biti usmerjeno v gospodarsko sodelovanje med 
Republiko Slovenijo in državo, v kateri ima sedež, kar mora biti razvidno iz internih aktov prijavitelja. 
 
 
Vprašanje št. 6, prejeto 06.05.2017 ob 09:22 

Kako je glede poslovnega kluba v Indiji, glede na njihovo razdeljenost na države, se lahko iz Indije sofinancira več klubov, 
če so iz različnih držav? 

 
Odgovor: 09.05.2017 
 
Javni razpis v točki 7. 'Merila za ocenjevanje vlog' določa, da je, v kolikor je država deljena na avtonomne dele (zvezne države, 
dežele ali druge avtonomije), lahko na razpisu izbran en klub za vsak avtonomni del države. 
 
 


