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Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo  

elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 

»E-POSLOVANJE 2017-2018« 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 

1. VPRAŠANJE: 

V podjetju se lotevamo digitalne transformacije. Zanima me ali lahko isti projekt prijavimo na vaš razpis in razpis 

spodaj? Ali se lahko prijavimo na oba razpisa vendar z drugo tematiko digitalizacije oz. e-poslovanja?  

ODGOVOR: 

V povezavi, ki ste jo navedli gre za razpis E-POSLOVANJE 2017-2018. Nimamo informacij, da je istočasno 

objavljen podoben razpis. 

 

2. VPRAŠANJE: 

Zanima nas ali je podjetje ##### d.o.o. z sedežem podjetja ####### upravičen kandidat za sredstva po javnem 

razpisu?  

ODGOVOR: 

Da, v kolikor izpolnjuje pogoje za kandidiranje navedene v točki 4 javnega razpisa in vse ostale pogoje javnega 

razpisa. 

 

3. VPRAŠANJE: 

Vprašanje glede II. dela in sicer pri točki 4.1. – 5. odstavek in 11. odstavek. 

V podjetju smo imeli državno subvencijo za izplačilo štipendije. Ker študentka ni končala študija v dogovorjenem 

roku sedaj vračamo denarno subvencijo v obojestranskem dogovoru z agencijo. Ali se zaradi tega ne smemo 

prijaviti na razpis »E-POSLOVANJE 2017-2018«?  

ODGOVOR: 

Glede na navedeno je bolj vprašljivo izpolnjevanje splošnega pogoja za prijavitelje pod zaporedno številko 3: 

Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva 

(Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, 

tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa 

vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te 

že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom. 
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4. VPRAŠANJE: 

Zasledila sem nekaj razpisov in me zanima, ali je možno, da se na vaše razpise (npr. za elektronsko poslovanje ali 

za predstavitev na sejmih v tujini) prijavijo tudi druge pravne osebe (npr. društvo ali zavod), ki med drugim opravljajo 

tudi profitno dejavnost in s svojim delom ter izdelki v tujini zastopajo in predstavljajo tako državo Slovenijo kot tudi 

njeno gospodarstvo?  

ODGOVOR: 

Prijavitelj je lahko le pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je 

organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo. 

Društva in zavodi niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. 

 

5. VPRAŠANJE: 

V razpisu (Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-

POSLOVANJE 2017-2018) nisem nikjer zasledila, kako se bodo sredstva delila na podjetja. Če bo naš projekt 

vreden 40.000,00 eur, koliko nepovratnih sredstev lahko pričakujemo? 

ODGOVOR: 

Delež sofinanciranja je naveden v točki 10.3, je enoten ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 70 % 

upravičenih stroškov. Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 

EUR in ne višja od 30.000,00 EUR.   

V vašem primeru lahko pričakujete največ 28.000 EUR nepovratnih sredstev, če je navedena vrednost projekta 

tudi enaka vrednosti upravičenih stroškov. 

 

6. VPRAŠANJE: 

V 2. točki razpisne dokumentacije za “E-POSLOVANJE 2017-2018” 3. odstavek, so navedena področja uporabe, 

ki jih pokriva razpis (S4). Ali to pomeni, da podjetja oziroma aktivnosti podjetij, ki niso v teh področjih, niso 

upravičena do sredstev iz razpisa? 

ODGOVOR: 

Iz same vloge, Obrazec št. 3: PODATKI O OPERACIJI bo morala biti razvidna umestitev operacije glede na 

Strategijo pametne specializacije »S4« in natančno predstavljeno kako in zakaj je mogoče operacijo uvrstiti v 

izbrano prednostno področje. V kolikor operacija ne bo uvrščena v eno izmed prednostnih področij veljavne S4 in 

v primeru, da uvrstitev ne bo ustrezno utemeljena se lahko vloga zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrne. 

 

7. VPRAŠANJE: 

Zanima me ali se pri s.p.-ju šteje kot zaposlena oseba nosilec s.p. sam ali je potrebno za izpolnitev pogoja imeti 

zaposleno dodatno osebo? 

ODGOVOR: 

Kot ustrezno dokazilo za dokazovanje števila zaposlenih se bo upoštevalo potrdilo Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na dan 1. 9. 2017 iz katerega izhaja podatek o številu 

zaposlenih. 
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8. VPRAŠANJE: 

Ali so do nepovratnih sredstev upravičena tudi podjetja, ki se ne uvrščajo v eno od prednostnih področij uporabe 

veljavne strategije pametne specializacije (sps)? 

ODGOVOR: 

Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 6. 

 

9. VPRAŠANJE: 

V razpisni dokumentaciji za Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 

2017-2018 je opredeljeno, da se lahko prijavijo tudi mikro, mala, in srednja podjetja. 

Pod točko 4.1 Splošni pogoji za prijavitelje - 1 alineja je opredeljeno: 

1. Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je 

organiziran kot gospodarska družba[1], samostojni podjetnik posameznik[2] ali zadruga z omejeno 

odgovornostjo[3] (v nadaljevanju predmetnega javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji se tako za 

pravne kot fizične osebe iz te alineje uporabljajo termini »prijavitelj« / »upravičenec« / »podjetje«). 

Sedaj nas zanima sledeče. Ali se na ta razpis lahko prijavijo tudi podjetja, z statusom socialnega podjetja? 

ODGOVOR: 

Socialna podjetja so nepridobitne pravne osebe, kot te pa zakon definira:  

»nepridobitna pravna oseba – je društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga, evropska zadruga ali 

druga pravna oseba zasebnega prava…« 

Glede na pogoje javnega razpisa je torej možno, da se prijavi socialno podjetje, če deluje kot gospodarska družba 

ali zadruga z omejeno odgovornostjo. 

 

10. VPRAŠANJE: 

Kot mikro-podjetje si močno želimo sodelovati na Vašem javnem razpisu, da lahko primerno uredimo svoje spletne 

strani za promocijo in poslovanje s strankami. Naše podjetje ima dve glavni spletni strani in na vsaki bi radi izvedli 

del aktivnosti, ki so predvidene kot upravičene, glede na razpisno dokumentacijo. Moje vprašanje so naslednja: 

Ali lahko pri nadgradnji hkrati prenovimo obe spletni strani, ali se moramo odločiti samo za eno? 

Če je možno prenovit obe spletni strani, ali lahko na eni izvedemo prenovo elektronske izmenjave in na drugi 

pripravimo produktno prodajni video? 

ODGOVOR: 

Omejitve glede števila prenovljenih spletnih strani ni. Prijava vsaj dveh ukrepov, v vašem primeru Spletne strani za 

tuje trge in Produktno-prodajni video je eden izmed pogojev za operacijo navedenih v točki 4.3. Pri tem bodite 

pozorni na upoštevanje kazalnikov navedenih v točki 5 javnega razpisa. 
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11. VPRAŠANJE: 

Na nas se kot možnega izvajalca obračajo potencialni prijavitelji. Da bi se izognili nepotrebnemu delu s prijavami / 

podjetji, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem: kako podjetje preveri, ali njegova operacija spada pod področja 

uporabe, ki so definirana v veljavni Strategiji pametne specializacije? Ali morajo biti člani obstoječih SRIP-ov? Kje 

so ti opisi? 

ODGOVOR: 

Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 6. 

 

12. VPRAŠANJE: 

Preverjam ustreznost upravičenca, ki ima pravno obliko s.p. in plačuje za samega sebe prispevke za zaposlitev 

(polni delavni čas) nima pa zaposlenega nobenega dodatnega zaposlenega. Ali je torej upravičen do prijave na 

razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 

2017-2018« 

ODGOVOR: 

Glede na navedeno ta pogoj izpolnjuje. Kot ustrezno dokazilo za dokazovanje števila zaposlenih se bo upoštevalo 

potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na dan 1. 9. 2017 iz katerega 

izhaja podatek o številu zaposlenih. 

 

13. VPRAŠANJE: 

Zanima me, če je pri dotičnem javnem razpisu, kjer je kot pogoj navedeno tudi zaposlovanje vsaj ene osebe za 

polni delovni čas,  le-ta pogoj že izpolnjen, če gre za samozaposlenega samostojnega podjetnika? 

ODGOVOR: 

Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 12. 

 

14. VPRAŠANJE: 

Ali je za razpis primerno podjetje, ki se ukvarja s turistično dejavnostjo in bi prijavilo stroške marketinških filmčkov 

za domač in tuji trg in spletno stran v tujih jezikih za tuje goste? 

ODGOVOR: 

Glede na navedeno, da. 

 

15. VPRAŠANJE: 

a) Ali obstaja kakšna “vprašanja in odgovor “ stran? 

b) Posodabljali bomo web stran in web trgovino ter izdelovali kar nekaj promo filmov. Ali se preferira da za vsako 

zadevo (web strani, Trgovina, optimizacija,…) iščemo svojega ponudnika (tako bomo tudi storili) ali preferirate 

agencije, ki imajo to vse združeno (tega si ne moremo privoščiti)? 
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ODGOVOR: 

a) Odgovori na vprašanja se bodo objavljali na spletni strani agencije, kjer je javni razpis objavljen. 

b) Število zunanjih izvajalcev nima vpliva na sam izbor. Poleg pogojev, ki jih mora zunanji izvajalec izpolnjevati, na 

izbor vplivajo le reference zunanjega izvajalca, ki so del metodologije za ocenjevanje. 

 

16. VPRAŠANJE: 

Zanima nas, ali je lahko izvajalec iz tujine? Nismo našli, da mora imeti sedež/podružnico v Sloveniji. 

ODGOVOR: 

Da, te omejitve v okviru tega javnega razpisa ni. Za izkazovanje pogojev za zunanje izvajalce boste v tem primeru 

morali v vlogi priložiti izvajalčev izpis iz poslovnega registra za ugotavljanje datuma registracije, za opravljanje 

dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo e-poslovanja. 

 

17. VPRAŠANJE: 

a) Nismo seznanjeni kako ste opredelili območja. Načeloma obalne občine spadajo pod Zahodno programsko 

območje? Prosimo za potrditev. 

b) V projektu bomo nastopali kot nosilec projekta. Želimo si Slovenske in tuje EU izvajalce. So lahko podizvajalci 

iz okoliških držav EU (italia, Hrvaška) ali morajo biti samo iz Slovenije?  

c) Koliko zunanjih izvajalcev lahko imamo v projektu, samo enega ali več? 

ODGOVOR: 

a) Delitev med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo je predstavljena v točki 6 navodil razpisne dokumentacije. 

Obalne občine spadajo v Zahodno kohezijsko regijo. 

b) Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 16. 

c) Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 15. 

 

18. VPRAŠANJE: 

Zanima me, ali je lahko zunanji izvajalec tudi univerza/fakulteta? 

ODGOVOR: 

Lahko. Te omejitve v okviru tega javnega razpisa ni. 

 

19. VPRAŠANJE: 

Med branjem dokumentacije Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v 

obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018« so se pojavila nekatera vprašanja.  

Prosimo vas za natančnejša pojasnila. 

a) Glede regije izvajanja in zunanjih izvajalcev. 
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V razpisni dokumentaciji je navedeno: "Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno 

opredeljeno, v katerem od programskih območij se bo v celoti izvajala aktivnost." 

Večina opisanih aktivnosti, za katere so stroški upravičeni, se nanašajo na aktivnosti zunanjih izvajalcev.  

Tako nas zanima ali se regijska omejitev nanaša tudi na zunanje izvajalce? 

Primer: 

Podjetje s sedežem v kohezijski regiji vzhodne Slovenije najame kot zunanjega izvajalca podjetje (z primernimi 

dokazili, načeli in po postopku izbire opisanem v razpisni dokumentaciji), ki deluje v kohezijski regiji zahodna 

Slovenija. 

Ali so v tej situaciji stroški zunanjega izvajalca opravičeni? 

b) Glede zaposlenih pri podjetju, ki prijavlja razpis. 

Pri ocenjevanju vlog ima veliko težo število zaposlenih pri prijavitelju. Zanima nas, kako se upoštevajo zaposleni 

pri podjetju v primeru da ima podjetje več poslovalnic.  

Natančneje:  

Ali lahko pri operacijah, ki jih prijavlja ena podružnica, sodelujejo tudi zaposleni iz drugih podružnic podjetja, v 

primeru da bi se aktivnosti (sestanki, izobraževanja ipd.) vedno izvajale v regiji prve podružnice, ki se prijavlja na 

razpis? 

Kako se v tem primeru izračuna odstotek zaposlenih, ki sodelujejo pri projektu? Kako je v primeru več poslovalnic 

s pogoji glede zaposlitev (na dan 1.9., št. zaposlenih v podjetju, formula za kriterij deleža udeleženosti zaposlenih). 

Primer: 

Podjetje ABC ima dve poslovalnici, eno v vzhodni kohezijski regiji in eno v zahodni. Na razpis bi se prijavilo s 

podružnico iz vzhodne regije. 

Kateri zaposleni pri podjetju se upoštevajo kot "Zaposlene osebe pri podjetju za poln delovni čas"?  

 - Vsota zaposlenih za poln delovni čas pri obeh podružnicah podjetja skupaj.  

 - Zaposleni za poln delovni čas pri tisti podružnici, ki prijavlja projekt (v tem primeru podružnica v vzhodni 

kohezijski regiji)? 

Kako se v tem primeru izračuna odstotek sodelujočih zaposlenih, če ima npr. podjetje 1 zaposlenega v vzhodni 

regiji in 10 zaposlenih v obeh regijah skupaj.  

ODGOVOR: 

a) Da, stroški zunanjih izvajalcem so v vašem primeru upravičeni. Te omejitve v okviru tega javnega razpisa ni. 

b) Število zaposlenih za polni delovni čas na dan 1. 9. 2017 se bo ugotavljalo na podlagi potrdila Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju, na katerem so zajeti skupni podatki (tudi podatki 

poslovnih enot in podružnic). 

Pri določitvi števila zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju operacije je potrebno upoštevati število članov 

projektne skupine in ostalih zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju operacije. V vašem primeru člani iz obeh 

regij. Je pa pogoj, da se aktivnosti izvajajo v regiji, za katero se prijavljate. V vašem primeru Vzhodni kohezijski 

regiji. 
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20. VPRAŠANJE: 

Želeli bi se prijaviti na razpis. Vljudno prosim da nam pošiljate obvestila o dodatnih pojasnilih. 

ODGOVOR: 

Odgovori na vprašanja se bodo objavljali na spletni strani agencije, kjer je javni razpis objavljen. 

 

21. VPRAŠANJE: 

Smo hotel v Sloveniji, naši ključni kupci pa so tujci, ki prenočijo pri nas (več kot 70%). Marketing usmerjamo 

izključno na tuje trge. Kako se gleda kriterij izvoz na tuje trge v našem primeru, saj so kupci naših storitev pretežno 

iz tujine? 

ODGOVOR: 

Delež tržnega potenciala podjetja se izračuna iz evidentiranih čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih (na trgu EU 

in trgih izven EU) v razmerju do celotnih čistih prihodkov iz prodaje. Osnova za podatke je izkaz poslovnega izida 

za leto 2016, iz katerega so razvidni podatki o prodaji na tujih trgih, ki morajo podpisani in žigosani s strani 

zakonitega zastopnika vlagatelja. 

 

22. VPRAŠANJE: 

Zanima me kandidatura na razpis, a sem zasledil pri posebnih pogojih, da podjetje ne sme biti mlajše od 2 let. V 

moje primeru sem opravljal dejavnost preko S.P. do 2016 in nato odprl D.O.O. kjer dejavnost nadaljujem. 

Ali lahko še vedno kandidiram na razpis? 

ODGOVOR: 

Da, vendar samo v primeru, da gre za univerzalno pravno nasledstvo in je bila družba ustanovljena zaradi izvedbe 

prenosa podjetja podjetnika, kar je razvidno tudi iz Poslovnega registra Slovenije. 

 

23. VPRAŠANJE: 

Prijaviti se želimo na javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP  v obdobju 2017-

2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«. Zanima me kakšen je postopek. 

Najprej moramo skleniti pogodbo o sofinanciranju – na kakšen način ste to predvidevali. 

Potem izpolnimo vse prijavne obrazce in vam jim posredujemo. 

ODGOVOR: 

Postopek je jasno naveden v javnem razpisu, predvsem v točkah: 

11. Roki in način prijave na javni razpis 

12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev 

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa 
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24. VPRAŠANJE: 

Zanima me ali je do sofinanciranja upravičeno podjetje, čigar osnovna dejavnost ne paše v nobeno področje 

Pametne specializacije... podjetje pa želi vzpostaviti e-trgovino, kjer se bodo med drugimi prodajali tudi izdelki, ki 

pa jih bi lahko umestili v področja Pametne specializacije. 

ODGOVOR: 

Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 6. 

 

25. VPRAŠANJE: 

Zanima nas kaj vse spada pod primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov? Ali se lahko prijavi podjetje, ki ima 

glavno dejavnost registrirano: C 28.300 PROIZVODNJA KMETIJSKIH IN GOZDARSKIH STROJEV? 

ODGOVOR: 

Podjetje z navedeno glavno dejavnostjo je upravičeno do sofinanciranja na tem javnem razpisu. 

 

26. VPRAŠANJE: 

Med branjem dokumentacije Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v 

obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018« so se nam pojavila dodatna vprašanja.  

Prosimo vas za natančnejša pojasnila glede izjave podpisnika obrazca: "Obrazec št. 4: REFERENCE IZVAJALCA" 

"da so bile z zgoraj omenjenimi referenčnimi podjetji sklenjene pogodbe za storitve s področja vzpostavitve ali 

nadgradnje elektronskega poslovanja, katere bom agenciji na njegov poziv predložil na vpogled." 

Obrazložitev: 

V nekaterih primerih gre pri našem podizvajalcu za reference, ki so bile dogovorjene in sklenjene na podlagi 

zaupanja in izkušenj dolgoročnega sodelovanja, a niso bile zapisane v obliki pogodbe (v evropskem pravnem redu 

je dogovor pogodba, tudi če ni zapisana). 

Pogodbe za referenčne storitve so bile sklenjene (ustno) in jih je mogoče izkazati z izjavo, z izročkom in z računi,  

na katerih je razviden opis storitve, ki je bila opravljena. Ni jih pa mogoče izkazati z vpogledom v pisno pogodbo, 

saj ne obstaja. 

Prosimo za potrditev, da so dokazila kot so npr. račun z opisom storitve dovolj za primer vpogleda Agencije v 

primeru pregledovanja referenc. 

ODGOVOR: 

V primeru neobstoja (ali nezmožnosti predložitve – NDA, ipd.) pogodbe veljajo naslednja dokazila: 

- izjava naročnika o opravljeni referenčni storitvi (iz nje mora biti razvidno: vsebina opravljene storitve, kdo 

je storitev opravil (ime in priimek), obdobje v katerem je bila storitev opravljena) 

in 

- kopija naslednjih dokumentov: račun ali ponudba ali predračun ali naročilnica, ki se nanaša na opravljeno 

referenčno storitev 

in 
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- dokazilo o plačilu referenčne storitve (iz dokazila mora biti razvidno, da je bilo plačilo dejansko izvršeno). 

Komisija lahko prijavitelja kadarkoli v času obravnave vloge pisno (po pošti ali elektronski pošti) pozove k 

posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Prijavitelj mora dokazila posredovati v 

predpisanem roku, v nasprotnem primeru komisija navedb v vlogi ne bo upoštevala. 

 

27. VPRAŠANJE: 

Podjetje aaaaa d.o.o se ima namen prijaviti  na razpis: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega 

poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«. Prosimo vas za informacijo ali naše 

podjetje  glede na S bon ima pogoje za prijavo na razpis. Bonitetna ocena na podlagi letnega poročila 2016 je SB7. 

ODGOVOR: 

Finančna in dinamična ocena sta le eni izmed meril za ocenjevanje vlog. Višina ocene vpliva le na doseženo število 

točk ni pa to en izmed pogojev za kandidiranje. 

Skupna bonitetna ocena je za potrebe tega javnega razpisa dosegljiva in preverljiva brezplačno vsakemu podjetju 

s sedežem v Sloveniji za svoje lastno podjetje na produktu www.bonitete.si. Za pridobitev dostopa je potrebno 

poslati e-mail na naslov: support.si@bisnode.com z navedbo naziva podjetja, davčne številke, imena in priimka, 

telefona ter elektronskega naslova. Na tej osnovi boste prejeli uporabniško ime ter geslo za dostop do brezplačnih 

podatkov za vaše podjetje. Izpis bonitetne ocene z razvidnim datumom izpisa, ki na dan oddaje vloge ni starejši od 

30 dni je obvezna priloga obrazca št. 1: Prijava. Upoštevali se bodo samo izpisi pridobljeni po zgoraj navedenem 

postopku. 

 

28. VPRAŠANJE: 

Imamo zunanjega izvajalca, ki ima potrebne reference in upravičeno dejavnost izvaja že več kot 5 let, ampak šele 

zadnja 3 leta kot d.o.o.; prej pa je to opravljal kot s.p., ki pa ga je takrat, ko je odpiral d.o.o. zaprl. Kaj naredimo v 

tem primeru, vezano na spodnji pogoj? 

Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo 

elektronskega poslovanja vsaj 5 let, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov. 

ODGOVOR: 

Zunanji izvajalec pogoj izpolnjuje le v primeru, da gre za univerzalno pravno nasledstvo in je bila družba 

ustanovljena zaradi izvedbe prenosa podjetja podjetnika, kar je razvidno tudi iz Poslovnega registra Slovenije. 

 

29. VPRAŠANJE: 

Koliko različnih operacij lahko prijavi podjetje? 

ODGOVOR: 

V točki 4.2 javnega razpisa je med posebnimi pogoji za prijavitelje navedeno, da prijavitelj lahko na predmetni javni 

razpis kandidira samo z eno vlogo. 

 

30. VPRAŠANJE: 

Sprašujem ali mora biti izvajalec slovensko podjetje ali je lahko tudi tuje na primer iz Hrvaške? 
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ODGOVOR: 

Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 16. 

 

31. VPRAŠANJE: 

V točki 5 Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev) so navedeni dokumenti, ki jih potrebno predložiti. Sklepam, da je 

te dokumente potrebno predložiti ob zahtevku za izplačilo? 

ODGOVOR: 

Da, dokumenti za kazalnike so del dokazil, ki jih morate priložiti Poročilu, ki je del Zahtevka za izplačilo. 

 

32. VPRAŠANJE: 

Potencialne prijavitelje zanima, v kolikor bi bilo več prijavljenih, ali se kvota sredstev zmanjša po prijavitelju? Torej 

ali bi prijavitelju praviloma pripadalo 70 % upravičenih stroškov od celotne investicije, pa bi prejel zato samo 50 % 

ali manj? 

ODGOVOR: 

Postopek je opisan v točki 5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij. 

 

33. VPRAŠANJE: 

Prosili bi za več informacij o razpisu E-poslovanje 2017-2018. 

V Sloveniji imamo spletno trgovino, ki jo širimo sedaj v Avstrijo, Madžarsko, Italijo. Se lahko sredstva namenjajo za 

vzpostavitev delovanja, najema strežnikov ali nakup strežnikov? Za prevode, za najem študentov, ki jih trenutno 

potrebujemo ali za plače zaposlenih? Za plačilo storitev marketinški agenciji, google adwords oglasov in Facebook 

oglaševanja spletne trgovine doma in v tujini. 

Kako se lahko porabijo sredstva? V točki, ki navajate vi (navedeni spodaj) namreč ne znamo razbrat ali se pravilno 

uvrščamo, kot drugo pa ali lahko porabimo sredstva za zgoraj omenjene projekte/delavce. 

3. Spletne strani za tuje trge 

4. Spletne trgovine 

ODGOVOR: 

Upravičeni stroški na javnem razpisu E-poslovanje 2017-2018 so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v 

zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo ukrepov. To pomeni, da se kot upravičen 

strošek lahko uveljavlja samo račune zunanjih izvajalcev za izvedbo ukrepov navedenih v javnem razpisu. 

Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni. Upravičenec 

bo moral v poročilu, ki ga bo predložil k zahtevku za izplačilo, navesti kako je pri izboru zunanjega izvajalca 

upošteval načelo gospodarnosti in pridobil storitev po tržni ceni ter navesti dokazila o izboru zunanjega izvajalca 

(tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacija s katero izkaže preveritev tržnih cen; v primeru, 

da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora upravičenec navesti dokumentacijo, s katero lahko izkaže, da je preveril 

tržne cene). K zahtevku za izplačilo bo moral upravičenec priložiti kopijo sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem 

(ki ne sme biti sklenjena pred datumom oddaje vloge na predmetni javni razpis), ki se nanaša na storitve v okviru 
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sofinancirane operacije na predmetni javni razpis in dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca, ki jo je navedel v 

poročilu k zahtevku. 

 

34. VPRAŠANJE: 

Na podjetju ######## d.o.o. ponujamo digitalizacijo postopkov razvoja kadra (ocenjevanje potencialov za razvoj 

kompetenc). 

Razen a) najema psihometrične programske opreme (internetnega portala) ponujamo tudi b) šolanja (torej sam 

razvoj kompetenc) kadrovnikom na temo uporabe psihometrije in digitalnih psihometričnih orodij v kadrovanju ter 

c) svetujemo pri definiranju modela kompetenc (kompetenčnih profilov) 

Zanima me, s katero/-imi od zgoraj navedenih dejavnosti bi lahko kot zunanji izvajalci sodelovali s podjetji, ki bi se 

odločila za kandidaturo za sredstva v okviru razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v 

MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018« ter v kolikšni meri (odstotku) bi lahko uveljavljali strošek 

naših storitev? 

ODGOVOR: 

Tovrstno vprašanje se nanaša na delo komisije, ki bo pri pregledu vloge odločila o upravičenosti sofinanciranja 

posameznih sklopov znotraj prijavljene operacije. Omejitve sofinanciranja za posamezen sklop ni, je pa omejitev 

sofinanciranja na nivoju operacije, ki ne sme biti nižja od 5.000,00 EUR in ne višja od 30.000,00 EUR. 

 

35. VPRAŠANJE: 

Smo podjetje, ki razmišlja o prijavi na razpis z več ukrepi. Za različne ukrepe bomo izbrali različne izvajalce. Kot je 

zavedeno v razpisni dokumentaciji je vsak zunanji izvajalec dolžan priložiti obrazec št. 4. V obrazcu št. 4 je 

zavedeno, da mora zunanji izvajalec »Izkazovati izkušnje iz storitev s področja vzpostavitve ali nadgradnje 

elektronskega poslovanja podjetjem od vključno 2013 leta dalje«. Zunanji izvajalec, ki npr. ustvarja produktno-

prodajne videe ne more zagotavljati referenc s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja. 

Predvidevamo, da gre za napako v obrazcu in zunanji izvajalec poda reference le za svoje področje. 

Ali mora vrednost vseh ukrepov skupaj znašati najmanj 7.143 EUR ali je tudi omejitev vrednosti posameznega 

ukrepa?  

ODGOVOR: 

Zunanji izvajalec mora izkazovati izkušnje iz storitev s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega 

poslovanja. Pri tem je mišljeno, da izkazuje izkušnje iz tistih sklopov, ki jih bo izvajal. 

Omejitve vrednosti posameznega ukrepa ni. V primeru 70 % sofinanciranja, mora skupna vrednost upravičenih 

stroškov vseh ukrepov znašati najmanj 7.142,86 EUR. 

 

36. VPRAŠANJE: 

Zanima me vaše mnenje glede ustreznosti našega projekta na razpis: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo 

elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«.  

Nameravamo namreč izdelati spletni portal – kontroling preko oblaka za tuje stranke, ki bi za nas predstavljalo 

dodatno storitev. 

Ali bi lahko to postavili pod ukrep 3. Spletne strani za tuje trge? Ali pa mogoče kam drugam? 
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ODGOVOR: 

Prijavitelj v okviru Obrazca št. 3: Podatki o operaciji opiše načrtovano operacijo in ukrepe, ki se bodo izvajali znotraj 

operacije. Za pregled vloge in odločanje o ustreznosti operacije je pristojna komisija. Poglejte tudi odgovor na 

vprašanje št. 33. 

 

37. VPRAŠANJE: 

V zvezi z Javnim razpisom za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 

»E-POSLOVANJE 2017-2018« prosim za informacijo ali dodeljena sredstva »de minimis« pomoči v skladu z 

Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri 

pomoči »de minimis« in Uredbo o pogojih in merilih za dodelitev pomoči letališčem državnega pomena (UL RS, št. 

52/16), ki smo jih prejeli leta 2016 preprečujeta prijavo na ta razpis? 

ODGOVOR: 

Postopek sofinanciranja na osnovi sheme de minimis je podrobno opisan v točki 9. Shema in skladnost s pravili 

državnih pomoči. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 

200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. V kolikor ste to vrednost že dosegli, do sofinanciranja po 

tem javnem razpisu niste upravičeni. 

 

38. VPRAŠANJE: 

Zanima me ali se lahko znotraj enotnega podjetja (lastniško povezanih družb) na razpis prijavi več podjetji? 

ODGOVOR: 

Lahko. Te omejitve v okviru tega javnega razpisa ni. 

 

39. VPRAŠANJE: 

V procesu zbiranja ponudb za izvedbo razvoja spletne rešitve in strategije ter izvedbe digitalnega marketinga smo 

pridobili ponudbe in se interno odločili za sodelovanje z dvema družbama, ki ustrezata kriterijem vašega razpisa. 

Kot ugotavljamo pa nekateri ponudniki s katerimi smo bili v kontaktu in smo od njih prejeli ponudbe še ne poslujejo 

5 let kot je navedeno v enem od kriterijev. Prosimo vas za potrditev oziroma pojasnilo ali lahko že zbrane ponudbe 

teh ponudnikov predložimo kot dokaz gospodarnega ravnanja pri iskanju najboljšega ponudnika za storitve, ki jih 

bomo rabili. V nasprotnem primeru to pomeni, da bi morali ponovno v proces zbiranja ponudb za potrebe ustreznosti 

– zbiranja točk in ne nujno za dejansko iskanje najboljše ponudbe.  

ODGOVOR: 

Za izvajalce, od katerih pridobite ponudbe, s katerimi izkazujete preveritev tržnih cen, omejitev za opravljanje 

dejavnosti vsaj 5 let, ne velja. 

 

40. VPRAŠANJE: 

Smo mikro podjetje, ki se ukvarja z nadzorom in projektiranjem večjih gradbenih projektov. Zanima me, če smo 

primerni kandidat za prijavo na razpis:  Vzpostavitev in nadgradnja e-poslovanja. 

ODGOVOR: 
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Da, v kolikor izpolnjujete vse pogoje za kandidiranje, navedene v točki 4 javnega razpisa, in ostala določila javnega 

razpisa. 

 

41. VPRAŠANJE: 

Vodim restavracijo ######## v Ljubljani. Smo mikro podjetje z 11 zaposlenimi. Sodelujemo z več tujimi turističnimi 

agencijami, ki k nam pošiljajo  skupine, ko v turistični turi obiščejo Ljubljano, kot eno od destinacijskih točk v 

potovalni turi, pri nas pa imajo, kosilo ali večerjo. Naša želja je še povečati delež poslovanja v tem segmentu in 

širiti promocijo slovenske kulinarike. 

Radi bi sodelovali na razpisu v točki 

3. Spletne strani za 

tuje trge 

Izdelava in upravljanje celostne 

podobe na spletni strani za tuje 

trge. 

 

- Priprava in objava vsebin, struktur in opisov podjetij 

in njihovih rešitev na spletu v različnih jezikih. 

- Vzpostavitev in upravljanje digitalnih kanalov in 

platform (WEB, Linkedin, Facebook, Booking, 

Twitter, Trip Advisor, Airbnb, itd.). 

- Izobraževanje in usposabljanje vezano na 

aktivnost. 

 

Ali ocenjujete, da je prijava na razpis v naši gostinski dejavnosti možna in smiselna? 

ODGOVOR: 

Smiselnost prijave je v pristojnosti prijavitelja. Vloga mora izpolnjevati vse razpisne pogoje in ostala določila javnega 

razpisa. 

 

42. VPRAŠANJE: 

Podjetje, ki jim pomagamo pri prijavi na razpis, je že postavilo vprašanje, vendar je bil odgovor nejasen. Prosim za 

natančen odgovor na spodnje vprašanje: ali so upravičeni do razpisa ali ne? 

3. VPRAŠANJE: 

Vprašanje glede II. dela in sicer pri točki 4.1. – 5. odstavek in 11. odstavek. 

V podjetju smo imeli državno subvencijo za izplačilo štipendije. Ker študentka ni končala študija v 

dogovorjenem roku sedaj vračamo denarno subvencijo v obojestranskem dogovoru z agencijo. Ali se zaradi 

tega ne smemo prijaviti na razpis »E-POSLOVANJE 2017-2018«?  

ODGOVOR: 

Izpolnjevanje razpisnih pogojev lahko presoja le komisija v okviru postopka obravnave vlog. Glede na navedeno v 

vprašanju obstoji tveganje, da vloga ne bi izpolnjevala predvsem pogojev v točki 4.1. – 3., 5. in 11. odstavek. 

 

43. VPRAŠANJE: 

V podjetju bi za razpis uveljavljali operacijo, ki vključuje spletno trgovino in vpogled stanja zalog za kupce. Spletno 

trgovino bomo vzpostavili tako, da bo omogočala pošiljanje konkretnega povpraševanja preko interneta (izbor 

artiklov, dodajanje v košarico in pošiljanje povpraševanja). Svojim strankam želimo preko interneta omogočiti 
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vpogled v aktualno stanje zalog izdelkov (elektronska izmenjava). Dodatno bomo dopolnili spletno stran z novimi 

tujimi jeziki (nemščina, francoščina, španščina, ruščina, poljščina). Prevajanja bodo izvajali profesionalni prevajalci. 

Sedaj nas zanima ali lahko to operacijo uvrstimo v prednostno področje S4 med Tovarne prihodnosti? 

ODGOVOR: 

Na vaše vprašanje ne moremo odgovoriti natančneje, saj se tovrstno vprašanje nanaša na delo komisije, ki bo pri 

pregledu vloge odločila o upravičenosti prijavljene operacije do sofinanciranja. 

Iz same vloge, Obrazec št. 3: PODATKI O OPERACIJI bo morala biti razvidna umestitev operacije glede na 

Strategijo pametne specializacije »S4« in natančno predstavljeno kako in zakaj je mogoče operacijo uvrstiti v 

izbrano prednostno področje. V kolikor operacija ne bo uvrščena v eno izmed prednostnih področij veljavne S4 in 

v primeru, da uvrstitev ne bo ustrezno utemeljena se lahko vloga zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrne. 

 

44. VPRAŠANJE: 

Imam konkretno vprašanje za dve podjetji, ki bi želeli sodelovati na razpisu kot zunanji izvajalci: 

1. ######## d.o.o. , matična številka ######## 

2. ######## d.o.o., matična številka ######## 

Ali navedeni podjetji lahko sodelujeta kot zunanja izvajalca glede na starost podjetij? 

ODGOVOR: 

Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo 

elektronskega poslovanja vsaj 5 let, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov. Opozarjamo še na 

zadnji odstavek točke 4.4 javnega razpisa. 

 

45. VPRAŠANJE: 

Vprašanja glede upravičenih stroškov (točka 10.1 JR): 

a) Elektronska izmenjava  

Ali je upravičen strošek (predvidene aktivnosti) lahko postavitev digitalnega katalog izdelkov (t.i. PIM – Product 

Information Management)?  

b) Spletne strani za tuje trge 

Ali je storitev vzpostavitve spletne strani (WEB platforma?  - oblikovanje, programiranje ipd.) upravičen strošek? 

Ali je promocija spletne strani (npr. oglaševanje na spletnih iskalnikih , optimizacija za iskalnike ipd…) upravičen 

strošek?  

c) Krepitev kompetenc 

 Ali se lahko izvede samo 1 sklop usposabljana (od predvidenih dveh)? Kdo lahko izvaja usposabljanja? Ali je 

predviden kakšen minimalni obseg glede vsebin? 

ODGOVOR: 

a) Strošek je upravičen. 
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b) Vzpostavitev spletne strani je upravičen strošek. Promocija spletne strani ni upravičen strošek. 

c) Možna je izvedba tudi le enega izmed sklopov znotraj ukrepa usposabljanj. Usposabljanja lahko izvajajo zunanji 

izvajalci, za katere je iz javno dostopnih virov podatkov razvidno, da so registrirani za opravljanje dejavnosti. 

Kazalniki oz. dokazila o doseganju ciljev za posamezen ukrep so navedeni v točki 5 v Navodilih, ki so del razpisne 

dokumentacije. 

 

46. VPRAŠANJE: 

Sem 100% lastnik in direktor družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Ker gre v lastniškem smislu za enoosebno 

družbo, sem pred leti, po takrat veljavnem zakonu, moral zapustiti svoje podjetje in se na Zavodu za zaposlovanje 

prijaviti pod šifro 040. Od takrat vse prispevke za polni delovni čas plačujem sam - v svojem imenu, podjetje pa 

sicer izkazuje stanje  "0" zaposlenih. Ali v tem primeru izpolnjujem pogoje za prijavo na razpis? 

ODGOVOR: 

Izpolnjevanje razpisnih pogojev sicer presoja komisija v okviru postopka obravnave vlog, glede na navedeno pa 

pogoja o minimalnem številu zaposlenih ne izpolnjujete. Kot ustrezno dokazilo za dokazovanje števila zaposlenih 

se bo upoštevalo potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na dan 1. 

9. 2017 za prvo odpiranje oz. 1. 2. 2018 za drugo odpiranje iz katerega izhaja podatek o številu zaposlenih. 

 

47. VPRAŠANJE: 

Kontaktiram vas v zvezi s tem razpisom in na vas naslavljam konkretno vprašanje glede tega razpisa, ki je primeren 

za veliko naših strank vendar ne za nas in sicer se nanaša na točko 4.4 zunanji izvajalci. Ali ne gre v spodnji točki 

za popolno diskriminacijo mladih oz. novo ustanovljenih podjetij tako imenovanih "startupov"? 

Citiram točka 4.4. 

"V vlogi bo moral prijavitelj navesti zunanje/ga izvajalca/e, ki bo/bodo storitev opravil/i. Zunanji izvajalec mora o 

opravljenem delu pripraviti poročilo.  

V okviru predmetnega javnega razpisa lahko zunanji izvajalec sodeluje z največ desetimi (kvota sodelovanj) 

upravičenci. V ta namen bo za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa komisija, navedena v 12. točki tega 

javnega razpisa, vzpostavila evidenco, iz katere bo razvidno, kateri zunanji izvajalci so navedeni v vlogah, v 

katerem časovnem obdobju naj bi se storitev opravila in ali so bile vloge odobrene za sofinanciranje ali ne. V 

primeru, da bo komisija v postopku obravnave vloge ugotovila, da je prijavitelj v vlogi navedel zunanjega izvajalca, 

ki je že zapolnil kvoto sodelovanj z upravičenci, se taka vloga v skladu z določili 12. točke predmetnega javnega 

razpisa zavrne. Na kvoto vplivajo le podatki iz tistih vlog, ki bodo odobrene za sofinanciranje. Omejitev sodelovanja 

z največ desetimi upravičenci ne velja za zunanje izvajalce ukrepa Krepitev kompetenc – usposabljanja. 

Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo 

elektronskega poslovanja vsaj 5 let, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov. Zunanji izvajalec mora 

izkazovati izkušnje iz storitev s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja in sicer vsaj tri 

reference od vključno 2013 leta dalje. Zunanji izvajalec bo moral na poziv agencije na vpogled predložiti pogodbe, 

sklenjene s podjetji, ki jih bo navedel v Obrazcu št. 4, in sicer za namen preverjanja resničnosti navedb v 

omenjenemu obrazcu. V primeru, da agencija oziroma izvajalski organ, posredniški organ, organ upravljanja, organ 

za potrjevanje, revizijski organ ali drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organ (v nadaljevanju: organi, ki 

izvajajo nadzor) po podpisu pogodbe o sofinanciranju z upravičencem ugotovi, da je izvajalec navajal neresnične 

podatke v Obrazcu št. 4, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva 
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skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila 

sredstev v državni proračun Republike Slovenije. 

Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni. Upravičenec 

bo moral v poročilu, ki ga bo predložil k zahtevku za izplačilo, navesti kako je pri izboru zunanjega izvajalca 

upošteval načelo gospodarnosti in pridobil storitev po tržni ceni ter navesti dokazila o izboru zunanjega izvajalca 

(tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacija s katero izkaže preveritev tržnih cen; v primeru, 

da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora upravičenec navesti dokumentacijo, s katero lahko izkaže, da je preveril 

tržne cene). K zahtevku za izplačilo bo moral upravičenec priložiti kopijo sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem 

(ki ne sme biti sklenjena pred datumom oddaje vloge na predmetni javni razpis), ki se nanaša na storitve v okviru 

sofinancirane operacije na predmetni javni razpis in dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca, ki jo je navedel v 

poročilu k zahtevku." 

Namreč, če lahko razložim našo situacijo, mogoče nismo edini z takim stanje in vprašanjem a počutimo se dobro 

izigrane. Kot prejšnje podjetje ######### d.o.o. smo preteklih 7 let opravljali širok spekter agencijskih storitev iz 

področja spletnih tehnologij, marketinga, multimedije, razvoja in intergracij. Ker smo se letos odločili podjetje 

preoblikovati in podati se na trg z novim imenom ######## d.o.o., ter bolj specializiranim nastopom in zmanjšati 

število dejavnosti, ki smo jih prej opravljali, ter se bolj ozko usmeriti in specializirati le za določena področja z višjo 

tržno dodano vrednostjo. Zato, ker nam je za agencijske dejavnosti zmanjkovalo časa, kot smo bili tega navajeni, 

smo iz slednjega razloga odprli novo podjetje ######### d.o.o., mesec maj 2017, tako smo vse stranke iz 

prejšnjega podjetja, kot tudi reference iz področij, ki niso vezana na agencijska dela od tam obdržali, teh se je 

nabralo v zadnjih 7 letih že preko 200, nekatere so ob našem delu močno okrepile svoje tržno prisotnost in 

gospodarsko vrednost. Sedaj se zaradi te vaše točke 4.4. naših 8-10 potencialnih kakovostnih prijaviteljev, dobro 

stoječih podjetij, ki si želijo na tuje trge in imajo potencial za razvoj ter napredek na teh trgih. A nočejo oz. si ne 

želijo delati z nikomer drugim razen z nami a se na veliko žalost ne more prijaviti na ta razpis prav zaradi nas oz. 

te famozne točke 4.4., ki nam to prepoveduje. Če smo iskreni smo se tudi sami razveselili tega razpisa, ki nam je 

prvič odkar poslujemo od leta 2010, saj tako dobrega razpisa in dobesedno nam pisanega na kožo ni bilo. Vse te 

zgoraj omenjene trditve so dokazljive. Trenutno imamo 3 zaposlene želeli bi si zaposliti vsaj še enkrat toliko 

razvojnikov in dodatno 2 strokovnjaka s področja informacijskih ved. Kar bi nam sodelovanje na takih razpisih do 

določene mere dejansko omogočilo, saj v našem kraju oziroma okoliše je ogromno visoko kvalificiranega kadra, ki 

je sposoben in visoko motiviran. A če želijo službo se morajo peljati v Ljubljano, ker druge možnosti tukaj enostavno 

ni. Za nas pa so taki razpisi kot je ta vaš pomenijo neko hitrejše odločanje za naše stranke, kar bi posledično 

pomenilo dobro pozitivno razvojno plat podjetja,  kar je tudi v interesu tudi vam? 

Zato vas pozivam, da omenjeno točko 4.4. še pravočasno revidirate in odpravite nesmiselne omejitve za izvajalce. 

Namreč mnenja smo, da takšne omejitve postavljene v točki 4.4. so izjemno slabe za gospodarsko rast, saj imajo 

izjemno negativen vpliv na razvoj malih in mikro malih podjetij, predvsem na "startup podjetja" zavedam pa se tudi, 

da so prisotni tudi drugi ukrepi za startupe, a kaj ko jih največ dosegajo ti, ki so v Ljubljani, vsi izven nimamo niti 

spodobno urejenega inkubatorja, da ne govorim o klimi, ki razen v Ljubljanski regiji, ki enostavno cveti, je drugod 

po Sloveniji na dihalnih aparatih. In s takimi omejitvami, boste še te aparate počasi izključili. Omejitve, ki so 

opredeljene za prijavitelje pa že v veliki meri izločijo več ali manj ogromno negativnih prijaviteljev, ter vzpostavljajo 

nek filter pred zlorabami. Ta za izvajalce je pa iz več vidikov izjemno sporen verjamem, da ne samo pri nas pa tudi 

na evropski ravni. 

ODGOVOR: 

Vaše predloge bomo obravnavali pri morebitni pripravi podobnih razpisov v prihodnosti.  

 

48. VPRAŠANJE: 

Glede prijave na razpis, ki je za naš oddelek zelo aktualen, bi imela nekaj vprašanj: 
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a) Smo oddelek, ki se ukvarja z rešitvami strojnega vida v Industriji 4.0 in je naš cilj za 2018 vstop na tuje 

trge. Oddelek je majhen, šteje 17 zaposlenih, smo pa del podjetja ####### d.o.o., ki zaposluje okoli 200 

ljudi in dosega 19,3 MIO prometa, kar uvršča podjetje še vedno med MSP, če prav razumem? Torej, ali 

zadoščamo kriterijem glede MSP? 

b) Če prav razumem kohezijske regije, lahko izberemo ali tisto, kamor spada Postojna, ali tisto, kamor spada 

naš oddelek v Ljubljani? Glede na to, da bo izvajalec verjetno iz vzhodne regije je najbrž smiselno, da 

navedemo vzhodno? 

c) Kako dokažemo ustreznost izvajalca, poleg tega, da priložimo 3 ponudbe? 

d) Ali je nujna najnižja cena ali pa lahko izberemo izvajalca, ki je v okvirih ostalih ponujenih cen (npr. +- 

15%)? 

e) Ali imamo lahko več izvajalcev? (Npr. agencija, ki izdela spletno stran; ločeno fotograf, ločeno 

izobraževanja…)? 

f) Glede točkovanj – najbrž ne bomo mogli doseči več kot 80 točk, saj v podjetju z 200 zaposlenimi, ki se 

ukvarja z izdelavo orodja, od tega 17 strokovnjakov v oddelku za strojni vid in od tega recimo 4-5, ki bomo 

sodelovali pri digitalizaciji trženja, ne moremo doseči velikega deleža. Ta kriterij ni v prid srednje velikim 

podjetjem. Ali je po vaših izkušnjah še vedno smiselno, da oddajamo ponudbo?  

g) Ali lahko kandidiramo za več sklopov (npr. spletna stran + izobraževanja), ali moramo za vsak sklop oddati 

ločeno prijavo? 

h) V primeru, da se uvrstimo med prejemnike subvencije, kolikšen delež stroškov lahko uveljavljamo? Vse, 

če je skupni znesek manj kot 30.000?  

ODGOVOR: 

a) Za opredelitev velikosti prijavitelja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU. Opozarjamo 

na drugi odstavek 6. člena Priloge I Uredbe št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska 

podjetja ali povezana podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in 

drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno 

za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje. Pri določitvi 

velikosti podjetja vam je lahko v pomoč priročnik dosegljiv na naslednji povezavi: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/native 

b) Izberete regijo, kjer se bodo izvajale aktivnosti operacije in boste imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis 

sedež / poslovno enoto / podružnico. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register 

Slovenije / Sodni register. 

c) Kako se bo preverjalo zunanje izvajalce je navedeno v točki 4.4 javnega razpisa. Tri prejete ponudbe med seboj 

nepovezanih družb in dokumentacija s katero se izkaže preveritev tržnih cen pa so ena izmed dokazil k Poročilu, 

ki je priloga Zahtevka za izplačilo.  

d) Upravičenci morajo izvesti operacijo v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer (i) načelo 

gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, (ii) načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, (iii) načelo 

transparentnosti javnega naročanja, (iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo sorazmernosti 

ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na način, da se 

celoten postopek dokumentira in obrazloži. V kolikor gre za isto storitev, izbor izvajalca, ki ni najugodnejši lahko 

pomeni, da v izboru niso bila upoštevana načela javnega naročanja, kar je v neskladju z zahtevami javnega razpisa. 

e) Lahko imate za vsak sklop drugega izvajalca. 

f) Smiselnost prijave je v pristojnosti prijavitelja. 

g) Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti vsaj dva izmed ukrepov navedenih v točki 10.1. Prijavitelj 

lahko na predmetni javni razpis kandidira samo z eno vlogo. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/native
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h) Uveljavljate vse upravičene stroške. Intenzivnost pomoči je določena v točki 10.3. javnega razpisa. 

 

49. VPRAŠANJE: 

V razpisni dokumentaciji je opredeljeno, da se na razpis E-POSLOVANJE 2017-2018 lahko prijavijo mikro, mala in 

srednje velika podjetja. Zanima me ali se na razpis lahko prijavijo tudi zasebni zavodi? 

ODGOVOR: 

Društva in zavodi niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. 

 

50. VPRAŠANJE: 

a) Zanima me ali je mišljeno v Obrazcu 3, pod opisom posameznih ukrepov (opis operacije) 3000 znakov za vse 

prijavljene ukrepe skupaj ali 3000 znakov za posamezen ukrep? In analogno tudi z tabelo Izboljšanja 

konkurenčnosti? 

b) Če prav razumem se vsi prijavljeni ukrepi opišejo v eni tabeli na enem obrazcu. 

c) Če bi prijavili ukrep Krepitev kompetenc- usposabljanja z zunanjim izvajalcem ali je tudi zanj potem potrebno 

izpolnit v tem Obrazcu 3 (drugi list) »Podatki o zunanjem izvajalcu«? Ali potem tudi oni izpolnijo Obrazec 4?  

ODGOVOR: 

a, b) V obrazcu št. 3: Podatki o operaciji, omejitve znakov veljajo za celotno operacijo, vse ukrepe skupaj. Izjema 

je tabela PODATKI O ZUNANJEM IZVAJALCU, kjer v primeru več zunanjih izvajalcev izpolnite ta del obrazca za 

vsakega posebej. V tem primeru velja omejitev na izvajalca. 

c) Tudi v primeru prijave ukrepa Krepitev kompetenc – usposabljanja, izpolnjujete vse predpisane obrazce na isti 

način kot za izvajalce drugih ukrepov. 

 

51. VPRAŠANJE: 

Imamo par vprašanj glede razpisa E-poslovanje in sicer: 

a) V primeru prijave na 2 rok razpisa (v marcu 2018) ali se bo za točkovanje oz. ocenjevanje merila (delež prodaje 

na tujih trgih) upoštevalo podatke iz izkazov poslovnega izida za leto 2016 ali že za zadnje leto torej leto 2017? 

b) Če ima podjetje registriran sedež v eni regiji (zahodna), dejavnost pa se bo opravljala v drugi regiji (vzhodna; 

pisarna in večina dejavnosti se opravlja tam) v katero regijo se jo potem uvrsti? Zahodni projekti ali vzhodni projekti? 

ODGOVOR: 

a) Tudi v drugem roku se bodo upoštevali podatki iz Izkaza poslovnega izida za leto 2016. 

b) Izberete regijo, kjer se bodo izvajale aktivnosti operacije in boste imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis 

sedež / poslovno enoto / podružnico. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register 

Slovenije / Sodni register. 
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52. VPRAŠANJE: 

Naše mikro podjetje bi se želelo prijaviti na javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v 

MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018, vendar bi bilo ob dnevu oddaje razpisa nekaj tednov 

mlajše od dveh let. Bi se pa projekt nanašal na spletno trgovino, ki jima že precej več kot dveletno tradicijo, a so 

se vmes menjali njeni lastniki (katerih dejavnost je bila širša kot spletna trgovina, za večina teh lastnikov še vedno 

ostaja na trgu). Zato nas zanima, ali bi se na razpis morda lahko vseeno prijavili, če priložimo dokazila, da gre za 

isto spletno trgovino, ki ima že več letno tradicijo, kljub temu, da je naše podjetje nekaj tednov prepozno 

ustanovljeno, glede na razpisne pogoje.  

ODGOVOR: 

V kolikor iz v sodnega oziroma drugega ustreznega registra ni razvidno, da je podjetje prijavitelja pred dnevom  

oddaje vloge staro vsaj dve leti, pogoja ne izpolnjujete. V kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo 

porabljena v celoti, imate možnost kandidirati na drugem odpiranju. Glede na navedeno boste pogoj glede starosti 

podjetja takrat izpolnjevali. 

 

53. VPRAŠANJE: 

Glede razpisnih pogojev za razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-

2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018« bi želeli par dodatnih pojasnil: 

a) Digitalizacija nastopov na sejmih: ali je potrebno izvest vse predvidene aktivnosti iz točke 10.1 Upravičeni stroški, 

ter ali bi lahko navedli kakšen primer digitalnih sejmov/showroomov, kjer se mora podjetje predstaviti s svojimi 

proizvodi). Ali to pomeni, da niso upravičeni stroški izdelave digitalnih vsebin za predstavitev na fizičnih sejmih? 

b) Elektronska izmenjava med partnerji: ali se upoštevajo tudi stroški uvedbe že obstoječih programov, ki pa so 

prilagojeni  glede na  poslovne procese podjetja ali je potrebno v celoti razviti lastni sistem? 

ODGOVOR: 

a) Kazalniki oz. dokazila o doseganju ciljev za posamezen ukrep so navedeni v točki 5 Navodil razpisne 

dokumentacije. En izmed primerov digitalnega sejma je npr. https://e-estonia.com/showroom. Predstavitev mora 

biti izvedena v okviru digitalnega sejma/showrooma in ne fizičnega sejma. 

b) Nakup programske opreme ni upravičen strošek. Upravičeni so samo stroški storitev zunanjih izvajalcev. 

 

54. VPRAŠANJE: 

Imamo vprašanje glede točkovanja izbranih ukrepov. Je morda kakšna lestvica ali je vsak ukrep ovrednoten 

sorazmerno z 20. točkami? Koliko točk lahko pridobi prijavitelj, če odda vlogo npr. samo za 2 ukrepa?  

ODGOVOR: 

Merila za ocenjevanje vlog so podrobneje predstavljena v III. Poglavju razpisne dokumentacije. Ocenjuje se celotno 

vlogo (vse ukrepe skupaj) in ne posamezne ukrepe. 

 

55. VPRAŠANJE: 

Na kateri dan na opredelimo velikost podjetja. Na dan prijave na razpis ali na dan 31.12.2016? 

ODGOVOR: 

https://e-estonia.com/showroom
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Velikost podjetja opredelite na dan oddaje vloge. 

 

56. VPRAŠANJE: 

Prijavljamo se na razpis. 

a) Zanima nas, ali obstaja kakšna omejitev glede ukrepa Spletne strani za tuje trge, če internetno stran naše 

podjetje že ima, vendar je zastarela in ne služi več namenu. Izdelala se bo nova stran, vendar internetni naslov 

ostane isti.  

b) Glede na to, da se bo pri istem izvajalcu izvajal tudi ukrep krepitev kompetenc v smislu usposabljanje za urejanje 

internetne strani, izdelava analitike ipd…nas zanima, ali se za tega izvajalca navajajo reference za vsak projekt 

posebej. Reference bodo identične, ker sta zadevi med seboj povezani. 

ODGOVOR: 

a) Te omejitve v okviru tega javnega razpisa ni. 

b) Izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, ki so vezana na posamezen ukrep ne sodijo v ukrep Krepitev 

kompetenc ampak so zajeta znotraj posameznih ukrepov. 

 

57. VPRAŠANJE: 

Podjetje ######### se namerava prijaviti na razpis vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP 

v obdobju 2017-2018. Kot eden izmed meril je finančna sposobnost podjetja, ki se meri na osnovi finančne in 

dinamične ocene portala bisnode. Po preverbi podatkov je bila bonitetna ocena podjetja v letu 2016: finančna 

ocena=B1 in dinamična ocena=++. Glede na to, da je bilo podjetje v letu 2016 prvič zavezano za revzijo, je oddalo 

končne usklajene finančne izkaze do 31.08.2017, ki pa še niso vidni v sistemu bisnode. Tako je finančna ocena 

podjetja N.O., kar avtomatsko pomeni za podjetje po tem kriteriju 0 točk. Kaj v tem primeru? 

ODGOVOR: 

V sladu z določili javnega razpisa se kot dokazilo o finančni sposobnosti podjetja upošteva Izpis bonitetne ocene, 

ki na dan oddaje vloge ni starejši od 30 dni. 

Skupna bonitetna ocena je za potrebe tega javnega razpisa dosegljiva in preverljiva brezplačno vsakemu podjetju 

s sedežem v Sloveniji za svoje lastno podjetje na produktu www.bonitete.si. Za pridobitev dostopa je potrebno 

poslati e-mail na naslov: support.si@bisnode.com z navedbo naziva podjetja, davčne številke, imena in priimka, 

telefona ter elektronskega naslova. Na tej osnovi boste prejeli uporabniško ime ter geslo za dostop do  brezplačnih 

podatkov za vaše podjetje. Kot ustrezna obvezna priloga bo upoštevana zgolj bonitetna ocena, pridobljena na 

navedenem spletnem naslovu. Izpis bonitetne ocene mora vsebovati datum izpisa. Upoštevali se bodo samo izpisi 

pridobljeni po zgoraj navedenem postopku. 

 

58. VPRAŠANJE: 

Vprašanje se nanaša na sklop 4.2. (Posebni pogoji za prijavitelje), 1. stavek in sicer: 

Ali se pri s. p. smatra, da je nosilec dejavnosti kot (1) zaposlena oseba ali mora biti nosilec dejavnosti plus 1 oseba? 

ODGOVOR: 

Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 12. 
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59. VPRAŠANJE: 

Naša pravno-organizacijska oblika je »odvetnik« v skladu z Zakonom o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 

– odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16). Naša odvetniška pisarna zaposluje več kot 10 oseb. 

Med splošnimi pogoji za kandidiranje v navedenem JR so: 

Prijavitelj se kot pravna ali fizic ̌na oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran 

kot gospodarska družba , samostojni podjetnik posameznik  ali zadruga z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju 

predmetnega javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji se tako za pravne kot fizične osebe iz te alineje 

uporabljajo termini »prijavitelj« / »upravičenec« / »podjetje«). 

Pravnoorganizacijska oblika odvetnika ima enake statusne značilnosti kot pravnoorganizacijska oblika 

samostojnega podjetnika, kot je sicer urejen v ZGD-1; 

Obema pojavnima oblikama je tako skupno, da: 

• v obeh primerih fizična oseba opravlja dejavnost kot svoj poklic; 

• tako podjetnik kot odvetnik dejavnost opravljata trajno in samostojno, ter s pridobitnim namenom; 

• sta obe fizični osebi del svojega premoženja »preoblikovali« v poslovno premoženje (podjetje), ki je 

namenjeno pridobivanju dohodkov; 

• oba, tako podjetnik kot odvetnik, odgovarjata za svoje obveznosti z vsem premoženjem (tako osebnim kot 

»poslovnim); 

• nobena od pravnoorganizacijskih oblik nima lastne pravne subjektivitete; 

• tako podjetnik kakor odvetnik ugotavljata svojo davčno obveznost do države po enakih pravilih in sicer v 

sklopu podpoglavja ZDoh-2, ki se nanaša na dohodek iz dejavnosti; 

• sta oba (v kolikor izpolnjujeta zakonsko določene pogoje) zavezanca v smislu določil Zakona o davku na 

dodano vrednost (ZDDV-1), kar pomeni, da odvetnik torej ustreza definiciji podjetnika kot ga opredeljuje 

ZDDV-1. 

Na podlagi pravkar zapisanih skupnih karakteristik lahko ugotovimo, da ima pravnoorganizacijska oblika odvetnika 

enake statusne značilnosti kot pravnoorganizacijska oblika podjetnika, kot je sicer urejen v ZGD-1. 

Menimo, da je pravno-organizacijska oblika »odvetnik« po Zakonu o odvetništvu moč v okviru tega JR enačiti s 

pravno-organizacijsko obliko samostojnega podjetnika po ZGO-1, zato menimo da smo upravičeni do kandidature 

na navedenem JR. 

Prosim vas za potrditev našega stališča glede upravičenosti za prijavo na predmetnem javnem razpisu. 

ODGOVOR: 

Kot izhaja iz točke  4.1. Splošni pogoji za prijavitelje (1. alineja), je prijavitelj lahko samo subjekt, ki se: »kot pravna 

ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, 

samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju predmetnega javnega 

razpisa in v razpisni dokumentaciji se tako za pravne kot fizične osebe iz te alineje uporabljajo termini »prijavitelj« 

/ »upravičenec« / »podjetje«).« 

Pri tem je v opombah posebej pojasnjeno tudi, da je to lahko le: 

Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, ŠT. 65/06 uradno prečiščeno 

besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15,  ZGD-1). 
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Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje ZGD-1. 

Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno 

prečiščeno besedilo, ZZad). 

Navedeni pogoj izpolnjujejo zgolj prijavitelji, ki so organizirani v eni od navedenih oblik, torej kot gospodarska 

družba oz. s.p. v skladu z ZGD-1, ali z.o.o. v skladu ZZad. 

 

60. VPRAŠANJE: 

Podjetje XYZ se zanima za prijavo na javni razpis »Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega 

poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«.  

Glavna dejavnost podjetja je  G47.250 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami. Podjetje ima 

tri ključne dejavnosti: a) trženje vina in žganih pijač, tako slovenskih kot tujih, ter spremljevalni program (kozarci, 

prehranski proizvodi) b) proizvodnjo in trženje vina pod lastno slovensko blagovno znamko ter c) gostinsko 

dejavnost z visoko kakovostno kulinariko. Podjetje želi razviti in izboljšati spletno predstavitev delovanja in 

produktov kot tudi trženje proizvodov na tujih trgih. Poleg tega želi optimizirati svoje poslovne procese s pomočjo 

digitalnih programskih rešitev, med drugim tudi na relaciji dobavitelji-podjetje-kupci. Zanima nas naslednje:  

a) Proizvodnja in trženje vina pod lastno blagovno znamko, kot ga izvaja podjetje XYZ, predstavlja v Sloveniji 

povsem drugačen pristop, kot je običajno v praksi pri nas. Podjetje XYZ nima lastnih vinogradov, ampak za potrebe 

proizvodnje vina lastne blagovne znamke sodeluje s številnimi vinogradniki, od katerih grozdje odkupuje, ter z 

vinsko kletjo, ki vino proizvede po navodilih podjetja. To omogoča, da vsak deležnik v tej vertikalni verigi opravi svoj 

del dejavnosti, za katero je najbolj usposobljen, to pa na koncu omogoča odličnost proizvodov, ki so po meri 

potrošnika obenem pa delitev dodane vrednosti znotraj celotne verige. 

Ali se takšna dejavnost lahko umesti v področje 4. Trajnostna pridelava hrane v okviru veljavne Strategije pametne 

specializacije? 

b) Ukrep 1 Elektronska izmenjava med partnerji predvideva digitalizacijo poslovnih procesov v okviru mednarodnih  

dobavnih verig B2B. Tri vprašanja:  

    bi) Programska oprema SAP optimizira vse ključne procese v podjetju, od računovodstva, kadrov do CRM-ja in 

upravljanja oskrbovalne verige, nabave, prodaje... Ali je nabava takšnega programa upravičen strošek v celoti ali 

le dela programske opreme, ki se nanaša na optimizacijo/upravljanje dobavne verige B2B? V primeru, da je le 

upravičena investicija zgolj v njegovem delu, kako naj prikažemo ta strošek? 

    bii) Ta program se bo uporabljalo za optimiziranje dobavnih verige B2B tako za tuje trge kot znotraj Slovenije. 

Ali je v tem primeru še vedno upravičen strošek? 

    biii) Kako naj zagotovimo preveritev trga na podlagi Zakona o javnih naročilih v primeru nakupa programske 

opreme SAP, ki ga dobavlja le podjetje SAP? Ali moramo poleg ponudbe podjetja SAP za ta program pridobiti tudi 

dve ponudbi drugačnih programov različnih izvajalcev? 

c) Ukrep 3 Spletne strani za tuje trge : izdelati nameravamo celostno predstavitev podjetja za tuje trge kot tudi 

predstavitev vin lastne blagovne znamke v vsaj dveh tujih jezikih. Dve vprašanji:  

    ci) Ali se lahko na spletnem mestu predstavi vse dejavnosti podjetja (poleg trženja slovenskih in tujih vin ter 

lastne blagovne znamke tudi gostinsko dejavnost)? 

    cii) Spletna predstavitev podjetja in proizvodov ter spletna trgovina morajo biti grafično celostno usklajene s 

celostno komunikacijsko podobo podjetja. Ali je izdelava celostne komunikacijske podobe podjetja, ki bi vključevala 

med drugim tudi usmeritve za spletni nastop in e-trgovino, upravičen strošek? 
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d) Ukrep 3 Spletne trgovine: podjetje XYZ v spletni trgovini trži lastno vinsko blagovno znamko, vina slovenskih 

vinarjev kot tudi proizvode tujih vinarjev in proizvajalcev npr. kozarcev, prehranskih proizvodov. Glede na to, da se 

bo verjetno lahko v Trajnostno pridelavo hrane v okviru S4 vključi predvsem s trženjem lastne vinske blagovne 

znamke in proizvodi drugih slovenskih vinarjev, ali lahko e-trgovina za tuje trge vključuje tudi druge proizvode, ki 

jih tržimo, kot npr. tuja vina, prehranske proizvode ipd.? 

e) Ukrep 5: produktno prodajni video: kakšen informacije vse lahko zajame npr. produktno-prodajni video? Ali se 

lahko poleg videa o produktih posname tudi video s celostno predstavitvijo podjetja in vseh dejavnosti (npr. se 

vključi tudi informacija o gostinski dejavnosti)? 

ODGOVOR: 

a) Da, z natančno predstavitvijo kako in zakaj je mogoče operacijo uvrstiti v izbrano prednostno področje 

bi) Upravičeni stroški na javnem razpisu E-poslovanje 2017-2018 so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v 

zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo ukrepov. To pomeni, da se kot upravičen 

strošek lahko uveljavlja samo račune zunanjih izvajalcev za izvedbo ukrepov navedenih v javnem razpisu. 

bii) Upravičen, vendar samo kot strošek storitev zunanjih izvajalcev. 

biii) Nakup programske opreme ni upravičen strošek. 

ci) Da, te omejitve v okviru tega javnega razpisa ni. 

cii) Celostna komunikacijska podoba podjetja je upravičen strošek le v delu, ki se nanaša na spletne strani za tuje 

trge. 

d) Da, te omejitve v okviru tega javnega razpisa ni. 

e) Da. 

 

61. VPRAŠANJE: 

A je potrebno predračune za zunanje izvajalce predložiti pri vlogi?  

ODGOVOR: 

Tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacija s katero se izkaže preveritev tržnih cen so 

ene izmed dokazil k Poročilu, ki je priloga Zahtevka za izplačilo zato jih v vlogi ne prilagate. 

 

62. VPRAŠANJE: 

Planiramo prenovo lastne spletne strani, s tem, da bo večjezična in primerna za najrazličnejše mobilne naprave in 

brskalnike, … ipd. Ker pa bi projekt v veliki meri izvajali z lastnimi kadri (saj je to ena od naših dejavnosti), me 

zanima, če je to možno in v kakšnem deležu lahko pričakujemo sofinanciranje. Verjetno so v tem primeru upravičeni 

stroški bruto OD zaposlenih, ki bodo delali na projektu? Dodatno pa še stroški zunanjih izvajalcev, ki jih bomo 

izbrali.  

ODGOVOR: 

V okviru javnega razpisa so upravičeni samo stroški storitev zunanjih izvajalcev. Prijavitelj bo moral v okviru 

prijavljene operacije izvesti vsaj dva izmed ukrepov navedenih v točki 10.1. 
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63. VPRAŠANJE: 

Ali je lahko podjetje, ki se prijavi na razpis hkrati tudi izvajalec.  

Primer: Smo podjetje, katera glavna dejavnost je postavitev spletnih strani in spletne trgovine. Radi bi izdelali 

spletno stran in trgovino za trženje na tujem trgu?  

Ali se lahko prijavimo na razpis? 

ODGOVOR: 

Ne. Prijavitelj ne sme biti kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezan z izbranim zunanjim 

izvajalcem. 

 

64. VPRAŠANJE: 

Med branjem dokumentacije Javnega razpisa so se nam pojavila dodatna vprašanja, za katera prosimo dodatno 

pojasnilo. In sicer: 

Imeli bomo zunanjega izvajalca za izdelavo produktno-prodajnega videa. Sedaj nas zanima ali lahko en izvajalec 

naredi več videov, npr.4? 

V ZDA imamo odličnega svetovalca, vendar ni toliko časa (5let) registriran za opravljanje dejavnosti. Se ga lahko 

vseeno vključi, po kakšni drugi možnosti? 

Ali bodo imele prej prispele vloge prednost do dodelitve sredstev, kot pa tisti, ki bodo za temi? 

ODGOVOR: 

Omejitve glede števila izvedenih videov ni. Opozarjamo, da se v primeru izvedenih 4 videov to še vedno šteje kot 

en izveden ukrep. 

Pogoji za zunanje izvajalce so določeni v točki 4.4 javnega razpisa. 

Postopek in način izbora operacij je opisan v točki 5. javnega razpisa. 

 

65. VPRAŠANJE: 

Vprašanjem v zvezi z Javnim razpisom za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 

2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«: 

Ali lahko na razpisu kandidira  “odvetnik” (pravnoorganizacijska oblika po Zakonu o odvetništvu), ker gre za 

pravnoorganizacijsko obliko, ki je de facto enaka pravnoorganizacijski obliki samostojnega podjetnika po ZGO-1. 

ODGOVOR: 

Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 59. 

 

66. VPRAŠANJE: 

Zanima me ali je mišljeno npr.: 3000 znakov s presledki ali brez? 

ODGOVOR: 

Brez presledkov. 
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67. VPRAŠANJE: 

Zanimamo se za objavljen razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo ele. Poslovanja MSP  za naše podjetje. Zaenkrat 

še nismo sodelovali na takšnih razpisih kot je ta, zato imam še nekaj vprašanj. 

a) Ravno v tem obdobju razmišljamo o posodobitvi oz. nakupu dokumentacijskega sistema, ker zaenkrat programi 

delujejo na klasični bazi. Ali te vrste posodobitve spada med predmet razpisa? 

b) Prav tako bomo posodobili naš skladiščni program, je tudi to lahko predmet razpisa? 

c) Prebrala sem da piše » nadgradnja poslovanja s tujimi trgi« - kaj točno to pomeni?  

d) Mogoče mi navedete nekaj primerov, katere izvedbe oz. nakupi bi lahko bili predmet razpisa? 

ODGOVOR: 

a), b), d) Upravičeni stroški so navedeni v točki 10.1 javnega razpisa. 

c) Ukrepi so podrobneje opisani v točki 10.1 Upravičeni stroški. 

 

68. VPRAŠANJE: 

Vprašanje vezano na: dokumentacija o izboru zunanjega izvajalca (upravičenec bo moral predložiti tri ponudbe 

med seboj nepovezanih družb in izkazati, da je preveril tržne cene (dokument). 

Je za razpis potrebno za vse ponudnike opisovati reference, vsebino storitve in dosežene učinke ali samo za 

izbranega ponudnika? 

Problem je namreč, ker nam potencialni ponudniki ne dajejo ponudb češ da imajo preveč dela še z dodatnim 

pisanjem, na koncu pa ne bodo izbrani. 

ODGOVOR: 

V vlogi navajate samo izbranega ponudnika. Tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacijo 

s katero izkaže preveritev tržnih cen priložite ob Zahtevku za izplačilo. 

 

69. VPRAŠANJE: 

Imamo vprašanje glede upoštevanja deleža izvoza. Imamo primer hotela, ki proda storitev slovenski turistični 

agenciji, ki je posrednik - in to storitev knjiži kot prihodek na domačem trgu. Gosti pa so večinoma tujci. Ali v tem 

primeru lahko zakonski zastopnik pripravi dokazila na podlagi podatkov o gostih in s tem dokazuje delež prodaje 

na tujem trgu? 

ODGOVOR: 

Osnova za podatke je izkaz poslovnega izida za leto 2016, iz katerega so razvidni podatki o prodaji na tujih trgih, 

ki morajo podpisani in žigosani s strani zakonitega zastopnika vlagatelja. 

 

70. VPRAŠANJE: 

Ali je lahko kot zunanji izvajalec tudi Univerza oz. Fakulteta? Ali je lahko izvajalec točke 6. Krepitev kompetenc – 

usposabljanja, lahko tudi Univerza oz. Fakulteta iz Slovenije? 
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ODGOVOR: 

Da, v obeh primerih. 

 

71. VPRAŠANJE: 

a) Kako je definirala ločnica med spletno stranjo in e-trgovino? Če podjetje v okviru projekta vzpostavi spletno stran 

(za tuje trge), v okviru (podstran/povezava/poddomena..) katere je tudi e-trgovina (torej možnost da tuji kupci 

kupujejo izdelke direktno preko interneta) ali se to šteje, da je podjetje izvedlo dva ukrepa ali ne? 

b) Točkovanje referenc zunanjih izvajalcev. Če bo podjetje izvedlo v okviru projekta 4 ukrepe z enim izvajalcem, ali 

mora izvajalec priložiti reference za vsak ukrep posebej ali ne? Če prav razumemo, če se prijavlja z 4 izvajalci za 

4 ukrepe mora vsak priložiti reference, kako pa je v primeru če je en izvajalec? 

ODGOVOR: 

a) V tem primeru se šteje kot izvedena dva ukrepa. 

b) V primeru, da zunanji izvajalec izvaja več ukrepov, reference v Obrazcu št. 4 ustrezno ločite glede na posamezen 

ukrep. Ob tem velja, da mora zunanji izvajalec izkazovati vsaj tri reference iz posameznega ukrepa od vključno 

2013 leta dalje iz storitev s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja in sicer vsaj tri reference 

od vključno 2013 leta dalje. Kot končno število referenc, se gleda povprečje števila referenc iz posameznih ukrepov. 

 

72. VPRAŠANJE: 

a) Na strani 7 v točki 4.4 je zapisano, da mora izvajalec biti registriran min. 5 let za dejavnosti povezane z 

vzpostavitvijo ali nadgradnjo el. poslovanja; zanima me, katere dejavnosti spadajo pod to (prosim za bolj natančno 

opredelitev)? 

b) V primeru, da nastopamo kot izvajalec in izvedemo vseh 6 postavk, nas zanima, ali lahko za 1 postavko 

najamemo zunanjega izvajalca in ga prijavimo zraven ter upoštevamo oz. napišemo v prijavo njegove reference, 

namesto, da podjetje prijavi več izvajalcev hkrati? 

ODGOVOR: 

a) Javni razpis dejavnosti zunanjih izvajalcev konkretno ne opredeljuje, komisija pa bo izpolnjevanje te zahteve 

preverjala glede na registrirane dejavnosti, ki izvajalcem omogočajo izvajanje tovrstnih storitev v zahtevanem 

časovnem obdobju. 

b) Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 71 b). 

 

73. VPRAŠANJE: 

Za naš d.o.o. se je izvedlo preoblikovanje iz s.p., za kar imamo odločbo. Ob enem je bil 14. 6. 2016 s.p. zaprt in 

vse obveznosti in terjatve so bile prenesene na nov d.o.o. Ker je bilo to preoblikovanje izvedeno v 2016, trenutno 

za d.o.o. še ni na voljo bonitetna ocena pri GViN. Lahko dodamo bonitetno oceno od s.p., ki je na voljo iz 2016? 

ODGOVOR: 

Vlogi je potrebno priložiti izpis bonitetne ocene z razvidnim datumom izpisa, ki na dan oddaje vloge ni starejši od 

30 dni. Glede pridobitve ocene glejte odgovor na vprašanje z zaporedno št. 27. 
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74. VPRAŠANJE: 

a) Zanima nas sledeč vstopni pogoj razpisa "e-poslovanje": Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje 

dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja vsaj 5 let, kar mora biti razvidno iz 

javno dostopnih virov podatkov. Zanima nas, če je dovolj, da se ustrezno registrirano dejavnost lahko najde v 

čistopisu akta ustanovitve družbe, ki je javno dostopen preko portala AJPES. Hkrati nam povejte, katere dejavnosti 

spadajo pod ustrezno kategorijo po SKD oziroma ali SKD ni niti upoštevan. Kako je z glavno dejavnostjo, mora biti 

tudi v navezavi s predmetom operacije? Prosimo vas za zelo natančen odgovor, ker gre za izločitveni kriterij in 

navodila niso dovolj jasna. 

b) Zanima nas, kako boste ocenjevali število izvedenih aktivnosti oziroma ukrepov. Max. število točk je 20, kako se 

bo to število zmanjševalo sorazmerno z manj izvedenimi aktivnostmi. Primer: 4 od 6 izvedenih ukrepov. Ali so 

določene aktivnosti po točkovniku več vredne kot druge? Primer: b2b izmenjava vs. promocijski video 

c) Kakšno dodano vrednost imajo certifikati, standardi kakovosti, zaščita intelektualne lastnine za točkovanje 

referenc zunanjih izvajalcev. Koliko točk se prejme za eno od navedenih prednosti zunanjega izvajalca glede na 

max. 20 možnih točk. 

ODGOVOR: 

a) Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 72 a). 

b) Merila so natančneje predstavljena v poglavju III razpisne dokumentacije. Podrobnejša predstavitev meril za 

ocenjevanje vlog v razpisni dokumentaciji. V primeru prijave štirih ukrepov, pri merilu I dosežete 15 točk. Pri 

točkovanju so ukrepi med seboj enakovredno obravnavani, neglede na vrsto ukrepa. 

c) V točki 5 javnega razpisa je v opombi  navedena zgolj navezava na merila Operativnega programa in ne merila 

za ocenjevanje vlog, ta so podrobneje navedena in obrazložena v poglavju III razpisne dokumentacije. 

 

75. VPRAŠANJE: 

a) Imamo dve spletni strani za dve različni ciljni skupini. Ali lahko vključimo na razpis obe spletni strani ali le z eno? 

Ter če lahko vključimo tudi dve spletni trgovini za obe spletni strani (prvi ukrep so spletne strani v treh tujih jezikih, 

drugi ukrep spletni trgovini ter tretji ukrep produktno prodajni videi, ki bodo promovirali spletne strani oz. e-trgovini)?  

b) Koliko stare so lahko ponudbe izvajalcev oz. ali morajo biti zbrane v mesecu septembru, po tem ko je razpis 

izšel? Nekatere aktivnosti namreč že imamo v planu in smo se zato za cene že pozanimalo. Koliko mesecev je 

lahko stara ponudba, da je iz vašega stališča primerljiva? 

c) Ali so sredstva za promocijo in oglaševanje upravičen strošek oz. za prikazovanje promocijskega videa (FB 

promocijske objave, AdWords, Youtube …)?  

d) Glede na to, da moramo v naprej navesti imena zaposlenih in izvajalcev, ki bodo delali na projektu in se 

izobraževali, ali lahko med trajanjem projekta zaposlenega ali izvajalca zamenjamo, če ugotovimo, da le ta ni 

ustrezen, zaradi bolezni ali nosečnosti (ga zamenja nekdo drug, ki je že zaposlen v podjetju ali zaposlimo novo 

osebo kot zamenjavo). Če ja, pod kakšnimi pogoji?  

ODGOVOR: 

a) Omejitve pri številu spletnih strani za tuje trge in številu spletnih trgovin ni, vendar se npr. v primeru izvedbe dveh 

spletnih strani za tuje trge to šteje kot en ukrep. Prav tako mora vsaka spletna stran/spletna trgovina/produktno-

prodajni video dosegati kazalnike navedene v točki 5 v navodilih razpisne dokumentacije. 
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b) Ponudbe zunanjih izvajalcev morajo biti izdane v času po datumu objave javnega razpisa pa do datuma oddaje 

vloge. 

c) Strošek oglaševanja ni upravičen strošek. 

d) V vlogi navajate samo število zaposlenih v podjetju, ki bodo sodelovali pri izvajanju operacije. Imena zaposlenih, 

ki so sodelovali pri izvajanju operacije navajate kasneje v Poročilu, ki je priloga zahtevka za izplačilo. Zamenjava 

zunanjega izvajalca ni mogoča. 

 

76. VPRAŠANJE: 

a) Za namen izvedbe tega projekta je podjetje rezerviralo mesto na specialističnem izobraževanju v tujini, da bo 

zaposleni pridobil ustrezno znanje. Seminar je v novembru 2017, torej bo takrat nastal strošek. Vendar pa 

organizator v tujini zahteva plačilo kotizacije v naprej, pred oddajo vloge za razpis. Glede na to, da strošek dejansko 

nastane, ko bo seminar potekal, odhodek pa v primeru plačila kotizacije nastal še pred oddajo vloge, nas zanima, 

ali je to upravičen strošek, ki se krije iz sredstev. Z organizatorjem v tujini se verjetno ne bomo mogli dogovoriti za 

tako dolg odlog plačila, ker imajo mesta na izobraževanju zapolnjena in prodana vnaprej. 

b) V primeru e-trgovine, ali se krijejo stroški samo v primeru, da gre za prodajo izdelkov ali storitev lastne 

proizvodnje ali se krije tudi e-trgovina, ki bo ponujala izbrane kakovostne izdelke in storitve slovenskih in tujih 

dobaviteljev (smo le posrednik drugih proizvajalcev)?  

c) Ali lahko za upravljanje digitalnih kanalov in platform (FB, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, e-mailing Mail 

Chimp …) zadolžimo samo zaposlenega ali lahko za to najamemo zunanjega izvajalca, ki je strokovno 

usposobljen?  

d) Ali pridejo za spletno trgovino v poštev kot upravičen strošek celotna storitev skladiščenja, ali morda le najem 

skladišča? Ter ali se lahko vključi stroške pošiljanja izdelkov po Sloveniji in v tujino?    

e) Ali lahko v času trajanja projekta (na primer v drugem ali tretjem letu projekta) podjetje naredi spin off (oddelitev), 

pri čemer lastniki in zakoniti zastopnik (direktor) ostanejo nespremenjeni? Le-ta projekt bi potem deloval kot 

samostojno podjetje (d.o.o.).  

ODGOVOR: 

a) Upravičeni stroški in izdatki bodo morali nastati v obdobju od datuma oddaje vloge do predvidenega zaključka 

operacije, ki ne sme biti kasnejši od 1. 10. 2018. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali od dne 

oddaje vloge, in izdatki, nastali do datuma zaključka operacije oziroma najkasneje do 1. 10. 2018. 

Če se bo operacija začela izvajati pred dnem oddaje vloge, ne bo upravičena do sofinanciranja. Vsi dogodki, 

povezani z izvedbo operacije kot npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja 

avansnih računov, ipd, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na predmetni javni razpis. 

b) Tega javni razpis ne omejuje. 

c) Upravičeni so samo stroški storitev zunanjih izvajalcev. 

d) Navedeni stroški niso upravičeni. 

e) V okviru tega javnega razpisa ne gre za več let trajajoče operacije, saj je skrajni rok za zaključek operacije 1. 

10. 2018. 
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77. VPRAŠANJE: 

Podjetje, ki se ukvarja  z trgovino z  osebne nege bo vzpostavljal e – poslovanje z uporabo tehnologije računalništvo 

v oblaku in ipd., ki ga uvrščamo v eno od področij S4. Ali lahko podjetje v tem primeru kandidira na razpis čeprav 

se ukvarja z dejavnostjo, ki jo težko uvrstimo v S4? S katerega vidika boste preverjali ustreznost operacij v 

prednostna področja S4, ali bo to dejavnost, ki jo podjetje opravlja, ali operacija, ki bo zajemala vsaj 2 ukrepa iz 

razpisa? 

ODGOVOR: 

Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 6. 

 

78. VPRAŠANJE: 

Zanima me, če lahko v okvir ukrepa 2. Digitalizacija nastopov na sejmih krijemo tudi financiranje stojnice ali/in 

materialov? 

ODGOVOR: 

Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 53 a). 

 

79. VPRAŠANJE: 

Prosimo za podrobnejšo obrazložitev kriterija na JR e-poslovanje. JR e-poslovanje v merilu št 2 ocenjuje reference 

zunanjega izvajalca. Ali mora imeti zunanji izvajalec po vsaj 3 (oz 8 če želimo dodatne točke) referenc za vsak 

posamezen ukrep (spletna stran, spletna trgovina, video...), ali pa je dovolj da ima 3 (oz 8) ustrezne reference iz 

vsaj enega ukrepa. Če velja slednje, potem predvidevamo da je ustrezno tudi, da ima lahko izvajalec npr reference 

samo iz področja enega ukrepa, a kljub temu lahko izvaja vse ukrepe.  

Ali vprašano še drugače - v kolikor imamo enega izvajalca za vse ukrepe, mora ta izvajalec predložiti 3 (oz 8) 

reference skupno, ali pa za vsak ukrep po vsaj 3 (oz 8) referenc, kar skupno znese 6 krat po 3 (oz 8) referenc? 

ODGOVOR: 

Zahtevane so vsaj tri reference zunanjega izvajalca za posamezen ukrep.  

Zunanji izvajalec mora izkazovati izkušnje iz storitev s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega 

poslovanja in sicer vsaj tri reference od vključno 2013 leta dalje. 

 

80. VPRAŠANJE: 

Za našega naročnika, ki se prijavlja na razpis  "E-poslovanje 2017-18"  pripravljamo ponudbo. V Obrazcu št. 4_ 

reference izvajalca, moramo zraven ostalih podatkov vpisati tudi dosežene učinke za posamezno referenco, ki jo 

navajamo. 

Prosila bi vas za dodatno pojasnilo, kaj natančno pričakujete in na kakšen način moramo utemeljiti oziroma 

podkrepiti navedene učinke. 

ODGOVOR: 

Pričakuje se navedba doseženih učinkov, ki so posledica izvedene storitve. Utemeljitev se lahko poda opisno. 
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81. VPRAŠANJE: 

Smo podjetje, ki deluje na področju trajnostnega turizma. Zanima nas ali lahko kot spletno trgovino zunanji izvajalec 

za nas izdela on line rezervacijski sistem nastanitev (booking)? Se lastni booking za podjetje smatra kot spletna 

trgovina? 

ODGOVOR: 

V skladu s točko 10.1 javnega razpisa je navedena aktivnost umeščena v ukrep 3. Spletne strani za tuje trge. 

 

82. VPRAŠANJE: 

Ker teh vprašanj nisem našel med vprašanji in odgovori vas sprašujem naslednje. 

a) Ali se lahko da samo en zahtevek za izplačilo, ali je lahko več delnih? 

Primer: Projekt se razdeli na 3 faze. Podjetje A ,kot prijavitelj izplača prvo fazo projekta. Ali lahko na podlagi tega 

izdamo plačilni zahtevek za odobrena sredstva, ki seveda proporcionalno ustrezajo razliki za delno izplačilo 

subvencioniranih sredstev. 

b) Kako se upoštevajo reference izvajalca. 

Primer. Izdelali smo že 15 spletnih strani in več trgovin ter nekaj spletnih aplikacij. Nismo pa še posebej izdelali 

produktno prodajnega vide in zato nimamo reference. Kaj to pomeni pri točkovanju referenc? 

c) Ali za produktno prodajni video velja izdelava le tega v 2D ali 3D animaciji? 

d) Ali velja za bonitetno oceno pdf izpisek iz GVINa in ali BISNODEa? Ali velja samo postopek, ki je napisan v 

razpisni dokumentaciji E-poslovanje 2017/18 pod merilo št. 3 st.28? 

e) Ali mora prijavitelj napisati novo prijavo za izvajalca v primeru, da produktni video izvede 2 podjetje v primeru, 

da oni izvedejo samo snemanje in obdelavo filma, izdelavo scenarija in ostale potrebne aktivnosti pa mi kot primarni 

izvajalec ostalih ukrepov? 

ODGOVOR: 

a) Upravičenec bo izstavil samo en zahtevek za izplačilo, najkasneje 15 dni po datumu zaključka ukrepov. 

b) V tem primeru gre za neizpolnjevanje zahteve za zunanje izvajalce za izvedbo ukrepa Produktno-prodajni video, 

saj se zahteva vsaj tri reference za posamezen ukrep. 

V postopku ocenjevanja bo komisija reference vrednotila glede na njihovo ustreznost za posamezni ukrep. Kot je 

navedeno v pojasnilu k merilu št. 2 se namreč pri točkovanju upošteva število ustreznih referenc. V primeru, ko en 

izvajalec izvaja več ukrepov, je možno zagotavljati enako obravnavo prijaviteljev pri točkovanju pri merilu 2 le tako, 

da se za vsak posamezen ukrep, ki ga bo izvajal izvajalec upošteva reference, ki se nanašajo na tisti ukrep. Prav 

tako se bodo pri točkovanju štele le reference, ki se nanašajo na posamezen ukrep, v primeru, ko ukrepe izvaja 

več izvajalcev. Vloga se točkuje glede na povprečje ustreznih referenc za posamezen ukrep. 

c) Ni predpisano. 

d) Upoštevale se bodo samo bonitetne ocene pridobljene po postopku navedenem v razpisni dokumentaciji. 

e) Podizvajalcev izvajalca se v vlogi ne navaja. Prav tako se ne navaja referenc podizvajalcev. Upoštevale se bodo 

samo ustrezne reference, ki se nanašajo na izvajalca. 
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83. VPRAŠANJE: 

Načrtujemo prijavo na Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-

2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«. V okviru 6. točke upravičenih stroškov: Krepitev kompetenc – usposabljanja 

me zanima, ali je lahko izvajalec tujec? In, ali je obrazec št. 4: Reference izvajalca lahko izpolnjen v angleškem 

jeziku, ali moramo priložiti uraden prevod? 

ODGOVOR: 

Zunanji izvajalec je lahko tudi tuje podjetje. Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. V kolikor  boste priložili 

v slovenski jezik uradno preveden obrazec št. 4, je to ustrezno. 

 

84. VPRAŠANJE: 

Prosimo za bolj konkretno obrazložitev pogoja za zunanje izvajalce: 

»Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo 

elektronskega poslovanja vsaj 5 let, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov.« 

V SKD dejavnosti nismo našli konkretne SKD šifre za to. Ali je dovolj, da je zunanji izvajalec registriran po SKD za 

katero izmed spodaj navedenih šifer in katero: 

-         62.020 svetovanje o računalniških napravah in programih 

-         62.010 računalniško programiranje 

-         85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

Kateri so tisti javno dostopni viri, ki jih omenjate – spodaj: 

»Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo 

elektronskega poslovanja vsaj 5 let, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov.« 

 

ODGOVOR: 

Smiselnost prijave je v pristojnosti prijavitelja. Izpolnjevanje razpisnih pogojev lahko presoja le komisija v okviru 

postopka obravnave vlog. Kot javno dostopni vir podatkov je v tem primeru mišljen Poslovni register Slovenije na 

spletni strani www.ajpes.si. 

 

85. VPRAŠANJE: 

a) Ali se šteje, da je vloga za prvo odpiranje pravočasno oddana, če je oddana priporočeno po pošti na dan 

2.10.2017? 

b) Ali je potrebno pri ukrepu »Elektronska izmenjava med partnerji« izvesti vse predvidene aktivnosti v povezavi z 

eDokumenti (naročilo, potrditev naročila, dobavnice…), ali je dovolj da izvedemo zgolj aktivnosti v povezavi z izdajo 

in prejemom eRačunov? 

ODGOVOR: 

a) Da. 
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b) Izvedba vseh predvidenih aktivnosti navedenih v točki 10.1 javnega razpisa ni obvezna. Obvezno je izkazati 

minimalne cilje v točki 5. Kazalniki v Navodilih, ki so del razpisne dokumentacije. 

 

86. VPRAŠANJE: 

a) Ali so upravičeni stroški izdelava spletne strani za naše podjetje za večjo prepoznavnost in reklamo za trg v 

Sloveniji? 

b) Ali so upravičeni stroški izdelava spletne strani našega podjetja, kot zastopnika srbskega podjetja (prodajali bi 

njihove proizvode – urbano opremo, na naši spletni strani)? 

ODGOVOR: 

a)  Upravičen je strošek izdelave in upravljanja celostne podobe na spletni strani za tuje trge. Kazalniki so navedeni 

v točki 5 v Navodilih, ki so del razpisne dokumentacije.  

b) Te omejitve v okviru tega javnega razpisa ni. 

 

87. VPRAŠANJE: 

Pod kazalniki  je pod drugim ukrepom b) Digitalizacija nastopov na sejmih naveden kazalnik  "udeležba na vsaj 

enem referenčnem sejmu". Ali mora biti udeležba na sejmu izvedena v času izvajanja teh ukrepov, torej do 

1.10.2018 oz. oddaje zahtevka za plačilo sredstev, ali je udeležba na sejmu lahko izvedena po tem datumu oz. po 

oddaji zahtevka za izplačilo sredstev? 

ODGOVOR: 

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z dnem oddaje vloge na javni razpis. Za sofinanciranje se 

upoštevajo upravičeni stroški operacije, nastali od dne oddaje vloge na javni razpis in izdatki za te stroške, nastali 

do datuma zaključka operacije, ki ne sme biti kasnejši od 1. 10. 2018. 

Operacija se lahko prične izvajati z dnem oddaje vloge na javni razpis in se lahko izvaja do 1. 10. 2018. V tem času 

morajo biti izvedene vse aktivnosti operacije. 

 

88. VPRAŠANJE: 

Zanima nas ali je v okviru ukrepa Elektronska izmenjava med partnerji potrebno opraviti vse navedene predvidene 

aktivnosti ali je dovolj da vzpostavimo sistem za izdajo in prejem nekaterih e-dokumentov kupcem  (npr: naročilo, 

račun in dobavnica).  

Kako se bo preverjal kazalnik izvedena zaščitena povezava s kupci – mora biti dosežen minimalni delež kupcev, s 

katerimi mora biti za povezava vzpostavljena? 

ODGOVOR: 

Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 85 b). 

 

89. VPRAŠANJE: 

a) V razpisu je potrebno opredeliti kategorijo S4; naše podjetje se prijavlja s projektom implementacije B2B 

poslovanja in nove e-commerce trgovine;  
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V uradnem dokumentu “Slovenska Strategija Pametne Specializacije” ni kategorije, v sklopu katere bi lahko 

ustrezno pojasnil naš projekt.  

Prosim vas za pojasnila oziroma usmeritev, v katero kategorijo bi lahko spadal naš projekt.  

b) Vprašanje: Obrazec št. 3: 

Zahteva se: Opišite načrtovano vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja po posameznih ukrepih 

izbranih v prejšnji točki (opis operacije) (do 3000 znakov);  

Ali je meja 3000 znakov za celotno točko ali za posamezen ukrep? Se pravi, če imamo planiranih 6 ukrepov je 

potem skupaj lahko 18.000 znakov ali 3.000?  

Ali je 3000 znakov s presledkom ali brez-presledka?  

ODGOVOR: 

a) Smiselnost prijave je v pristojnosti prijavitelja. Izpolnjevanje razpisnih pogojev lahko presoja le komisija v okviru 

postopka obravnave vlog. 

b) Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 50 a) in 66. 

 

90. VPRAŠANJE: 

Naše podjetje se ukvarja s prodajo kovinske strešne kritine. Prav tako tudi sami izdelujemo, dodatke, ki so potrebni 

za strehe. Svojo prodajo bi radi razširili tudi na tuj trg, zato želimo nadgraditi spletno stran.  

Zanima nas, ali naša panoga spada v področja uporabe navedena v S4? Če ustrezamo pogojem, katero področje 

bi veljalo za nas? 

ODGOVOR: 

V pomoč pri umestitvi operacije v Strategijo pametne specializacije vam je lahko celoten dokument, ki je dostopen 

na naslednji povezavi 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_20

15.pdf 

 

91. VPRAŠANJE: 

Ker pripravljamo vlogo za podjetje za Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP 

v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018« in se nam poraja nekaj vprašanj, vas naprošam za odgovore 

in natančnejšo obrazložitev, in sicer: 

Pod kazalniki (dokazili o doseganju cilje) imate navedeno: 

Upravičenec mora izkazati minimalno naslednje cilje:  

a. izvedena analiza obstoječega stanja – dokument,  

b. pripravljen program uvajanja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja – dokument,  

c. Kazalniki glede na ukrep:  

a) Zanima nas, ali mora podjetje doseči vse kazalniki po koncu izvedenega projekta (ali je lahko kateri od kazalnikov 

nedosežen). 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
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b) Pod b) Digitalizacija nastopov na sejmih je pod kazalnik zapisano: »Priprava vsebin in udeležba na vsaj enem 

referenčnem sejmu« - VPRAŠANJE: Ali nam lahko podrobneje opišete udeležba na sejmu kakšne vrste mora biti: 

ali iz kakšnega seznama (ki ga ima SPIRIT), ali je to lahko e-sejem, ali kakšen drug sejem? 

Podjetje, za katero pripravljamo vlogo ima glavno dejavnost: F 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah (opravlja pa 

storitve trgovine prodaje izdelkov: ploščic, sanitarne opreme, kopalnic, drugo in želi vzpostaviti digitalno 

transformacijo in s tem vse ukrepe, ki so navedeni v razpisu (elektronsko izmenjavo med partnerji, spletno stran v 

tujem jeziku, spletno trgovino, produktno-prodajni video, usposabljanja zaposlenih, digitalizirati vsebine (izdelke in 

drugo)). 

c) Zanima nas, pod katero področje uporabe, ki jih pokriva razpis (S4) ga je možno uvrstiti. 

ODGOVOR: 

a) Doseženi morajo biti vsi navedeni kazalniki za posamezen izveden ukrep. 

b) Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 53 a). 

c) V pomoč pri umestitvi operacije v Strategijo pametne specializacije vam je lahko celoten dokument, ki je dostopen 

na naslednji povezavi 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_20

15.pdf 

 

92. VPRAŠANJE: 

Zanima nas ali sta  podjetje ######## d.n.o.  in ######## d.o.o. upravičena kandidata za sredstva po javnem 

razpisu?  

ODGOVOR: 

Da, v kolikor izpolnjujeta pogoje za kandidiranje navedene v točki 4 javnega razpisa in vse ostale pogoje javnega 

razpisa. Izpolnjevanje razpisnih pogojev lahko presoja le komisija v okviru postopka obravnave vlog. 

 

93. VPRAŠANJE: 

Na razpis se prijavljamo kot izvajalec. 

a) Razvili smo spletno aplikacijo za društvo, katerega predsednik sem in tega nismo kasirali. Je lahko uvrstim med 

reference? Ker tukaj nimam računa? Stran je aktivna: #######.net 

b) Lahko izdelavo lastne spletne strani in spletne aplikacije, ki smo jih razvili za lastne potrebe dodamo med 

reference? Zakaj? Ker prvič mi to delamo in drugič ker zajemajo e-poslovanje, spletno stran in spletno trgovino, kar 

so 3 ukrepi, ki se izvajajo na tem projektu. Strani so aktivne: ########.si in ########.si. 

ODGOVOR: 

a) in b) Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 26 

 

94. VPRAŠANJE: 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
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Kot zunanji izvajalec izpolnjujemo Obrazec 4 z referencami. Moteča je zahteva po imenu in priimku, ter telefonski 

številki kontaktne osebe naše reference, saj naši partnerji ne želijo posredovati teh podatkov. Lahko jih navajamo 

kot naše reference ampak brez osebnih podatkov. Kaj storiti v tem primeru?  

ODGOVOR: 

Upoštevale se bodo samo reference z vsemi zahtevanimi podatki. 

 

95. VPRAŠANJE: 

Kaj se pričakuje, da se vpisuje na Obrazec št. 4: REFERENCE IZVAJALCA pod doseženi učinki? Lahko kakšen 

primer? 

ODGOVOR: 

Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 80. 

 

96. VPRAŠANJE: 

Lepo bi prosila za pojasnilo glede obračunavanja prejete pomoči po shemi ''de minimis''. In sicer me zanima ali se 

prejeta pomoč šteje od sklepa oziroma odobritve ali ob nakazilu subvencije. 

Naše podjetje je prejelo pozitiven sklep o dodelitvi pomoči po shemi ''de minimis'' konec leta 2013. Sredstva so bila 

izplačana v letih 2014 in 2015.  

In sicer me zanima ali se šteje da je podjetje ''celoten'' znesek pomoči prejelo leta 2013, ko je bila vloga dodeljena, 

ali da je podjetje prejelo pomoč leta 2014 in 2015 v višini sredstev ki so bila v določenem letu nakazana?  

ODGOVOR: 

4. odstavek 3. člena UREDBE KOMISIJE (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 

108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis določa:  

»Pomoč de minimis ne glede na datum plačila pomoči de minimis podjetju velja za dodeljeno takrat, ko se zakonska 

pravica do prejema pomoči dodeli podjetju v skladu z veljavnim nacionalnim pravnim sistemom.« 

Celotna uredba se nahaja na naslednji povezavi 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_sl.pdf 

 

97. VPRAŠANJE: 

V zvezi z razpisom E-POSLOVANJE 2018 me zanima kaj pomeni področje uporabe TRAJNOSTNI TURIZEM, ki 

je navedeno pod S4? 

Naše podjetje je turistična agencija, ki se ukvarja z organizacijo potovanj. V osnovi organiziramo potovanja v 

Tunizijo. Poleg tega pa posredujemo tudi turistične aranžmaje drugih organizatorjev potovanj. 

Konkretno nas zanima ali je z omenjenim razpisom možno pridobiti sredstva za prenovo spletne strani za tuje trge, 

produktno prodajni video ter nadgradnjo elektronskega poslovanja in spletno trgovino?  

ODGOVOR: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_sl.pdf
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Smiselnost prijave je v pristojnosti prijavitelja. Izpolnjevanje razpisnih pogojev lahko presoja le komisija v okviru 

postopka obravnave vlog.  

V pomoč pri umestitvi operacije v Strategijo pametne specializacije vam je lahko celoten dokument, ki je dostopen 

na naslednji povezavi 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_20

15.pdf 

 

98. VPRAŠANJE: 

Zanima nas, na podlagi katerih kriterijev se bo presojalo, če izbrane operacije spadajo v področje uporabe, 

določene v strategiji pametne specializacije, v okviru zdravje-medicina; fokusno področje zdravila naravnega izvora 

in naravna kozmetika. In sicer specifično za naravno kozmetiko: kakšna so merila. 

ODGOVOR: 

Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 97. 

 

99. VPRAŠANJE: 

a) Ali je podjetje, ki v do sedaj ni poslovalo na tujem trgu, upravičen prijavitelj (z novim produktom pa bo pričel s 

poslovanjem na tujih trgih)? 

b) Ali je potrebno k vlogi priložiti dokument analize obstoječega stanja in program uvajanja e poslovanja, kar je 

navedeno kot kazalniki o doseganju ciljev ali je to potrebno priložiti nato k zahtevku za sofinanciranje? 

ODGOVOR: 

a) Pretekla prodaja na tujih trgih ni pogoj za kandidiranje, ampak je eno izmed meril - Tržni potencial podjetja. 

b) Navedeni kazalniki so del dokazil, ki jih morate priložiti Poročilu, ki je del Zahtevka za izplačilo. 

 

100. VPRAŠANJE: 

a) Stranka je prejela sklep o sofinanciranju državne pomoči konec leta 2013. Državno pomoč je prejela v letu 2014 

do leta 2016. Torej v razpisu piše: 

” Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR 

v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. V kolikor ste to vrednost že dosegli, do sofinanciranja po tem javnem 

razpisu niste upravičeni.” 

Vprašanje: Kako se šteje obdobje treh poslovnih let? Od obdobja prejetja sklepa o državni pomoči, ali od obdobja 

prejetja sredstev.  

V tem primeru, v kolikor se šteje obdoje treh let od prejetja sklepa, stranka oz. potencialni prijavitelj ni upravičen do 

sofinanciranja po tem javnem razpisu, v kolikor pa se šteje obdobje treh let od prejema sredstev, pa je prijavitelj 

upravičen do sofinaniranja po tem javnem razpisu. 

b) Stranka bi želela vzpostaviti e-poslovanje v svojem podjetju za širitev svojega poslovanja tudi na tuje trge. Do 

danes stranka ni imela prihodkov iz tujine, vendar z vzpostavitvijo e-poslovanja bo v naslednjem letu pričela 

ustvarjati prihodke iz tujine. Glede na pogoj v razpisu, da se tržni potencial oz. delež izračuna iz čistih prihodkov na 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
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tujih trgih, sprašuemo, kaj pa tisti, ki komaj vzpostavljajo poslovanje na tujih trgih in do sedaj niso imeli prodaje na 

tujih trgih? 

ODGOVOR: 

a) Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 96. 

b) Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 99 a). 

 

101. VPRAŠANJE: 

a) Kakšni konkretni stroški so upravičeni znotraj Ukrepa 3 v okviru postavke "Vzpostavitev in upravljanje digitalnih 

kanalov in platform"?  

b) Ali je prevod besedil za produktno-prodajne video materiale v različne tuje jezike upravičen strošek v okviru 

ukrepa 5? 

c) Kakšno vsebino pričakujete, da se pripravi v okviru Programa uvajanja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega 

poslovanja, še posebej z vidika, da bo večina teh zadev podrobneje obrazložena npr. v celostni študiji digitalnega 

nastopa podjetja, študiji nastopa na ciljnih trgih z spletno trgovino... ipd.? Kakšna je razlika med namenom oz.  

vsebinskimi okvirji teh dokumentov? 

d) Ali imajo lahko izvajalci podizvajalce za posamezne bolj ozko specializirane aktivnosti in kakšne pogoje morajo 

izpolnjevati ti podizvajalci? Ali se v obrazcu navede samo izvajalce ali tudi njihove podizvajalce, če seveda 

obstajajo? 

e) V tabeli Rezultati upravičenih aktivnosti je pri ukrepu 4. Spletne trgovine zapisan kot eden izmed rezultatov: 

"možnost izvedbe plačila v okviru aplikacije". Kaj to konkretno pomeni?  Kaj mora narediti potencialni prijavitelj v 

primeru izdelave spletne trgovine, da bo zadostil temu cilju? Vsaka spletna trgovina namreč ponavadi vključuje tudi 

možnost plačila v okviru spletne trgovine. 

f) V primeru kandidiranja na ukrep 4. Spletne trgovine, ali mora prijavitelj obvezno izdelati študijo nastopa na ciljnem 

trgu z vidika logistike in pravnega okvirja ali je to zgolj opcijsko? 

ODGOVOR: 

a) Stroški storitev zunanjega izvajalca, ki to storitev izvede (točka 10.1 javnega razpisa). 

b) Da, v okviru stroška storitev zunanjega izvajalca, navedenega v vlogi. 

c) Konkretne vsebine niso predpisane, morajo pa slediti ciljem operacije 

d) Odgovor je podan pod vprašanjem z zaporedno št. 82 e). 

e) Mišljena je uporaba platform za spletno plačevanje kot npr. Paypal, Mastercard,… 

f) Izkazovanje ciljev navedenih v točki 5 v navodilih razpisne dokumentacije je obvezno. 

 

102. VPRAŠANJE: 

Zanima me kaj točno spada pod področje Trajnostna hrana? 

Ali se lahko na razpis prijavi podjetje, ki oskrbuje stranke s sestavinami, orodji in pribori za gostinski sektor? 

ODGOVOR: 
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Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 97. 

 

103. VPRAŠANJE: 

Zanima nas ali izdelava kovinskih izdelkov spada v prednostno področje osem: Razvoj materialov kot končnih 

produktov? In kaj so končni materiali? Kaj so materiali kot končni produkti ? Spadajo pod to tudi obeski iz kovine? 

 

ODGOVOR: 

Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 97. 

 

104. VPRAŠANJE: 

Imamo vprašanje v zvezi s shemo in skladnostjo s pravili državne pomoči in opredelitvijo pravila de minimis. Zanima 

nas, kateri zneski pomoči so vključeni v to pravilo. So to vsi, ki so navedeni na povezavi - 

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/evidence_priglasitev/veljavne_drzavne_pomoci/? 

Čakamo na odgovor glede razpisa »Spodbude za MSP v lesarstvu«, ki ga je objavil Slovenski regionalni sklad. V 

navedenem seznamu tega razpisa ni. Ali to pomeni, da se ta pomoč, če jo bomo prejeli, ne šteje v skupni znesek 

pomoči 200.000 eur? 

ODGOVOR: 

Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 96. 

 

105. VPRAŠANJE: 

Naše podjetje se ukvarja z izdelavo spletnih strani, optimizacijo le teh in spletnih aplikacij. Ker imamo kar nekaj 

strank so nas dve od teh v teh dneh klicale, da bi se prijavili na razpis »Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo 

elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«  in bi zaradi zaupanja, ker 

zelo dobro sodelujemo kot izvajala želeli naše podjetje. 

Težava je v tem, ker je v dokumentaciji pod točko 4.4 Zunanji izvajalci navedeno, da mora zunanji izvajalec imeti 

registrirano podjetje vsaj 5 let? Mi našega podjetja nimamo še registriranega 5 let (par mesec manj kot 3), 

izpolnjujemo pa vse ostale pogoje. 

Zanima me ali se oni lahko prijavijo na ta razpis in navedejo naše podjetje kot zunanjega izvajalca, ali se z našim 

podjetjem sploh ne morejo prijaviti? 

Kot vidim obstaja tabela točkovanj, predvidevam da v vrstici zunanji izvajalci v tem primeru dobijo 0 točk, ali se 

motim? Kot sem že zgoraj navedel, ostale pogoje vse izpolnjujemo oz. jih še presegamo. 

ODGOVOR: 

Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo 

elektronskega poslovanja vsaj 5 let, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov. Zunanji izvajalec mora 

izkazovati izkušnje iz storitev s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja in sicer vsaj tri 

reference od vključno 2013 leta dalje.  

V kolikor pogojev ne izpolnjuje ne more nastopati v vlogi zunanjega izvajalca. 
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106. VPRAŠANJE: 

Zanima nas, ali je v sklop »6. Krepitev kompetenc usposabljanja« možno vključiti izobraževanje o digitalnem 

marketingu, kot ga nudi ############? 

ODGOVOR: 

Da, v kolikor je skladno s prijavljeno operacijo ter zasleduje namen, cilj in predmet javnega razpisa. 

 

107. VPRAŠANJE: 

a) Ali se vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije podpiše in priloži k vlogi na JR? 

b) V obrazcu 1 je potrebno vpisati št. zaposlenih za polni delovni čas na dan 1.9.2017 za prvo odpiranje – kot 

dokazilo je potrebno priloži potrdilo ZZZS o številu zaposlenih v podjetju na dan 1.9.2017 za prvo odpiranje. V 

našem primeru sta to dva različna podatka o št. zaposlenih za polni delovni čas in o št. zaposlenih v podjetju na 

dan 1.9.2017 (podatek je različen zaradi porodniške, invalidi,…). Prosim pojasnite kateri podatek se vpiše v obrazec 

št. 1 in kateri podatek se v vlogi upošteva in priloži kot dokazilo? 

c) Kako se v poročilu preverja št. zaposlenih, ki so sodelovali pri izvajanju operacije? Dokazila, poročila z imeni in 

priimki,…? 

d) Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov  je v obdobju od datuma oddaje vloge (2.10.2017) do predvidenega 

zaključka operacije oz. najkasneje do 1.10.2018.  

Če je predviden zaključek operacije 1.10.2018 (npr. izdelan produktno-prodajni video v tujem jeziku ter izdelana in 

upravljana celostna podoba na spletni strani za tuje trge).  

Upravičenec mora izstaviti zahtevek za izplačilo (skupaj s prilogami in dokazili) najkasneje 15 dni po datumu 

zaključka ukrepov/aktivnosti t.j. 15.10.2018.  

Ali to za upravičene stroške pomeni, da mora zunanji izvajalec izstaviti račun za opravljene storitve v zvezi z 

vzpostavitvijo ali nadgradnjo el.poslovanja najkasneje do 1.10.2018 in le-ta račun mora biti plačan najkasneje do 

1.10.2018?  

e) Dokumentacija o izboru zunanjega izvajalca se posreduje kot eno izmed dokazil k e-zahtevku. Ali pravilno 

razumemo, da je potrebno postopek izbora najugodnejšega zunanjega izvajalca skladno s predpisanimi načeli 

(pridobiti 3 ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacija s katero izkaže preveritev tržnih cen) opraviti 

že pred oddajo vlog?  

f) Za izvedbo načrtujemo različne zunanje izvajalce za: e-dokumentni sistem, video, izdelavo spletnih strani, 

prevajanje v tuji jezik, lektoriranje… Ali prav razumemo, da se za vsakega dobavitelja storitev izvede izbor 

zunanjega izvajalca pred oddajo vloge;  ali se za vsakega zunanjega izvajalca izpolni obrazec št. 4 ter v obrazcu 

št. 3 ali se za vsakega zunanjega izvajalca izpolni podatke o zunanjem izvajalcu?  

Kako bo potekalo vrednotenje referenc za različne zunanje izvajalce znotraj ene vloge npr. zunanji izvajalec za e-

dokumentni sistem ima 3 reference, zunanji izvajalec za video ima 4 reference, zunanji izvajalec za izdelavo 

spletnih strani ima 7 referenc , zunanji izvajalec za prevajanje ima 10 referenc?  

ODGOVOR: 

a) Vzorca pogodbe ne prilagate k vlogi. 
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b) Upošteva se število zaposlenih pod šifro 001 Delovno razmerje v RS v podjetju, zavodu, pri drugih organiz., 

delodajalcih,…, ki izhaja iz Potrdila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju 

na dan 1. 9. 2017 za prvo odpiranje oz. 1. 2. 2018 za drugo odpiranje. 

c) Število zaposlenih, ki so sodelovali pri izvajanju operacije izkazujete z navedbo imen zaposlenih v poročilu, ki je 

priloga k zahtevku za izplačilo. Agencija lahko prijavitelja kadarkoli pozove k posredovanju dodatnih dokazil, ki 

izkazujejo verodostojnost navedb.  

d) Upravičeni stroški in izdatki bodo morali nastati v obdobju od datuma oddaje vloge do predvidenega zaključka 

operacije, ki ne sme biti kasnejši od 1. 10. 2018. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali od dne 

oddaje vloge, in izdatki, nastali do datuma zaključka operacije oziroma najkasneje do 1. 10. 2018. 

e) Ponudbe zunanjih izvajalcev morajo biti izdane v času po datumu objave javnega razpisa pa do datuma oddaje 

vloge. 

f) Za izvedbo vsakega prijavljenega ukrepa izberete lahko izberete zunanjega izvajalca, za katerega morate v vlogi 

priložiti izpolnjen in podpisan Obrazec št. 4. En zunanji izvajalec lahko izvede tudi več ukrepov. Storitev prevajanja 

v operacijo ne morete umestiti kot samostojen ukrep ampak lahko izvajalci, ki nudijo te storitve nastopajo v vlogi 

podizvajalcev. Podizvajalcev se v vlogi ne navaja. Kot končno število referenc, se vzame povprečje števila referenc 

iz posameznih ukrepov. Končno število referenc je povprečje števila referenc iz posameznih ukrepov. 

 

108. VPRAŠANJE: 

Želimo vnesti višino upravičenih stroškov. Polje je zaščiteno, ko kliknemo odstrani zaščito lista zahteva geslo. 

ODGOVOR: 

Vnesete samo podatek »Vrednost upravičenih stroškov« in »Vrednost neupravičenih stroškov«. Ti dve celici nista 

zaklenjeni. 

 

109. VPRAŠANJE: 

Pod dokazili in načini preverjanja pogojev so navedeni tudi načini preverjanja. 

V primeru da je navedeno Baza Ajpes: ali je potrebno narediti izpis iz baze in ga priložiti vlogi. Ali npr. Evidenca 

ministrstva za finance: ali moramo izpise iz evidence pridobiti prijavitelji? 

Če gre za povezano podjetje (lastniški deleži drugih družb v naši družbi ali obratno) ali je potrebno pridobiti obrazec 

ZZZS o številu zaposlenih tudi za povezana podjetja? 

ODGOVOR: 

Izpisov iz navedenih baz ni potrebno prilagati, saj gre za javno dostopne podatke, katere bo agencija pridobila 

sama. 

Potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju se mora nanašati na 

prijavitelja. 

 

110. VPRAŠANJE: 

Ali se šteje, da je vloga pravočasno oddana  za 1. odpiranje, če je na ovojnici naveden datum oddaje na pošto 

2.10.2017 ali je to datum ko mora biti vloga fizično pri vas, se pravi bi jo morali na pošto oddati 29.9.2017? 
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ODGOVOR: 

Kot pravočasno še šteje tudi vloga priporočeno oddana na pošti najkasneje 2. 10. 2017. 

 

111. VPRAŠANJE: 

Pri ukrepu 6. Krepitev kompetenc – usposabljanja: Ali je mogoče prijaviti usposabljanje, katerega program so 

podprli Ministrstvo za gospodarski razvoj in/ali SPIRIT Slovenija? 

 

ODGOVOR: 

V primeru prijave takšnih usposabljanj najverjetneje nebi bili izpolnjeni vsi pogoji tega javnega razpisa. 

 

112. VPRAŠANJE: 

Ali se štejejo storitve zunanjih izvajalcev: npr. sinhronizacija v videu, lektoriranje teksta scenarija, prevodi tekstov v 

tuje jezike,…med upravičene stroške za izvedbo ukrepov: spletne strani za tuje trge; produktno-prodajni video?  

Prevedeni teksti, ki bodo objavljenih na spletnih straneh in uporabljeni v videu bodo povezani vzpostavitvijo ali 

nadgradnjo el. poslovanja in s tem izboljšanjem možnosti MSP pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in 

povečanjem mednarodne konkurenčnosti. 

ODGOVOR: 

Da, v okviru stroška storitev zunanjega izvajalca, navedenega v vlogi. 

 

113. VPRAŠANJE: 

a) Kako dokazujemo, da smo preverili tržne cene? Ali je dovolj da imamo vsaj tri ponudbe, ali je potrebno še kaj? 

b) Ali se odstotek zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju operacije gleda na vsako operacijo, ali sumarno za vse? 

c) Ali smejo stroški spletne strani za tuje trge vsebovati tudi optimizacijo za iskalnike in kakšno uro podpore, ali 

razpis krije samo postavitev? 

ODGOVOR: 

a) Postopek je opisan v zadnjem odstavku točke 4.4 v javnem razpisu. Zahtevana dokumentacija se ne prilaga 

vlogi ampak zahtevku za izplačilo. 

b) Pri izračunu odstotka zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju operacije se upošteva število vseh zaposlenih, ki 

bodo sodelovali na celotnem nivoju operacije (vseh ukrepih). 

c) Upravičeni so stroški navedeni v točki 10.1 javnega razpisa. 

 

114. VPRAŠANJE: 

a) Promocija spletne strani ni upravičen strošek. Ali je upravičen strošek lahko svetovanje izvajalca (strategija), 

kako izvesti digitalno promocijo? 
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b) Reference zunanjega izvajalca: če isti zunanji izvajalec izvaja več različnih operacij – ali za maksimalne točke 

potrebuje 8 referenc za vsako posamezno operacijo ali morajo biti med referencami (8 ali več) smiselno navedeni 

vsi tipi operacij, ne glede na število (npr 6 spletne strani, 1 video, 1 izmenjava podatkov…)? 

c) Ali se lahko na razpis prijavi podjetje (področje pametne specializacije trajnostni turizem), ki je izvoznik določene 

rešitve za hotelsko industrijo. Področje »trajnostni turizem« je namreč namenjeno privabljanju tujih gostov v 

Slovenijo (ciljna skupna slovenski hotelirji)? 

ODGOVOR: 

a) V skladu s točko 10.1 so upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v okviru posameznega 

ukrepa. 

b) Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 71 b). 

c) Tovrstne omejitve v javnem razpisu ni. V pomoč pri umestitvi operacije v Strategijo pametne specializacije vam 

je lahko celoten dokument, ki je dostopen na naslednji povezavi 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_20

15.pdf 

 

115. VPRAŠANJE: 

Samo komentar na aktualen razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja le MSP. Absurdno se 

nam zdi, da je v JR pogoj 2 letni obstoj podjetja. Mi smo namreč mlajši od dveh let in bi krvavo potrebovali razpise 

kot so takšni, saj nam bi olajšali prodor na tuje trge v časih, ko smo manjši, mlajši in bistven bolj brez denarja kot 

bomo bili v nekaj letih ustaljenega poslovanja. Prav tako je sedaj čas za krepitev digitalnih kompetenc, ne ko bo 

podjetje staro več let.  

Če bomo postavljali spletno stran v tujih jezikih čez nekaj let, ko bomo dovolj stari za razpise kot je ta, do tam sploh 

ne bomo prišli. 

Ne razumemo logike tega razpisa iz stališča mladega podjetja in bi si želeli več posluha za mlajša podjetja, dobro 

vemo, da sta prvi dve leti najbolj pomembni na tako konkurenčnem in globalnem trgu. 

ODGOVOR: 

Vaše predloge bomo obravnavali pri morebitni pripravi podobnih razpisov v prihodnosti.  

 

116. VPRAŠANJE: 

Glede roka za oddajo vloge prosimo za potrditev, da v kolikor oddamo vlogo priporočeno po pošti, da je dovolj, da 

je na dan roka za oddajo (2.10.) oddana do 23.59 priporočeno na pošti. 

ODGOVOR: 

Da, vloga oddana priporočeno na pošti na dan 2. 10. 2017, do 23.59, je pravočasna. 

 

117. VPRAŠANJE: 

v našem podjetju se zanimamo za omenjeni razpis. Zanima nas, ali so naslednje storitve upravičene na javnem 

razpisu in ali obstajajo kakšne omejitve:  

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
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a) ukrep 3 (spletne strani): prevod vsebine spletne strani v izbrane tuje jezike (enako vprašanje za ukrep 4 (spletne 

trgovine) in ukrep 5 (video material - npr. prevod vsebine grafičnih napisov in glasovnega besedila v različne 

jezike)? 

b) ukrep 3 (spletne strani): tehnično vzdrževanje spletne strani in e-trgovine, gostovanje, zagotavljanje garancije in 

varnosti delovanja - vse sicer zagotavlja izbrani zunanji izvajalec?  

ODGOVOR: 

a) Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 112. 

b) Upravičeni stroški so navedeni v točki 10.1 javnega razpisa. 

 

118. VPRAŠANJE: 

a) Kaj se definira kot digitalizacija nastopa na sejmih? Ali se kot vključevanje v digitalne sejme / showroom šteje 

tudi, če se pripravi iOS aplikacija, ki se uporablja na fizičnih sejmih na tabličnih računalnikih?  

Ali se - nasprotno - za digitalne sejme štejejo le tisti, ki nimajo fizične lokacije?  Če to drugo, ali lahko navedete 

primer takega?  

b) Ali je s stališča upravičenosti stroškov sprejemljivo, da so prevedene spletne strani na internetu objavljene ne 

pod www.firma.si, ampak na enakem naslovu, ki ima končnico druge države (ciljnega trga) denimo www.firma.fr, 

če je ta domena v lasti slovenskega prijavitelja? 

ODGOVOR: 

a) Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 53 a). 

b) Te omejitve v okviru tega javnega razpisa ni. 

 

119. VPRAŠANJE: 

Naše mikro podjetje bi se želelo prijaviti na javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v 

MSP v obdobju 2017-2018 E poslovanje 2017 - 2018, vendar bi bili ob dnevu oddaje razpisa mlajše od 2 let. V 

bistvu, pa gre za nadaljevanje gostinsko turistične dejavnosti iz podjetja xxxx ( 27 let obratovanja) na novo podjetje 

yyy ustanovljeno 07/2016 in sicer z nadaljevanjem enake dejavnosti na isti lokaciji. Prav tako smo od podjetja xxx 

ob t.i. prenosu prevzeli vse zaposlene z enakimi pravicami oz. nadaljevanjem le teh od prejšnjega delodajalca. Zato 

nas zanima, ali bi se na razpis vseeno morda lahko prijavili, če priložimo dokazila, da gre za nadaljevanje dejavnosti 

(dokaz prenos vseh zaposlenih, ista dejavnost, ista lokacija), ki ima že 40 letno tradicijo, le podjetje se je v tem 

času zamenjalo? 

ODGOVOR: 

Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 52. 

 

120. VPRAŠANJE: 

Vprašanje glede zahtevka. Ali se lahko denar nakaže direktno banki? Podjetje bi namreč sklenilo kredit pri banki 

za ta namen (spletna stran za tuje trge, predstavitveni video, elektronska izmenjava). V banki že potekajo pogovori, 

kjer pa banka zahteva direktno nakazilo. 

ODGOVOR: 
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Izplačilo zahtevka je možno samo na transakcijski račun upravičenca. 

 

121. VPRAŠANJE: 

a) Zanima nas, ali po vašem mnenju spada podjetje pod S4, če dela žare iz lesa? 

b) če je v podjetju samo 1 oseba - samozaposlena ali to pomeni, da dobi vse točke pri rubriki - sodelujoči v projektu? 

ODGOVOR: 

a) Izpolnjevanje razpisnih pogojev lahko presoja le komisija v okviru postopka obravnave vlog. V pomoč pri 

umestitvi operacije v Strategijo pametne specializacije vam je lahko celoten dokument, ki je dostopen na naslednji 

povezavi 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_20

15.pdf 

b) Da, če so izpolnjene vse zahteve. 

 

122. VPRAŠANJE: 

a) Ali je lahko zunanji izvajalec samo 1? 

b) Ali ima zunanji izvajalec lahko sedež izven Slovenije? 

c) Ali je potrebno predložiti dokazila za finančno sposobnost izvajanja projekta? 

d) V dokumentaciji je navedeno, da pomoč znaša do vključno 70% upravičenih stroškov – kakšni so kriteriji za 

določanje odstotka financiranja? 

e) Ali morajo ukrepi biti med seboj povezani neposredno z vsebinskega vidika - ena celostna zgodba? 

ODGOVOR: 

a) Da. 

b) Da. 

c) Ne, mora pa podjetje zagotavljati zaprto finančno konstrukcijo. 

d) Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 70 % upravičenih stroškov. 

Intenzivnost sofinanciranja se zniža v primeru, ko je vrednost upravičenih stroškov višja od 42.857,15 EUR. 

e) Prijavitelj opiše načrtovano operacijo v okviru Obrazca št. 3. 

 

123. VPRAŠANJE: 

Prijavili se bomo na Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-

2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«. Naše podjetje se ukvarja s poslovnim svetovanjem. Zanima nas v katero 

kategorijo v okviru S4 se lahko uvrstimo. 

ODGOVOR: 

V pomoč pri umestitvi operacije v Strategijo pametne specializacije vam je lahko celoten dokument, ki je dostopen 

na naslednji povezavi 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
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http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_20

15.pdf 

 

124. VPRAŠANJE: 

Pridobivamo ponudbe treh izvajalcev za elektronsko poslovanje. Zanima me, v kakšni obliki morajo biti te ponudbe? 

Od enega ponudnika sem dobila le mail s cenami. Je to dovolj ali mora ponudnik pripraviti poseben dokument, 

podpisati, ožigosati? 

ODGOVOR: 

V kolikor so navedeni podatki, ki zadostujejo za preveritev tržnih cen, je ponudba ustrezna. Podatki morajo biti 

preverljivi in dokazljivi za potrebe kasnejših kontrol. 

 

125. VPRAŠANJE: 

a) Ali zadostuje za izobraževanje v tujini njihova spletna ponudba, saj večina teh podjetij (ZDA in EU) konkretnih 

ponudb noče pošiljati, ker pravijo, da imajo tako ali tako vse objavljeno na spletu? 

b) Kako izpolniti reference za tujega izvajalca izobraževanj? Ali zadostuje, da iz njihove spletne ponudbe vzamemo 

podatek, da so v zadnjih 25 letih izobrazili že 10 milijonov ljudi iz 30 držav? 

ODGOVOR: 

a) Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 124. 

b) Navedena referenca ni ustrezna. Zahteva se podrobnejšo navedbo referenc. 

 

126. VPRAŠANJE: 

Smo hčerinsko podjetja, ki je registrirano za turistično dejavnost, a ne izpolnjujemo enega od pogojev razpisa. Ali 

se na razpis lahko prijavi podjetje, ki je večinski lastnik našega hčerinskega podjetja a nima registrirane turistične 

dejavnosti, na področju katere želimo v hčerinskem podjetju izvajati ukrepe, ki so predmet sofinanciranja? 

ODGOVOR: 

V tem primeru pogoji javnega razpisa najverjetneje ne bodo izpolnjeni. 

 

127. VPRAŠANJE: 

a) Ali za svetovanje oz. izdelavo strategije spletnega nastopa zadostujejo ponudbe ponudnikov, kjer je samo cena 

urne postavke za takšno svetovanje oz. izdelavo strategije in mi potem sami določimo število ur, ali morajo izdelati 

ponudbe za cel projekt s končno ceno (temu se namreč vsi izogibajo in nam vsi podajajo le urno postavko, ker 

pravijo da število ur ni možno predvideti, na koncu pa je ur vedno več kot se predvideva)? 

b) V obrazcu za izvajalce je pod tabelo izjava, ki jo mora pod materialno in kazensko odgovornostjo, podpisati 

izvajalec, vendar je le ta napisana samo za izvajalec, ki bodo pomagali pri vzpostavitvi ali razvoju elektronskega 

poslovanja. Ne more pa veljati za prevajalsko agencijo, ki je prav tako upravičen strošek glede na razpis. Kaj 

naredimo v tem primeru: prevajalska agencija izjave ne želi podpisati, ker ne bi bila resnična, saj se ne ukvarjajo z 

e-poslovanjem? Ali lahko to klavzulo spremenimo v izjavo o njihovih preteklih prevajalskih storitvah, ki so jo opravili 

za druge pogodbenike? 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf


 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije  

Verovškova ulica 60, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 589 18 70, F: 01 589 18 77, E: info@spiritslovenia.si, matična št.: 6283519000, DŠ: SI97712663, IBAN: SI56 0110 0600 0041 927; 

www.spiritslovenia.si 

46/59 

 
 

ODGOVOR: 

a) Ponudbe morajo biti med seboj primerljive in podane za izvedbo celotne storitve zunanjega izvajalca. Zgolj tako 

je možno preveriti ali sta ponudba in izbor skladna s temeljnimi načeli javnega naročanja. 

b) Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 107 f). 

 

128. VPRAŠANJE: 

a) Ne razumemo kako so deljena sredstva med leti, če v 2017 ni predviden zahtevek oz. bi bilo skoraj nemogoče 

to izpeljati? Iz razpisov smo navajeni, da so zadnji zahtevki za tekoče proračunsko leto cca do 15.10., do takrat pa 

verjetno ne bo rezultatov vašega razpisa? 

b) Kot razumemo, je predviden le en zahtevek, po zaključku projekta, torej ali je izvedljivo, da je projekt financiran 

delno iz sredstev za 2017 in delno iz sredstev za 2018? V takem primeru oddamo verjetno zahtevek čisto na koncu 

projekta, torej v 2018? Ali so torej ti stroški, stroški proračuna 2017 in 2018 ali le 2018 - kako navajamo v prijavnici? 

c) Kdaj je presečni datum, ko med letom stroški v 2017 niso več del proračuna za 2017? Ali vse stroške do 

31.12.2017 navajamo v proračunsko leto 2017? 

ODGOVOR: 

a) b) c) Podatka v katerem proračunskem letu se bodo sredstva črpala v vlogi ne navajate. Osnova za izplačilo 

sredstev je zahtevek upravičenca za izplačilo sredstev, ki ga mora upravičenec oddati najkasneje 15 dni po 

predvidenem zaključku operacije. 

 

129. VPRAŠANJE: 

Ali lahko namesto vzpostavitve e-trgovine, le to najamemo? Na trgu namreč obstaja več ponudnikov, kjer se njihov 

softver za e-trgovino najame, oni pa ga brezplačno vsa leta sodelovanja nadgrajujejo z novimi funkcionalnostmi, 

saj bo to najbolj optimalno z vidika našega operativnega dela.  

ODGOVOR: 

a) Upravičeni stroški so navedeni v točki 10.1 javnega razpisa, glejte predvidene aktivnosti pod ukrep št. 4. 

 

130. VPRAŠANJE: 

a) Znotraj prenove spletne strani načrtujemo tudi vstopno stran na portal za stranke, kjer bo imela stranka možnost 

sporočati morebitne napake v delovanju sistema, ki jih je potrebno čim prej odpraviti, naročala in potrjevala dodatne 

storitve, se na nas obrača z raznimi vprašanji, vezanimi na našo storitev… Komunikacija bo tekla v obe smeri, kar 

pomeni, da bomo stranki odgovarjali, potrjevali naročila z naše strani prav tako prek tega portala.  Ali to zadostuje, 

da operacijo uvrstimo v ukrep »elektronska izmenjava med partnerji«? 

b) Ali priprava in oblikovanje produktnega videa ter simulacije procesa (npr. prek 3D očal)  za obiskovalce na sejmu 

že zadostuje za ukrep »digitalizacija nastopov na sejmih«? 

ODGOVOR: 

a) Navedeno ne sodi v ukrep Elektronska izmenjava med partnerji. Predvidene aktivnosti po posameznih ukrepih 

so navedene v točki 10.1 javnega razpisa. 

b) Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 53 a). 
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131. VPRAŠANJE: 

a) Prosim za dodatna pojasnila glede referenc zunanjega izvajalca. Če bo izvajalec opravljal dela na več področjih, 

ali naj za vsako področje predloži referenčno potrdilo, ali za vsa področja skupaj? Če za vsako posebej, ali naj 

priložimo ločene obrazce 4 za vsako področje? 

b) V odgovoru 53. ste navedli primer digitalnega sejma »e-estonija.com«. V navodilih je zapisano »udeležba na 

referenčnem sejmu«, pri čemer me zanima če obstaja lista »Referenčnih« sejmov, oziroma (podobno kot pri 

nekaterih vaših drugih razpisih), da mora biti sejem naveden v mednarodnih bazah sejmov? 

ODGOVOR: 

a) Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 71 b). 

b) Lista referenčnih sejmov ni prepisana. 

 

132. VPRAŠANJE: 

a) Ali morajo biti v okviru ukrepa izvedene vse aktivnosti ali se jih lahko izvede samo nekaj? 

npr. Ukrep 2: Spletne strani za tuje trge; ima predvidene 3 aktivnosti. Ali se lahko izvede samo 2 aktivnosti v okviru 

tega ukrepa? 

b) Ali izvedeni ukrepi imeti kot cilj realizacijo vse kazalnikov znotraj posameznega ukrepa? 

(npr. Ukrep 3: Kazalniki: - Izdelana študija nastopa na ciljnem trgu z vidika logistike, pravnega okvirja, Spletna 

trgovina v vsaj dveh tujih jezikih, Možnost izvedbe plačila v okviru aplikacije). Je mogoče izvesti ukrep, tako da se 

realizira samo 2 od 3 kazalnikov? 

c) Ukrep: Elektronska izmenjava med partnerji: Ali mora biti v okviru tega ukrepa nujno uporabljen eden izmed 

naštetih protokolov (Priprava lastnega okolja za izdajo in prejem mednarodno standardiziranih (GS1, CEN, UBL, 

Odette,…) ali se  varno elektronsko izmenjavo med partnerji izvede tudi na druge načine? 

ODGOVOR: 

a) b) doseženi bodo morali biti vsi kazalniki glede na ukrep in cilji navedeni v točki 5 navodil k razpisni dokumentaciji. 

c) V točki 10.1 so navedene predvidene aktivnosti. Izmenjava med partnerji je lahko izvedena tudi na druge 

primerljive načine. 

 

133. VPRAŠANJE: 

Ali zadostuje, da v prijavi priložimo s strani zunanjega izvajalca izpolnjen, podpisan in žigosan sken Obrazca št. 4, 

ki smo ga prejeli po elektronski pošti ali mora imeti originalen podpis in žig? 

ODGOVOR: 

Priložen mora biti originalno podpisan in žigosan Obrazec št. 4. 
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134. VPRAŠANJE: 

V primeru, da imamo več izvajalcev, ki ustrezajo osnovnim pogojem, vendar se število njihovih referenc razlikuje. 

Kako boste dajali točke? Torej en izvajalec ima 3 reference, drug 8. Dodo točke za 8 ali bo vzeto povprečje? 

ODGOVOR: 

Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 71 b). 

 

135. VPRAŠANJE: 

Na razpis se bomo prijavljali z več kot enim izvajalcem (dvema ali tremi) in vsak izmed izvajalcev bo za nas izvajal 

več kot en ukrep. Da dosežemo max št. 20 točk merilu Reference zunanjega izvajalca, ali mora: 

a) Ali morajo vsi izvajalci skupaj imeti več kot 8 referenc (za vse ukrepe skupaj)? 

b) Ali vsak posamezen izvajalec 8 referenc (npr. 4 za en ukrep in 4 za drugi če izvaja dva)? 

c) Za vsak ukrep mora imeti izvajalec minimalno 8 referenc (kar pomeni da če izvaja 2 ukrepa mora navesti 16 

referenc)? 

d) Ukrep Digitalizacija nastopov na sejmih: glede na to da gre za novo zadevo, me zanima če lahko ima izvajalec 

reference za pripravo vsebin za udeležbo na takšnih sejmih ne pa direktno iz predstavitve na takšnih sejemih. 

Bistvo tega so namreč dobre vsebine, sama prijava oziroma predstavitveni prostor je že oblikovan. 

ODGOVOR: 

a), b), c) Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 71 b) in 107 f). 

d) Reference se morajo nanašati na storitve zunanjega izvajalca za posamezni sklop.  

 

136. VPRAŠANJE: 

Imamo eno vprašanje glede ukrepa 1. Elektronska izmenjava med partnerji: V podjetju nameravamo vzpostavit 

spletni B2B portal, ki bo namenjen tako domačim kot tudi tujim partnerjem (večjezičnost). Portal bo vseboval artikle 

(tudi lastne proizvodnje), ki bodo tudi zaradi tujih partnerjev vsebovali večjezične opise. Naročila se bodo 

avtomatsko prenašala v naš ERP sistem. Prav tako identi iz ERP-a v B2B portal. Zanima me ali je to ustrezen 

projekt za prijavo na razpis? 

ODGOVOR: 

Da, v kolikor so izpolnjeni vsi pogoji in zahteve javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 

 

137. VPRAŠANJE: 

Zanima me, za katero dejavnost mora biti registrirano podjetje zunanji izvajalec, ki bo izvajal usposabljanja Krepitev 

kompetenc? 

ODGOVOR: 

Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 72 a). 
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138. VPRAŠANJE: 

Kdo podpiše Obrazec št. 4: REFERENCE IZVAJALCA, zakoniti zastopnik prijavitelja ali izvajalca? 

 

ODGOVOR: 

Obrazec št. 4: REFERENCE IZVAJALCA podpiše zakoniti zastopnik izvajalca. 

 

139. VPRAŠANJE: 

a) Ali je mogoče operacijo uvrstiti v dve področju S4, če izpolnjuje pogoje za obe? 

b) Ali moramo v tabeli finančni načrt operacije izpolniti vse kategorije ali le nekatere? Katere? 

ODGOVOR: 

a) V tem primeru operacijo umestite v področje S4, ki je vsebinsko bolj skladno. 

b) Finančni načrt operacije mora biti v celoti izpolnjen. Vnesete samo podatek »Vrednost upravičenih stroškov« in 

»Vrednost neupravičenih stroškov«. Ostali izračuni so samodejni. 

 

140. VPRAŠANJE: 

Digitalizacija nastopov na sejmih: Ali pod nastop na sejmih pomeni, da se lahko predstavljamo z interaktivnim 

katalogom, na linkedIn skupini ali portal  oz ali v ta ukrep spade tudi aktivnost, kjer sami gostimo e-predstavitev 

podjetja za pridobivanje tujih partnerjev? 

ODGOVOR: 

Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 53 a). 

 

141. VPRAŠANJE: 

Ali lahko kot upravičene aktivnosti razpisa ePoslovanje v okviru Ukrepa 1 "Elektronska izmenjava med partnerji" 

prijavimo nadgradnjo vzpostavitve varne povezave, ki sicer med podjetjem in kupci javnega sektorja že obstaja? 

Nadgradnja elektronske izmenjave bi vsebovala digitalizacijo artiklov ter s tem povezano usposabljanje. Je to 

dovolj, da bo strošek zunanjega izvajalca za digitalizacijo artiklov in usposabljanje na to temo upravičen?  

ODGOVOR: 

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega 

poslovanja. Izvedba vseh predvidenih aktivnosti navedenih v točki 10.1 javnega razpisa ni obvezna. Obvezno je 

izkazati minimalne cilje v točki 5. Kazalniki v Navodilih, ki so del razpisne dokumentacije. 

 

142. VPRAŠANJE: 

Na vas se obračamo zaradi nejasno opredeljenega razmerja med namenskimi sredstvi (stroškov sofinanciranja) in 

lastnimi sredstvi. Naše podjetje, ki se bo prijavilo na razpis e-poslovanje 2017, na rok 2.10.2017 ima sedež v 

območju Kohezijske regije vzhodna Slovenija. Glede na točko 7. Javnega razpisa, bi naj bilo razmerje 75% 

namenskih sredstev in 25% lastnih sredstev. Problem nastane na Obr. št. 3-Podatki o operaciji in sicer na strani 3, 
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kjer je finančni načrt operacije. V izračunu je podana samo možnost 70%. Pod točko 10.3. JR je pa navedeno da 

se sofinancira 70%. Vljudno vas prosimo za  informacijo, koliko je dejansko znesek sofinanciranja. 

 

ODGOVOR: 

Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 122 d). 

 

143. VPRAŠANJE: 

Zanima me ali je v okviru razpisa nadgradnja e-poslovanja spada tudi nadgradnja oz. vzpostavitev elektronske 

izmenjave podatkov med skladiščnim sistemom WMS in pa ERP sistemom naročnika. 

Zanima me ali se pod to investicijo smatra tudi nadgraditev obstoječega HW in pa SW sistema, ki je pogoj da se 

lahko izmenjava podatkov izvede. 

ODGOVOR: 

Ukrepi so podrobneje opredeljeni v točki 10.1 javnega razpisa. 

V skladu z javnim razpisom so upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev. 

 

144. VPRAŠANJE: 

Za vse poslovne procese uporabljamo program KLAES, ki je uporablja večina proizvajalcev stavbnega pohištva. V 

tem razpisu želimo  osnovni program KLAES nadgraditi še z verzijo WEB SHOP, katerega razvijalec je enako 

KLAES. 

Za nas to pomeni večjo fleksibilnost v poslovanju , hitrejšo in boljšo poslovno komunikacijo z našimi  poslovnimi 

partnerji in kupci izven Slovenije,  hitrejši zagon nadgradnje, manjše stroške nadgradnje., ipd.  

Ali moramo v tem primeru priložiti k razpisni dokumentaciji  2 konkurenčni ponudbi? 

ODGOVOR: 

Upravičenec bo moral v poročilu, ki ga bo predložil k zahtevku za izplačilo, navesti kako je pri izboru zunanjega 

izvajalca upošteval načelo gospodarnosti in pridobil storitev po tržni ceni ter navesti dokazila o izboru zunanjega 

izvajalca (tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacija s katero izkaže preveritev tržnih cen; 

v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora upravičenec navesti dokumentacijo, s katero lahko izkaže, da 

je preveril tržne cene).  

V vlogi se dokazil o izboru zunanjega izvajalca ne prilaga. 

Upravičeni so samo stroški storitev zunanjih izvajalcev. 

 

145. VPRAŠANJE: 

V kolikor ima lastnik podjetja, ki se prijavlja na razpis e-poslovanje, delnice tudi v tretjem podjetju; ali je treba tudi 

to povezavo upoštevati pri računanju velikosti podjetja (seštevanju števila zaposlenih, letnih prihodkov)? 

Se pravi; podjetji nista povezani med sabo direktno, je pa lastnik podjetja lastnik tudi delnic v nepovezanem 

podjetju. Se to upošteva ali ne? 
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ODGOVOR: 

Za opredelitev velikosti prijavitelja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU. Opozarjamo 

na drugi odstavek 6. člena Priloge I Uredbe št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska 

podjetja ali povezana podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in 

drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno 

za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.  

Podrobnosti glede določitve velikosti podjetja so podrobneje predstavljene v priročniku dosegljivem na naslednji 

povezavi: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/native 

 

146. VPRAŠANJE: 

Za zunanjega izvajalca je pogoj ustrezna registracija dejavnosti. 

a) Prosimo vas, če navedete točne šifre dejavnosti (SKD) za katero mora biti podjetje registrirano, da ustreza 

pogojem razpisa vezano na vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja, ki je zahtevana za zunanje 

izvajalce.  

b)  Ali pogojem razpisa pod točko 4.4. za zunanje izvajalce ustrezajo naslednje šifre dejavnosti: 62.010; 62.020; 

62.030; 62.090; 63.120?  

c) Kje in na kakšen način morajo biti razvidne šifre dejavnosti, ki niso glavna dejavnost zunanjega izvajalca? 

ODGOVOR: 

Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 72 a). 

 

147. VPRAŠANJE: 

Zanima nas, ali v točki 1. Elektronska izmenjava med partnerji med upravičenimi stroški spada tudi implementacija 

poslovne rešitve ERP ali CRM (konkretno – ali so upravičeni stroški prenove ERP, kot je strošek instalacije, 

uvajanje v delo z novim sistemom)? 

ODGOVOR: 

Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 143. 

 

148. VPRAŠANJE: 

V razpisnih merilih nismo zasledili, da bi imelo predhodno sodelovanje z izbranim zunanjim izvajalcem vpliv na 

oceno vloge. Vendar je to vprašanje vseeno del prijavne vloge. Smo mogoče kje spregledali merila oz zakaj je 

potrebno opisati predhodno sodelovanje? 

ODGOVOR: 

Navedba glede predhodnega sodelovanja z zunanjim izvajalcem je samo zahtevana vsebina, ki jo navajate v 

Obrazcu št. 3 in na samo ocenjevanje nima vpliva, saj ni del meril za ocenjevanje. 

 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/native
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149. VPRAŠANJE: 

Pri prijavi na razpis za E-poslovanje 2017-2018 nas zanima, kako se obravnava povezane družbe pri izpolnjevanju 

des minimis. Natančneje, kakšni so pogoji za navajanje družb iz tujine pri točki 4: "Izjavljam, da je podjetje povezano 

z naslednjimi podjetji v enotno podjetje”. 

ODGOVOR: 

Pogoje glede pomoči de minimis natančneje ureja uredba, ki se nahaja na naslednji povezavi 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_sl.pdf 

 

150. VPRAŠANJE: 

Naše podjetje že sedaj deluje na nekaterih področjih, ki so opredeljena v razpisu oziroma se poslužuje storitev, za 

katere bodo namenjene subvencije. Torej bi se v našem primeru prijavili za nadgradnjo obstoječih storitev. Zanima 

nas naslednje: 

- če npr. prijavimo ukrep spletne strani za tuje trge, ali to pomeni, da lahko zanj prijavimo več izvajalcev? Bila bi 

najmanj dva, eden oblikovalec spletne strani (grafika, video…), potrebovali pa bi tudi prevajalca. 

- če npr. prijavimo ukrep produktni-prodajni video, ali to pomeni, da lahko zanj prijavimo več izvajalcev? Eden bi 

bila agencija za video produkcijo, druga prevajalec. 

Ali mora izbrani izvajalec zagotoviti vse ostalo potrebno? 

ODGOVOR: 

Za izvedbo vsakega prijavljenega ukrepa izberete lahko ločeno izberete zunanjega izvajalca, za katerega morate 

v vlogi priložiti izpolnjen in podpisan Obrazec št. 4. En zunanji izvajalec lahko izvede tudi več ukrepov. Storitev 

prevajanja v operacijo ni mogoče umestiti kot samostojen ukrep ampak lahko izvajalci, ki nudijo te storitve nastopajo 

v vlogi podizvajalcev izbranim izvajalcem ukrepov. Podizvajalcev se v vlogi ne navaja.  

 

151. VPRAŠANJE: 

prijavljamo se na razpis E-poslovanje 2017-2018, kjer je potrebno opredeliti ali je  podjetje povezano z naslednjimi 

podjetji v enotno podjetje. 

Lastnik podjetja A d.o.o., ki se prijavlja na razpis ima registriran tudi s.p. B. 

Ali gre v tem primeru za enotno podjetje in je potrebno s.p. B navesti v 4. točki obrazca 5 za razpis? 

ODGOVOR: 

Podrobnosti glede določitve velikosti podjetja so podrobneje predstavljene v priročniku dosegljivem na naslednji 

povezavi: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/native 

 

152. VPRAŠANJE: 

Zanima me obrazložitev tč. 10.3. Intenzivnost pomoči: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_sl.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/native
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»Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR«.  Ali posamezna 

operacija pomeni posamezen ukrep iz tč. 10.1.? Ali to pomeni, da strošek storitev posameznega izvajalca oz. 

izvajalcev skupaj  za posamezen ukrep ne sme biti nižji od npr. 7.143,00 EUR, glede na 70% pomoč? Oz. kako je 

to mišljeno? 

ODGOVOR: 

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne višja od 

30.000,00 EUR. Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti vsaj dva izmed ukrepov navedenih v točki 

10.1. Omejitve glede delitve sredstev med posameznimi ukrepi ni. 

 

153. VPRAŠANJE: 

a) Smo v fazi izbora najugodnejšega ponudnika za izdelavo Spletne strani za tuje trge in Produktno-prodajni video 

ali lahko vlogo, ki jo nameravamo oddati 2. 10. 2017, ali lahko naknadno vlogo dopolnimo s podatki o zunanjem 

izvajalcu, če nam do roka ne bo uspelo izbrati zunanjega izvajalca. 

b) Ne razumemo povsem zahteve obrazca št. 3, Umestitev operacije glede na Strategijo pametne specializacije 

»S4« glede na naši načrtovani operaciji (izdelavo Spletne strani za tuje trge in Produktno-prodajni video) ali lahko 

prejmemo kakšno dodatno pojasnilo? 

ODGOVOR: 

a) Dopolnitev v tem delu ni dovoljena, saj prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, 

tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi 

lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku 

dodelitve sredstev.  

Prav tako morajo biti ponudbe zunanjih izvajalcev izdane v času po datumu objave javnega razpisa pa do datuma 

oddaje vloge. 

b) V pomoč pri umestitvi operacije v Strategijo pametne specializacije vam je lahko celoten dokument, ki je 

dostopen na naslednji povezavi 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_20

15.pdf 

 

154. VPRAŠANJE: 

Imam vprašanje glede umestitve operacije glede na Strategijo pametne specializacije S4. Spada spletna trgovina 

z modnimi dodatki (s katero bi se radi širili na tuje trge) v katero od teh kategorij?  

ODGOVOR: 

V pomoč pri umestitvi operacije v Strategijo pametne specializacije vam je lahko celoten dokument, ki je dostopen 

na naslednji povezavi 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_20

15.pdf 

 

 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
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155. VPRAŠANJE: 

Radi bi oddali dokumentacijo za javni razpis E-POSLOVANJE, pa ne moremo izpolnit tabele stroškov (finančni 

načrt operacije – excel tabela) v obrazcu št.3 (priloga). Obrazec za vnos podatkov zahteva, da se najprej odstrani 

zaščita z vnosom gesla. Prosim, če nam lahko nemudoma pošljete geslo za odklepanje excel tabele. Ali ustrezno 

tabelo brez gesla. Čas za oddajo se namreč izteka. 

ODGOVOR: 

Vnesete samo podatka v rumeno obarvani celici »Vrednost upravičenih stroškov« in »Vrednost neupravičenih 

stroškov«. Ti dve celici nista zaklenjeni. 

 

156. VPRAŠANJE: 

V okviru Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-

POSLOVANJE 2017-2018« me zanima definicija: kaj je mikro, kaj je malo in kaj srednje veliko podjetje? 

ODGOVOR: 

Za opredelitev velikosti prijavitelja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU. Opozarjamo 

na drugi odstavek 6. člena Priloge I Uredbe št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska 

podjetja ali povezana podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in 

drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno 

za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje. Pri določitvi 

velikosti podjetja vam je lahko v pomoč priročnik dosegljiv na naslednji povezavi: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/native 

 

157. VPRAŠANJE: 

Pri kazalnikih ukrepa spletna stran za tuje trge in spletne trgovine je zapisano, da mora biti ukrep izveden v vsaj 

dveh tujih jezikih. Ali to pomeni, da moramo tekom projekta, kot upravičene stroške, pripraviti spletno stran oz. 

spletno trgovino v dveh jezikih? Ali se k temu šteje tudi že obstoječa spletna trgovina, ki jo imamo trenutno že v 

slovenščini. V kolikor se izvede le v enem jeziku, me zanima ali je aktivnost upravičena? 

ODGOVOR: 

Kot je navedeno v točki 5, v navodilih ki so del razpisne dokumentacije, morata biti spletna stran za tuje trge in 

spletna trgovina poleg slovenščine v vsaj še dveh tujih jezikih. V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije 

ne bo dokazal uresničitev načrtovanih kazalnikov v celoti, agencija lahko zahteva vračilo že izplačanih sredstev oz. 

sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 

sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. 

 

158. VPRAŠANJE: 

Naše podjetje je skladno s prilogo 1  Uredbe Komisije 651/2014/EU, povezano podjetje. Zanima me, ali v obrazcu 

št. 1 - Prijavni obrazec navedemo bilančne podatke konkretnega prijavitelja ali navedemo podatke iz konsolidirane 

bilance? 

ODGOVOR: 

Navajate podatke, ki se nanašajo na prijavitelja. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/native
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159. VPRAŠANJE: 

Zanima me, ali lahko pod ukrep f) Krepitev kompetenc – usposabljanja prijavimo tečaj ABAP programiranja za 

informacijski sistem SAP, kar bi nam omogočalo povezovati stroje z informacijskim sistemom, izvesti elektronsko 

izmenjavo med partnerji in druge dejavnosti. 

ODGOVOR: 

Ukrepi in upravičeni stroški so podrobneje opredeljeni v točki 10.1 javnega razpisa. Izpolnjevanje razpisnih pogojev 

bo presojala komisija v okviru postopka obravnave vlog. 

 

160. VPRAŠANJE: 

Priloga obrazca 1 - bonitetna ocena "Skupna bonitetna ocena je za potrebe tega javnega razpisa dosegljiva in 

preverljiva brezplačno vsakemu podjetju s sedežem v Sloveniji za svoje lastno podjetje na produktu 

www.bonitete.si. Za pridobitev dostopa je potrebno poslati e-mail na naslov: support.si@bisnode.com z navedbo 

naziva podjetja, davčne številke, imena in priimka, telefona ter elektronskega naslova. Na tej osnovi boste prejeli 

uporabniško ime ter geslo za dostop do brezplačnih podatkov za vaše podjetje. Izpis bonitetne ocene z razvidnim 

datumom izpisa, ki na dan oddaje vloge ni starejši od 30 dni je obvezna priloga obrazca št. 1: Prijava. Upoštevali 

se bodo samo izpisi pridobljeni po zgoraj navedenem postopku."  

a) Če upravičenec že ima dostop do portala bonitete.si oz. lahko izpis bonitetne ocene (bonitetna ocena 

upravičenca) pridobi od izvajalca/pripravljalca vloge ali je tak izpis velja ali morda nujno upravičenec zaprositi za 

svoj dostop? 

b) Kaj točno pomeni "izpis bonitetne" ocene - govorimo, da se natisne spletna stran (konkretno bonitete.si - podjetje 

upravičenca - zavihek bonitetna ocena) ali da se izpiše "bonitetno poročilo", ki je plačljivo? 

ODGOVOR: 

V kolikor dostop do portala bonitete.si že imate, ni potrebno zaprošati za dostop po postopku, ki je naveden v 

razpisni dokumentaciji. Ustrezen je izpis bonitetne ocene s spletne strani ob pogoju, da je iz izpisa jasno razviden 

datum izpisa.  

 

161. VPRAŠANJE: 

Zelo težko uvrstimo projekt digitalizacije v podjetju v katero koli od kategorij iz prednostnega področja S4. Za 

naslednji razpis predlagam spremembo, da se lahko prijavijo tudi podjetja, ki ne sodijo v kategorijo iz prednostnega 

področja S4. Ker ne bomo opravičeni do sredstev iz razpisa se naše podjetje ne bo sposobno digitalizirati, kot smo 

si želeli. 

ODGOVOR: 

Vaše predloge bomo obravnavali pri morebitni pripravi podobnih razpisov v prihodnosti. V pomoč pri umestitvi 

operacije v Strategijo pametne specializacije vam je lahko celoten dokument, ki je dostopen na naslednji povezavi 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_20

15.pdf 

 

 

 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
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162. VPRAŠANJE: 

V mesecu juniju sem zaključila usposabljanje "Žensko podjetništvo" s strani javne agencije SPIRIT. Z dnem 

7.7.2017 sem odprla svoj s.p. ter pričela poslovati. Ker je glavna dejavnost spletna trgovina, se želim prijaviti na 

javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018. Je to kljub 

subvenciji, ki sem jo prejela iz Zavoda za zaposlovanje ob zaključenem projektu ženskega podjetništva, normalno 

izvedljivo? Nisem zasledila, da bi se to izključevalo. V 1.prijavnem obrazcu bi torej pod bilančnimi podatki prijavitelja 

pustila prazno, saj podjetje posluje šele od 7.7.2017 dalje. 

ODGOVOR: 

Glede na navedeno prijava ni možna, saj ne izpolnjujete naslednjega pogoja za prijavitelje: 

»Podjetje prijavitelja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni 

oziroma drug ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega kot tudi tujega podjetja.« 

 

163. VPRAŠANJE: 

a) V odgovoru na vprašanje št. 71 navajate, da mora zunanji izvajalec izkazovati vsaj 3 reference iz posameznega 

ukrepa. V RD, poglavje III. Podrobnejša predstavitev meril za ocenjevanje vlog je navedeno, da se reference iz 

sklopa »Krepitev kompetenc – usposabljanja« ne upoštevajo. Je torej potrebno za ta ukrep sploh navesti reference 

zunanjega izvajalca s tega področja? 

b) Izvedli bomo 3 ukrepe. Eden izmed njih bo tudi ukrep »Krepitev kompetenc – usposabljanja«. Je za dosego max. 

št. točk pri merilu 2 dovolj, če navedemo za vsak ukrep 8 ustreznih referenc za preostala 2 ukrepa (skupno torej 16 

referenc)? Št. izvedenih ukrepov bo namreč 3, vendar nisem prepričan ali se pri izračunu povprečnega števila 

referenc upošteva tudi ukrep »Krepitev kompetenc – usposabljanja«. 

c) Pod ukrepom 1 bi želeli za potrebe zmanjšanja papirnega poslovanja z dobavitelji vzpostaviti nabavni portal B2B. 

V RD, poglavju 10.1 je pod upravičenimi stroški in opisi ukrepov zapisano »vzpostavitev ali nadgradnja elektronske 

izmenjave, vmesnikov in varnih povezav med partnerji (dobavitelji, kupci in distributerji)…« Kot kazalnik tega ukrepa 

pa je pod točko 5 v RD navedena »Izvedena zaščitena povezava s kupci«. Ali mora torej nujno biti zaščitena 

povezava izvedena s kupci ali je lahko zaščitena povezava izvedena tudi z našimi dobavitelji?   

ODGOVOR: 

a), b) Za sklop Krepitev kompetenc – usposabljanja je treba navesti vsaj tri reference zunanjih izvajalcev, saj je to 

zahteva, ki se nanaša na vse zunanje izvajalce. Zunanji izvajalec mora izkazovati izkušnje iz storitev s področja 

vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja in sicer vsaj tri reference od vključno 2013 leta dalje. Se pa 

reference zunanjih izvajalcev iz tega sklopa v postopku ocenjevanja ne bodo upoštevale.  

Primer: Prijava bo vsebovala sklop: 

 spletne strani za tuje trge z 8 ustreznimi referencami; 

 Produktno-prodajni video s 6 ustreznimi referencami; 

 Krepitev kompetenc - usposabljanja s 3 ustreznimi referencami; 

Povprečno število referenc je skladu z merili za ocenjevanje 7. 

c) Vzpostavitev ali nadgradnja elektronske izmenjave, vmesnikov in varnih povezav med partnerji (dobavitelji, kupci 

in distributerji) z namenom avtomatizacije ter digitalizacije mednarodnih procesov dobavnih verig B2B (take rešitve 

in storitve so zahteva vseh večjih mednarodnih kupcev, omogočajo učinkovito izvajanje, upravljanje in nadzor 

preskrbovalnih verig, kar omogoča zniževanje vseh stroškov poslovanja, učinkovito upravljanje zalog in dobav, 
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večjo odzivnost na potrebe strank in s tem učinkovitejše cikle proizvodnje). Pri čemer bo kazalnik izpolnjen zgolj, 

če bo izvedena zaščitena povezava s kupci. 

 

164. VPRAŠANJE: 

V podjetju izdelujemo izdelke, ki so namenjeni za pametne tovarne (specialni senzorji). V sklopu OPERACIJE  bi 

želeli vzpostaviti Spletno trgovino, produktni video, spletno stran za tuje trge , digitalni show-room. 

Ali mora produkt našega podjetja soditi v S4 in eno od navedenih 9 področij (pametna mesta, pametne zgradbe, 

… trajnostni turizem) ali mora v S4 soditi OPERACIJA, ki jih nam jih boste s tem razpisom sofinancirali 

(OPERACIJO tvorijo: Spletna trgovina, produktni video, spletna stran za tuje trge , digitalni show-room). Na to 

vprašanje po mojem mnenju niste jasno odgovorili in bi želel vaš odgovor.   

Moje mnenje je, da mora osnovni produkt, ki ga prodajamo, soditi v eno izmed področij S4, OPERACIJA pa to 

delovanje in trženje samo podpira.  

ODGOVOR: 

V točki 2, v navodilih, ki sodel razpisne dokumentacije je navedeno, da bodo prijavitelji morali v svoji prijavi jasno 

navesti in utemeljiti področje uporabe S4, ki ga pokrivajo, kar pa bo morala izražati tudi sama vsebina prijavljene 

operacije.  

 

165. VPRAŠANJE: 

Pri izpolnjevanju obrazca št. 3 - podatki o operaciji me zanima ali je to mišljena operacija zunanjega izvajalca ali 

dejavnost prijavitelja? 

ODGOVOR: 

Glejte vprašanje in odgovor z zaporedno št. 164. 

 

166. VPRAŠANJE: 

Zanima nas, če za 1.odpiranje, kjer je rok oddaje vlog 02.10.2017, pomeni, da če priporočeno oddamo z datumom 

02.10.2017 je ok? 

ODGOVOR: 

Da, v tem primeru je vloga oddana pravočasno. 

 

167. VPRAŠANJE: 

Ali lahko pri operaciji sodelujemo z več zunanjimi izvajalci, na primer: 

- Spletne strani za tuje trge – izvajalec A 

- Produktno-prodajni video – izvajalec A 

- Krepitev kompetenc – usposabljanja – izvajalec B? 

ODGOVOR: 
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Da. 

 

168. VPRAŠANJE: 

Na obrazcu št. 3 smo specificirali ukrepe, ki se bodo izvajali v okviru operacije. Vendar pa je izvajalce več kot eden. 

Glede na obrazec pa imamo zgolj prostor za 1 zunanjega izvajalca. 

• Ali druge dodamo s kopiranjem obrazca 

• Ali vse izvajalce zberemo ter jih združimo pod enim glavnim izvajalcem 

Prav tako enaka vprašanja veljajo za obrazec 4, kjer mora izvajalec navesti dosedanje reference. 

Prosim tu za link do strategije S4 kjer si lahko podrobno pogledam področja, da ne bomo napačno uvrstili ukrepe. 

ODGOVOR: 

Kot je navedeno v opombi Obrazca št. 3, v primeru več zunanjih izvajalcev izpolnite del obrazca PODATKI O 

ZUNANJEM IZVAJALCU za vsakega posebej. Prav tako je na Obrazcu št. 4 navedeno, da  v primeru več izvajalcev 

se za vsakega posebej priloži obrazec št. 4. 

V pomoč pri umestitvi operacije v Strategijo pametne specializacije vam je lahko celoten dokument, ki je dostopen 

na naslednji povezavi 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_20

15.pdf 

 

169. VPRAŠANJE: 

a) Za zunanjega izvajalca smo izbrali podjetje, ki ima dolgoletne izkušnje na področju elektronskega poslovanja. 

Za nas bo izvajal vseh 6 ukrepov operacije. S strani zunanjega izvajalca smo prejeli izpolnjeno referenčno listo z 8 

referencami (3 reference za spletna stran, 2 referenci iz e-poslovanje med partnerji, 3 reference ze spletno trgovina, 

skupaj 8 referenc s področja elektronskega poslovanja).  Za prodajni video, sejme in usposabljanja bo podjetje 

najelo podizvajalce, kar razpisni pogoji dopuščajo.  Zunanji izvajalec je pri navajanju referenc izhajal iz vsebine 

razpisne dokumentacije kjer jasno piše: “Zunanji izvajalec mora izkazovati izkušnje iz storitev s področja 

vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja in sicer vsaj 3 refrence od vključno 2013 leta dalje”. Nikjer ni 

navedeno, da mora imeti po 3 refrence za vsak ukrep posebej, razen v delu razpisne dokumentacije, ki se nanaša 

na več različnih zunanjih izvajalcev. Vaši odgovori na vprašanja navajajo, da mora imeti zunanji izvajalec po min 3 

reference za vsak ukrep, to pomeni, da je za maksimalno št. točk pri 6 sklopih potrebnih 48 referenc zunanjega 

izvajalca. Kaj se v našem primeru zgodi z našo vlogo? Jo boste zavrnili, ker nima izvajalec po 3 reference za vsak 

ukrep? 

b) Med odgovori na vprašanja navajate, da mora imeti zunanji izvajalec registrirano dejavnost za področje, ki ga 

bo izvajal. To pomeni, da ni dovolj le šifra dejavnosti 62 kot je navedeno v razpisni dokumentaciji , ampak mora 

imeti skladno z vašimi odgovori registrirano tudi dejavnost 85 za usposabljanja, ter dejavnost 59 za video,  

minimalno 5 let. Katere dejavnosti mora imeti potem registrirane zunanji izvajalec, da zadosti pogojem razpisa, 

samo dejavnost s področja 62 kot je navedeno v razpisni dokumentaciji ali tudi ostali dve dejavnosti (59 in 85) kot 

ste vi navajali v odgovorih?? 

ODGOVOR: 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf
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a) Zunanji izvajalec mora izkazovati izkušnje iz storitev s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega 

poslovanja in sicer vsaj tri reference od vključno 2013 leta dalje. 

b) Javni razpis dejavnosti zunanjih izvajalcev konkretno ne opredeljuje, komisija pa bo izpolnjevanje te zahteve 

preverjala glede na registrirane dejavnosti, ki izvajalcem omogočajo izvajanje tovrstnih storitev (ukrepov) v 

zahtevanem časovnem obdobju. V kolikor zunanji izvajalec izvaja več ukrepov se zahteva preverja za vsak ukrep 

posebej. 

 

170. VPRAŠANJE: 

Na podlagi vaših odgovorov na vprašanja objavljenih 25.9 (teden dni pred iztekom roka za oddajo), ko je prijava že 

oddana (videli smo kasneje) se je bistveno spremenila vsebina javnega razpisa v pogledu referenc.  

V javnem razpisu objavljenem v uradnem listu namreč ni bilo zahtevanih treh kompetenc ZA VSAKO PODROČJE 

posebej. Na razpis se je torej tudi nemogoče prijaviti zgolj s tremi referencami), kar je v nasprotju z citiranim 

besedilom javnega razpisa.  

"Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo 

elektronskega poslovanja vsaj 5 let, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov. Zunanji izvajalec mora 

izkazovati izkušnje iz storitev s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja in sicer vsaj tri 

reference od vključno 2013 leta dalje. Zunanji izvajalec bo moral na poziv agencije na vpogled predložiti pogodbe, 

sklenjene s podjetji, ki jih bo navedel v Obrazcu št. 4, in sicer za namen preverjanja resničnosti navedb v 

omenjenemu obrazcu." 

Ravno tako ni bilo predvidenega polja za izpis področja referenc v obrazcu št. 4, kar še dodatno napeljuje na 

bistveno spreminjanje pogojev po objavi v uradnem listu. Sprememba, ki jo uvajate v zadnjem hipu (do 25.9 ste 

objavili 70 odgovorov - navedena sprememba je po naključju 71. odgovor) je bistvena sprememba saj vpliva na 

točkovanje , kot je hkrati tudi izločitveni kriterij in je ne morete uvajati preko vprašanj in odgovorov, ki naj bi služili 

zgolj za pojasnjevanje besedila javnega razpisa.  

Prosimo za proučitev navedenega in ustrezno čimprejšnje pojasnilo oz. morebiten popravek ter odgovor. 

ODGOVOR: 

Glede na zahteve navedene v točki, 4.4. javnega razpisa bo ob predpostavki, da so izpolnjeni tudi vsi ostali pogoji 

in zahteve JR vloga prijavitelja, ki prijavi vsaj dva ukrepa, ki jih bo izvajal en izvajalec, za katerega so navedene 

vsaj tri reference s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja, zahteve za kandidiranje 

izpolnjevala. 

V postopku ocenjevanja bo komisija reference vrednotila glede na njihovo ustreznost za posamezni ukrep. Kot je 

navedeno v pojasnilu k merilu št. 2 se namreč pri točkovanju upošteva število ustreznih referenc. V primeru, ko en 

izvajalec izvaja več ukrepov, je možno zagotavljati enako obravnavo prijaviteljev pri točkovanju pri merilu 2 le tako, 

da se za vsak posamezen ukrep, ki ga bo izvajal izvajalec upošteva reference, ki se nanašajo na tisti ukrep. Prav 

tako se bodo pri točkovanju štele le reference, ki se nanašajo na posamezen ukrep, v primeru, ko ukrepe izvaja 

več izvajalcev. Vloga se točkuje glede na povprečje ustreznih referenc za posamezen ukrep. 

Ob enem pojasnjujemo tudi, da je do vključno 2.10.2017 že oddane vloge možno dopolniti. Prav tako lahko 

prijavitelj, če to želi, do roka za oddajo vlog, že oddano vlogo umakne in jo nadomesti z novo. 

 


