
  

JAVNI RAZPIS 

»SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH 

SEJMIH V TUJINI v letu 2017« 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 

Prijavitelje na javni razpis naprošamo, da predno postavite vprašanje preberete javni 

razpis in razpisno dokumentacijo! 

 

Vaša vprašanja bodo objavljena tako, kot jih zastavljate zato bodite pri postavljanju 

vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih 

skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni! 

 

Objava: 18.5.2017 

 

1. VPRAŠANJE:  

 

Ali se lahko podjetje prijavi na javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 

mednarodnih sejmih v tujini v obdobju od 1.1.2017 do 31.5.2017 in na javni razpis 

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017? Ali 

velja omejitev en sejem v letu 2017 ne glede na to, da gre za dva ločena javna razpisa? 

 

ODGOVOR: 

 

Da, podjetje se lahko prijavi na oba javna razpisa. Točka »f« posebnih pogojev za 

kandidiranje velja za posamezen javni razpis. 

 

2. VPRAŠANJE:  

V povezavi z Javnim razpisom »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017«, ki je bil objavljen 12.5.2017, me zanima:·          

Zakaj se je nabor upravičenih prijaviteljev zožil zgolj na mikro, mala in srednje velika 
podjetja?·          

Zakaj so bila velika podjetja izločena iz nabora upravičenih prijaviteljev? 

Zanimivo je namreč, da pa se na JR »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017« velika podjetja 
lahko prijavijo. Zakaj je temu tako? 

 

 

 



ODGOVOR: 

 

Razlika med opredeljenimi ciljnimi skupinami/upravičenci kot jih določata Javni razpis 

»Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju 

med 1.1.2017 in 31.5.2017« in Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij 

na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017« izhaja iz vira financiranja sredstev za posamezni 

razpis.  

 

Sredstva za prvi razpis zagotavlja Republika Slovenija z lastnimi proračunskimi sredstvi, drugi 

razpis pa bo sofinanciran s sredstvi Evropske unije. Določitev, da v okviru drugega javnega 

razpisa lahko kot upravičenec nastopa samo malo ali srednje veliko podjetje izhaja iz 

evropskih pravnih podlag operativnega programa, ki na evropski ravni določajo MSP-je kot 

ciljno skupino, ki jim je potrebno nameniti posebno pozornost z različnimi spodbudami. 

 

3. VPRAŠANJE:  

Hotel Cerkno, nastopa kot podjetje Hotel Cerkno d.o.o., vendar smo v lastniški strukturi 

Certa d.d., z nekaj več kot 110 zaposlenimi.  

 

Glede na to, da smo samostojni poslovni subjekt Hotel Cerkno d.o.o. me zanima, ali se v 

tem primeru šteje naše podjetje za srednje (mi imamo 82 zaposlenih), ali se gleda celotna 

struktura kot del delniške družbe z cca 120 zaposlenimi. 

 

ODGOVOR: 

 

Pri določanju velikosti podjetja se štejejo vsi zaposleni v okviru vseh povezanih podjetij. 

 

Objava: 22.5.2017 

 

4. VPRAŠANJE:  

Podjetje se bo udeležilo sejma, ki bo dne 15.6.2017. Kdaj točno lahko nastopijo upravičeni 

stroški in izvedena plačila. Ali lahko po oddaji vloge v maju 2017 (pred 1.6.2017) že nastopijo 

upravičeni stroški in izvedena plačila. Oziroma morajo biti računi in plačila po 1.6.2017. 

 

ODGOVOR: 

 

Pomembno je, da operacija (nastop na sejmu) ni bila zaključena pred 1.6.2017 oz. pred 

oddajo vloge. 

 

5. VPRAŠANJE:  

V prijavi (obr.št.1) moramo navesti dodano vrednost in dodano vrednost na zaposlenega. 

Prosim za navodila za izračun enega in drugega kazalnika. Ali morajo biti vrednosti 

zaokrožene na cele EUR ali z decimalkami? 

 

ODGOVOR: 

 

Dodana vrednost na zaposlenega je osnovni ekonomski indikator in temeljno merilo 

gospodarske aktivnosti in uspeha. Vsebinsko pomeni novo ustvarjeno vrednost, ki so jo 



gospodarske družbe proizvedle v enem letu. Negativno dodano vrednost imenujemo izguba 

na substanci. 

Dodana vrednost na zaposlenega oziroma produktivnost prikazuje, kolikšna vrednost je bila 

ustvarjena povprečno na zaposlenega. Gospodarska družba je poslovno uspešnejša, če je 

ugotovila čim večji znesek dodane vrednosti na zaposlenega. 

Izračun kazalnika za kapitalske družbe, samostojne podjetnike in agregate: 

(([054]-[051])-[055]-[058])/[090] 
[054] Kosmati donos od poslovanja 
[051] Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 
[055] Stroški blaga, materiala in storitev 
[058] Drugi poslovni odhodki 
[090] Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju 
 

6. VPRAŠANJE:  

V merilu Tržno komunikacijska gradiva za tuje kupce je navedeno, da se točkovanje izvede 

na podlagi izvodov tiskanega gradiva v tujih jezikih, ki obsega najmanj 4 tiskane strani.  

Kako velike so te strani (kako se šteje večkrat zgibana brošura, manjša od velikosti 

A4)?  

 

Tiskano gradivo mora imeti na brošuri v tujih jezikih navedene kontaktne podatke. Naše 

podjetje deluje na podlagi ekskluzivnih predstavništev, kar pomeni, da na tiskanem gradivu 

v določenih tujih jezikih ne morejo in ne smejo biti kontaktni podatki našega podjetja, 

temveč samo podatki našega distributerja, čeprav je npr. katalog v tem jeziku po obliki in 

vsebini identičen osnovnemu katalogu. Kako je v tem primeru z upoštevanjem izpolnjevanja 

merila. 

 

ODGOVOR: 

 

Razpisna dokumentacija ne opredeljuje zahtevanega formata tiskanih gradiv. V skladu z 

razpisno dokumentacijo ustrezajo vsa tiskana gradiva, ki obsegajo najmanj štiri tiskane 

strani in vsebujejo najmanj predstavitev proizvoda(ov) oziroma storitve(ev) podjetja ter 

kontaktne podatke.  

 

Razpisna dokumentacija ne opredeljuje, kateri kontaktni podatki morajo biti navedeni na 

katalogu, lahko so tudi podatki distributerja. 

 

7. VPRAŠANJE:  

Naše podjetje se bo udeležilo mednarodnega sejma v Nemčiji Ceramitec, ki bo potekalo med 

10-14. aprilom 2018.  

Na sejem se je potrebno prijaviti v letu 2017. Fizično izvedeno pa bo v letu 2018.  

Se lahko prijavimo na razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 

mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017«? Ali mora biti vse v zvezi s sejmom (prijava, 

plačilo, dogodek) končano še  v letu 2017 

Kot je omenjeno v 4.3 Pogoji za operacijo g)… individualni nastop na mednarodnem sejmu 

v tujini realiziran v koledarskem letu 2017. 

 

 



 

 

ODGOVOR: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 

sejmih v tujini v letu 2017 (v nadaljevanju: operacija) in pomeni, da mora biti sejemski 

nastop realiziran v letu 2017 oz. znotraj leta 2017 v obdobju od 1.6.2017 (ne pred oddajo 

vloge) do konca leta 2017. 

 

Objava: 26.5.2017 

 

8. VPRAŠANJE:  

Zelo rada bi se prijavila na javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 

mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017« ampak med pogoji je tudi ta da ima podjetje vsaj 

enega zaposlenega. Jaz sem že bila zaposlena pri svojem podjetju ampak s spremembo 

zakonodaje to ne morem več biti, ker sem enoosebna družba. 

 

ODGOVOR: 

 

Posebni pogoj za kandidiranje je, da prijavitelj na dan 31.12.2016 zaposluje vsaj eno osebo 

za polni delovni čas. 

 

9. VPRAŠANJE:  

Posebni pogoji smo zasledili sledeče: 

 

"prijavitelj je na dan 31.12.2016 zaposloval vsaj eno (1) osebo za polni delovni čas, pri čemer 

podjetje k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu 

zaposlenih v podjetju na dan 31.12.2016" 

 

Direktorica, ki bi se udeležila omenjenega sejma je polno zaposlena pri drugem podjetju in 

ima prav tako plačane stroške ZZZS preko drugega podjetja. Zanima nas, če je s tem 

izpolnjen zgoraj citirani pogoj.  

 

ODGOVOR: 

 

Ne, s tem ni izpolnjen citirani pogoj. Prijavitelj (podjetje) mora na dan 31.12.2016 

zaposlovati vsaj eno osebo za polni delovni čas. 

 

10. VPRAŠANJE:  

V obrazcu št. 2 imate pod cilji napisano, da je treba določiti: Individualno udeležbo na 

mednarodnem sejmu v tujini v letu 2017 in pri tem določiti načrtovano vrednost-kaj 

konkretno je tu mišljeno, da se opredelimo? 

 

 

 

 

 



ODGOVOR: 

 

Načrtovana vrednost je 1, kar pomeni, da je cilj realizacija udeležbe na mednarodnem sejmu 

v tujini. 

 

11. VPRAŠANJE:  

Manjše podjetje se odloči za individualni nastop na mednarodnem sejmu oktobra 2017 le ob 

pogoju, če bi bilo izbrano na razpisu za nepovratna sredstva. Za prijavo na razpis je potrebna 

potrjena prijavnica od organizatorja sejma, ki se pridobi po plačilu delnega nepovratnega 

avansa. Ali obstaja kakšna možnost za prijavo na razpis ob tem, da ne tvegamo izgube zneska 

avansa?  

 

ODGOVOR: 

 

Podjetje mora ob prijavi na javni razpis že predložiti zavezujoč dokument iz katerega je 

razvidno, da se bo sejma udeležilo. Vsebina javnega razpisa ni naravnana tako, da bi se 

podjetje na osnovi rezultata javnega razpisa odločilo, ali se sejma udeleži ali ne. 

 

12. VPRAŠANJE:  

Kaj točno je to podeljena pravica v okviru zaščite pravic industrijske lastnine? 

 

ODGOVOR: 

 

Za mednarodno prijavo oziroma mednarodno veljavno pravico veljajo prijave in podeljene 

pravice EPO, WIPO, OHM in tujimi nacionalnimi uradi za intelektualno lastnino. 

 

Nove izdelke, nove tehnologije – te lahko zaščitimo s pravicami industrijske lastnine. Zaščita 

industrijske lastnine je pomembna tako za rast in konkurenčnost velikih, kot tudi malih in 

srednjih podjetij. Industrijska lastnina je neločljivo povezana z razvojno-raziskovalnim 

delom in inovacijsko dejavnostjo.  Pod pojem industrijske lastnine spadajo patenti, modeli, 

vzorci in blagovne storitvene znamke. Pravice se torej nanašajo na vse kategorije 

industrijske lastnine. Pri pravicah, katerih značilnost je "izključnost" (da jih torej nihče ne 

sme izkoriščati brez soglasja imetnika). Pravice 

 

Pravice industrijske lastnine v Sloveniji ureja Zakon o industrijski lastnini. 

 

13. VPRAŠANJE:  

V razpisni dokumentaciji piše: »skladno z izračunom in % sofinanciranja, ki je 55 %, znaša 

pavšalni znesek na prijavitelja 8.762 EUR.« Zanima me kako se izračuna vrednost oz. kakšno 

vrednost se vpiše v zahtevek za izplačilo v primeru, da so upravičeni stroški nižji od 

pavšalnega zneska 8.762 EUR.  

 

 

ODGOVOR: 

 

Pavšalni znesek je za vse upravičence enak in znaša 8.762,00 EUR in je plačan na podlagi 

fizičnega zaključka operacije.  

http://www.uradni-list.si/1/objava-62716.jsp


 

 

14. VPRAŠANJE:  

Rokodelski center Ribnica je javni zavod, ki je v sodelovanju z oblikovalskim studiem Mashoni 

lastnik blagovne znamke Ribrand. Lansko leto je set kuhalnic Ribrand prejel tudi nagrado 

Red Dot. Več o Ribrandu na  http://www.ribrand.si/ 

 

Ker želimo svojo blagovno znamko predstaviti v tujini (nekaj sejmov smo že obiskali), me 

zanima, ali se kot javni zavod lahko prijavimo na Javni razpis »Sofinanciranje individualnih 

nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017«? 

 

ODGOVOR: 

 

Prijavitelj je lahko mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z 

gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da morajo biti prijavitelji 

organizirani v skladu z ZGD-1. 

 

Objava 30.5.2017 

 

15. VPRAŠANJE:  

Radi bi se predstavili na sejmu Intertraffic Amsterdam, ki bo potekal leta 2018 od 20 do 

23.marca v Amsterdamu in je na seznamu sejmov, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Ker je 

sejem v leti 2018 (razpis pa piše da je namenjen sejmom  letu 2017) in so v dokumentaciji 

določena sredstva namenjena za porabo v letu 2018 me zanima ali lahko za sredstva 

kandidiramo že letos ali bo primeren razpis naslednje leto? Glede na časovne pogoje potem 

razpisu naslednje leto ne bomo ustrezali. 

 

ODGOVOR: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 

sejmih v tujini v letu 2017 (v nadaljevanju: operacija) in pomeni, da mora biti sejemski 

nastop realiziran v letu 2017 oz. znotraj leta 2017 v obdobju od 1.6.2017 (ne pred oddajo 

vloge) do konca leta 2017. 

 

Operacija, ki bo potekala v letu 2018 ni predmet tega javnega razpisa. 

 

16. VPRAŠANJE:  

4.3. Pogoji za operacijo 

 

Prijavitelj se mora sejma udeležiti kot samostojni razstavljavec. To pomeni, da mora biti 

podjetje, ki se prijavlja na javni razpis tudi prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na 

sejem ali s katerimkoli drugim zavezujočim dokumentom iz katerega je razviden naziv 

prijavitelja, ki se na sejem prijavlja.« 

 

Vezano na ta pogoj nas zanima, ali v primeru, da je podjetje, ki se prijavlja na Javni razpis 

in je tudi glavni prijavitelj na sejem, toda poleg sebe ima na svojem razstavnem prostoru 

http://www.ribrand.si/


prijavljenega še  so-razstavljalca (še eno podjetje), ali je v tem primeru glavni prijavitelj 

sejma (slovensko podjetje) lahko upravičenec za povračilo stroškov nastopa na sejmu? Torej 

ali se lahko to podjetje prijavi na Javni razpis? 

 

 

ODGOVOR: 

 

Predmet javnega razpisa je individualni nastop podjetja na mednarodnem sejmu v tujini, 

podjetje mora biti samostojni razstavljavec. 

 

17. VPRAŠANJE:  

Poskušamo se prijaviti na razpis za subvencioniranje za individualni nastopov podjetja na 

mednarodnih sejmih v tujini. Zanima nas kje dobimo kratico operacije ( MST 17 )? 

 

ODGOVOR: 

Kratico operacije si oblikuje podjetje samo, zahteva je, da se prične z MST17 in ima do 20 

znakov. 

 

18. VPRAŠANJE:  

Imamo vprašanje glede upravičenosti prijave, in sicer se nameravamo udeležiti BIO World 

Congress on Industrial Biotechnology, kjer se bomo tudi predstavili (najem razstavnega 

prostora).  

Kongres je zabeležen v bazi www.auma.de. 
Vprašanje je, ali smo upravičeni za prijavo na razpis za nastop na mednarodnem sejmu, 

glede na to da se uradno imenuje »kongres«? Ali smo upravičeni za razpis za udeležbo 

podjetja na mednarodnih dogodkih? 

 

ODGOVOR: 

 

Predmet javnega razpisa »sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 

sejmih v tujini« je sofinanciranje individualnih nastopov na mednarodnih sejmih. V kolikor v 

vašem primeru ne gre za sejemski nastop temveč za aktivno udeležbo na mednarodnem  

poslovnem dogodku tujini v letu 2017 (kot mednarodni poslovni dogodek se šteje mednarodni 

strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno 

udeležbo, izveden v letu 2017) potem vsebina ni skladna s predmetom javnega razpisa.. 

 

19. VPRAŠANJE:  

Na mednarodnem sejmu bi se naše podjetje rado predstavilo z izdelki, ki ne predstavljajo 
naše osnovne dejavnosti. Ko govorimo o predstavitvi in spletni strani podjetja - ali lahko 
navajamo spletno stran izdelkov, ki so relevantni za razpis in ne osnovno spletno stran 
podjetja? 
 
Pri "industrijski lastnini" me ravno tako zanima - ali navedemo vse industrijske lastnine 
podjetja, četudi nekatere nimajo vsebinsko nobene veze s sejmom, saj sodijo v drugo 
dejavnost podjetja? 

 

 

http://www.auma.de/


ODGOVOR: 

Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis mora navesti svojo spletno stran. 

Pri industrijski lastnini ni potrebno, da priložite vse industrijske lastnine podjetja, seveda 

pa priložite tiste, ki vam prinesejo največ točk. 

 

20. VPRAŠANJE:  

obrazec št. 4 – izjava tč. 3 – povezano podjetje: 
 

Naše podjetje je lastnica tujega podjetja v višini 99 %. Ali se ta podatek vpiše na tem mestu? 

 

ODGOVOR: 

 

Da. 

 

Kaj je potrebno vpisati v spodnjo tabelo pod »načrtovana vrednost«? Število vseh sejmov, ki 

se jih bomo udeležili, ali samo tega, za  katerega sofinanciranje uveljavljamo. V 

koledarskem letu se namreč predstavljamo na vsaj petih sejmih. 

 

Naziv kazalnika Trenutna vrednost Načrtovana vrednost Leto 

Individualna udeležba na 

mednarodnem sejmu v tujini v letu 

2017 

0       2017 

 

ODGOVOR: 

 

Načrtovana vrednost je 1, kar pomeni, da je cilj realizacija udeležbe na mednarodnem sejmu 

v tujini. 

 

21. VPRAŠANJE:  

Pri pregledu objavljenih dogodkov, ki jih uvrščate na seznam za sofinanciranje, nismo našli 

dogodka tekom, več informacij http://www.technical-communication.org/ 

Ali obstaja kaka možnost, da se omenjen dogodek uvrsti na seznam odobrenih dogodkov za 

sofinanciranje? 

 

ODGOVOR: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na sejmih v tujini 

in prijavitelj NE more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, 

ki so na seznamu skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini v letu 

2017.  

 

 

 

 

 

http://www.technical-communication.org/


 

22. VPRAŠANJE:  

Obr. št. 4, točka 1: 

 

Višina sredstev , ki smo jih že prejeli (ZA ISTE UPRAVIČENE STROŠKE). 

Ali to pomeni, da vpišem le v primeru, če smo za sejem, za katerega se prijavljamo za 

sofinanciranje že prejeli kakšna sredstva, ali morda to pomeni, da če smo že v preteklosti 

za ta isti sejem prejeli kakšna sredstva »de minimis«. 

 

ODGOVOR: 

 

Pod točko 1 vpišete zneske, ki ste jih kot podjetje prejeli po shemi »de minimis« v omenjenih 

letih in ne samo zneske, ki ste jih morebiti prejeli za sejem, ki je predmet prijave na javni 

razpis. 

Skupni znesek pomoči »de minimis«, ki ga država članica dodeli enotnemu podjetju, ne sme 

presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih let. 

 

23. VPRAŠANJE:  

Prijavljamo se na vaš razpis JR sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 

mednarodnih sejmih v tujini 2017. Pri izpolnjevanju prijave smo opazili, da  pri opisnih 

točkah v prijavnih obrazcih ni zapisana omejitev (obsega) oz. št. znakov.  Zanima nas,  koliko 

znakov lahko vpišemo pri opisu podjetja - obrazec št.1: Prijava in v obrazcu št. 2, točka A - 

kako bo operacija izboljšala konkurenčno podjetje in točka B - motiv za udeležbo na 

izbranem mednarodnem sejmu. 

 

ODGOVOR: 

 

Število znakov pri opisnih točkah ni omejeno. 

 

Objava: 2.6.2017 

 

24. VPRAŠANJE:  

Lahko naše podjetje kandidira za razpisana sredstva v primeru, da je razstavni prostor, kot 

tudi priključke,… na razstavnem prostoru najelo in plačalo naše hčerinsko podjetje v Italiji, 

stojnico in ostalo opremo pa smo plačali mi? 

 

ODGOVOR: 

 

Podjetje, ki nastopa na sejmu kot samostojni razstavljavec in je naveden na prijavnici in v 

uradnem katalogu, se lahko prijavi na javni razpis. 

 

Objava: 2.6.2017 

 

25. VPRAŠANJE:  

Podjetje tržno komunicira in predstavlja svoje proizvode tudi v sklopu katalogov poslovnih 

partnerjev, kjer so določene strani namenjene izključno predstavitvi naših produktov, 



vsebujejo naše kontakte in so usklajene z našim celostnim izgledom. Ali boste takšen 

material upoštevali pri točkovanju? 

 

ODGOVOR: 

 

Pri točkovanju se upoštevajo tiskana promocijska gradiva, spletne strani ter video 

predstavitve prijavitelja in njegovih izdelkov. Ne upoštevajo se katalogi in komunikacijska 

gradiva drugih podjetij v katerih so predstavljeni tudi izdelki prijavitelja. 

 

26. VPRAŠANJE:  

 

V Obrazcu 1 se pri točki 2 opisuje "VELIKOST PODJETJA", ki je sestavljena iz tabele "BILANČNI 

PODATKI PRIJAVITELJA" in "VELIKOST PRIJAVITELJA". Pri tem se področna uredba EU za 

določanje parametrov povezanih podjetij referencira dvakrat v zvezi z določilom "velikosti". 

S tem v zvezi nas zanima, ali moramo uredbo upoštevati pri obeh tabelah ali le pri tabeli, 

kjer določimo "VELIKOST PRIJAVITELJA"." 

 

ODGOVOR: 

 

Uredbo Komisije 651/2014/EU upoštevate pri tabeli, kjer se določa velikost podjetja. 

 

27. VPRAŠANJE:  

Prijavljamo se na javni razpis, Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 

mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 in nas zanima glede zaščite industrijske lastnine. V 

čem je razlika med Nacionalno prijavo v RS in Podeljeno pravico v RS. Prav tako med 

mednarodno prijavo in podeljeno pravico z mednarodnim dejavnikom? Mi imamo odločbo o 

registraciji modela v RS in registracijo modela z mednarodnim dejavnikom. Koliko točk lahko 

dobimo? 

 

ODGOVOR: 

 

S prijavo, nacionalno ali mednarodno, podjetje vstopa v proces registracije, ki poteka neko 

določeno časovno obdobje. V tem času pridobi točke, ki so opredeljene v okviru prijav. Ko 

se proces registracije zaključi, podjetje pridobi odločbo o podeljeni pravici in takrat se 

upoštevajo točke, ki so navedene za podeljene pravice.  

 

28. VPRAŠANJE:  

Prijavitelj je na dan 31.12.2016 zaposloval vsaj eno (1) osebo za polni delovni čas, pri čemer 

podjetje k vlogi priloži potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu 

zaposlenih v podjetju na dan 31.12.2016 

 

Ali to pomeni, da v primeru s.p. zaposluješ poleg sebe še najmanj 1 dodatno osebo? 

 

ODGOVOR: 

V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi 

oseba, ki je nosilka dejavnosti  in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz 

obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas) 



29. VPRAŠANJE:  

Zanima me upoštevanje pravila de minimis in sicer ali se upošteva celoten znesek za podjetje 

ter povezana podjetja ali so kateri izmed ukrepov izvzeti oz. ali se upoštevajo samo zneski 

iz posameznih kategorij (področij) razpisov? 

 

ODGOVOR: 

 

Skupna pomoč dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 

200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči 

ter ne glede na to ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. 

 

30. VPRAŠANJE:  

Obrazec 2: PODATKI O OPERACIJI  

 
a) Dosežena mora biti naslednja načrtovana vrednost kazalnika:  

 

Naziv kazalnika 
Trenutna 

vrednost 

Načrtovana 

vrednost 
Leto 

Individualna udeležba na 

mednarodnem sejmu v 

tujini v letu 2017 

Kaj se tu vpiše Kaj se tu vpiše 2017 

 

V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve 

načrtovanega kazalnika, SPIRIT Slovenija lahko odstopi od pogodbe. 

 

b) V 12. členu pogodbe je navedeno pri zahtevku za izplačilo potrebno dodati še 
»zahtevek za izplačilo kot eZahtevek HTML obliki prek Uprave Republike Slovenije 
za javna plačila,«.  

 

Kje se ta zahtevek kreira? Je to povezano z naslednjim vprašanjem?  

 

c) V 24. členu se upravičenec zavezuje da bo »pridobil dostop do informacijskega 
sistema ISARR2/eMA, opravil ustrezno izobraževanje in zahtevke za izplačila vnesel 
v sistem ISARR2/eMA« 

 

So s tem povezani dodatni stroški? Kakšna izobraževanja so potrebna?  

 

ODGOVOR: 

 

a) Trenutna vrednost je 0, ker operacija še ni bila izvedena, načrtovana vrednost je 1, 

kar pomeni, da je cilj realizacija udeležbe na mednarodnem sejmu v tujini. 

b) eZahtevek se po novem kreira na podlagi vnosa listin v eMO in preko različnih 

protokolov nadaljuje v ujp.net. Po starem načinu pa tudi e-zahtevek preko ujp.net 

ne stane nič. 

c) Načeloma stroškov ni, če ne štejemo strošek pridobitve digitalnega certifikata in čas 

za usposabljanje (v kolikor bo na voljo). V nadaljevanju naj bi namreč bila kreirana 

navodila za vnos in predstavitveni filmi in naj usposabljanj ne bi bilo več. 

 


