
  

JAVNI RAZPIS 

»SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH 

SEJMIH V TUJINI v obdobju od 1.1.2017 do 31.5.2017« 

 

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: 12.5.2017 

 

1. VPRAŠANJE:  

 

Zanima me  ali lahko prijavljamo stroške za več sejmov hkrati, oziroma na kakšen način 

prijavimo individualni nastop na več sejmih v tujini v tem obdobju? 

 

ODGOVOR: 

 

Javni razpis v rubriki 5.2. točka f točno določa, da se podjetje na javni razpis lahko prijavi samo 

z eno vlogo oziroma samo z enim prijavljenim projektom. 

V primeru, da prijavitelj pošlje dve vlogi na javni razpis, se upošteva vloga, ki je v vložišču 

naročnika zavedena kot prva prispela, druga vloga pa se kot neustrezna zavrne. V primeru, 

da prijavitelj v vlogi na javni razpis navede udeležbo na več sejmih, se vloga kot neustrezna 

zavrne. 

 

2. VPRAŠANJE:  

V zvezi z javnim razpisom «Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 

sejmih v tujini v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017« imamo nekaj vprašanj povezanih z 

finančno konstrukcijo oziroma upravičenimi stroški. 

 

a) Ali stroški in dnevnic bivanja osebja, ki so na sejmu sodelovali sodijo v upravičene 
stroške (recimo ureditev prostora, upravljanje prostora…)? 

b) Strošek prevoza opreme na sejem? 
c) Strošek  brošur in ostalega propagandnega materiala namenjenega dejavnosti na 

sejmu?   

 

ODGOVOR: 

 



a) Javni razpis v rubriki 10 točno določa, da stroški dnevnic in stroški bivanja ne sodijo 

med upravičene stroške. 

b) Javni razpis v rubriki 10 točno določa, da upravičeni stroški postavitve in ureditve 

razstavnega prostora zajemajo stroške transporta. Za stroške transporta je potrebno 

tako kot za druge upravičene stroške predložiti račun pravne osebe, ki je transport 

izvajala in dokazilo o plačilu računa.  

c) Javni razpis v rubriki 10 točno določa, da strošek tiska ni upravičen strošek. 

 

3. VPRAŠANJE: 

Podjetje Tosla d.o.o. se prijavlja na razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij 

na mednarodnih sejmih v tujini. Del zahtevane dokumentacije je izpis iz mednarodnega 

registra sejmov. Zanima me, če je print screen vsebine spodnje povezave zadostuje? 

 

http://www.auma.de/en/Messedatenbank/Seiten/MesseDetailSeite.aspx?tf=154616&goto=

QS 

 

ODGOVOR: 

 

Kot obvezna priloga (f) obrazca št. 1: Prijava, zadostuje. V tej točki je potreben še izračun 

deleža tujih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu. 

 

4. VPRAŠANJE: 

Zanima nas, če je sodelovanje na tem javnem razpisu omejeno samo za mikro, mala in 

srednja velika podjetja? 

 

ODGOVOR: 

 

Ne, sodelovanje na tem javnem razpisu ni omejeno samo na mikro, mala in srednje velika 

podjetja. 

 

5. VPRAŠANJE: 

Želeli bi sodelovati na razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov na mednarodnih sejmih, 

naše podjetje bo nastopilo na sejmu v septembru 2017. 

A se lahko prijavimo na razpis, kateri je objavljen 5.5.2017 z naslovom: Sofinanciranje 

individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1.1.2017 in 

31.5.2017? 

 

ODGOVOR: 

 

Na predmetni javni razpis se lahko prijavijo tista podjetja, ki bodo oz. so svoj nastop opravila v 

obdobju od 1.1. – 31.5.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auma.de/en/Messedatenbank/Seiten/MesseDetailSeite.aspx?tf=154616&goto=QS
http://www.auma.de/en/Messedatenbank/Seiten/MesseDetailSeite.aspx?tf=154616&goto=QS


6. VPRAŠANJE: 

 

Pri točki reprezentativnost mednarodnega sejma je naveden delež tujih razstavljavcev. V 

primeru, da je ta sejem v Nemčiji (logiMAT) uradna navedba deleža organizatorja sejma 

upošteva nemške razstavljavce kot domače. Ali se pri točkovanju upošteva delež ne 

slovenskih razstavljavcev ali le delež tistih, ki ne prihajajo iz države kjer se je sejem odvil? 

 

ODGOVOR: 

 

Kot tuji razstavljavci se po tem javnem razpisu štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri 

je sejem organiziran. 

 

7. VPRAŠANJE: 

Podjetje je z lastnim prevozom (gospodarsko vozilo) prepeljalo na prizorišče mednarodnega 

sejma nekatero opremo za sejemsko stojnico (table z Logotipi podjetja, police), ki jih ni 

možno prepeljati v osebnem vozilu. Imamo ustrezne račune za gorivo. Ali lahko te stroške 

goriva prijavimo kot stroške transporta, ki sodijo med upravičene stroške? 

 

ODGOVOR: 

 

Javni razpis v rubriki 10 točno določa, da upravičeni stroški postavitve in ureditve razstavnega 

prostora zajemajo stroške transporta. Za stroške transporta je potrebno tako kot za druge 

upravičene stroške predložiti račun pravne osebe, ki je transport izvajala in dokazilo o plačilu 

računa. Stroški goriva ne sodijo med upravičene stroške. 

 

8. VPRAŠANJE: 

Ali sodijo med upravičene stroške sejemske opreme tudi stroški izdelava in oblikovanje 

tabel  z logotipi, polic za eksponate in polic za kataloge za sejemsko stojnico? 

 

ODGOVOR: 

 

Da, stroški polic za eksponate in polic za kataloge sodijo med upravičene stroške, tudi table, 

vendar ne stroški tiska. 

 

9. VPRAŠANJE: 

S podjetjem Inea RBT d.o.o. smo se v začetku aprila prvič udeležili Mednarodnega 

industrijskega sejma v Celju. Podjetje Inea RBT je sicer svoje poslovanje že diverzificiralo 

na tuje trge, sicer pa smo vseskozi v širjenju svoje internacionalizacije na državah ex-yu. 

 

Zanima me, ali smo primerno podjetje za prijavo na sofinanciranje sejmov v obdobju 1.1.-

31.5.2017. 

 

 

 

 



ODGOVOR: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij 

na mednarodnih sejmih v tujini. 

 

10. VPRAŠANJE: 

Zanima nas ali med upravičene stroške lahko upoštevamo račun za udeležbo na sejmu (ki je 

potekal januarja 2017), ki smo ga prejeli v letu 2016 in ga v letu 2016 tudi plačali. Hvala.  

 

ODGOVOR: 

 

Da. 

 

11. VPRAŠANJE: 

v mesecu januarju 2017 smo samostojno razstavljali na pohištvenem sejmu v Kolnu. 

Predstavili smo našo lastno blagovno znamko MITJA. 

 

V tem času smo bili še organizirani kot samostojni podjetnik, z dnem 31.03. 2017 pa smo se 

po davčno nevtralnem prenosu preoblikovali v d.o.o. (izveden je bil prenos s.p. v celoti v 

d.o.o.), spremenili smo ime in seveda davčno številko. Na FURS-u smo pridobili potrdilo o 

Priglasitvi posebne davčne obravnave. 

 

Zanimam me ali je z vašega vidika kakšen problem pri prijavi? 

 

 

ODGOVOR: 

 

V kolikor je d.o.o. ustanovljena s prenosom podjetja podjetnika, postane univerzalni 

naslednik podjetnika. S tega vidika torej ne bi smelo biti  težave, če se je sejma udeležil 

s.p., ki se je nato na tak način preoblikoval v d.o.o. 

 

Bolj je pomembno, da je to jasno razvidno. Pri vpisu nove družbe je treba v register nujno 

vpisati tudi, da je družba nastala s prenosom podjetja podjetnika.  

 

Če je torej iz izpisa v sodnem registru jasno razvidno, da je d.o.o. nastala na podlagi prenosa 

podjetja podjetnika, ki se je udeležil sejma in je kot taka njegov univerzalni naslednik, to 

dejstvo ne predstavlja ovire, pri čemer pa se bo lahko končno mnenje podalo ob obravnavi 

vloge. 

 

Prijavitelj naj v vlogi priloži izpis iz ajpes-a in v zvezi s tem v prijavi doda kratko opombo. 

 

12. VPRAŠANJE: 

 

V zvezi z javnim razpisom »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih 

sejmih v tujini v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017« me zanima ali lahko na razpisu sodeluje 

podjetje katerega glavna dejavnost je trgovina in posredovanje pri prodaji ter ni lastnik 

pravic industrijske lastnine, ki jo prodaja. 

 



 

 

ODGOVOR: 

 

V kolikor podjetje izpolnjuje splošne in posebne pogoje za kandidiranje se lahko prijavi na 

javni razpis. Lastništvo blagovne znamke ni pogoj za prijavo na javni razpis. 

 

13. VPRAŠANJE: 

Nekako nisem našla v pogojih nikjer navedeno ali se lahko na ta razpis javi podjetje vsako 

leto za enak ali drug sejem. Ali gre za kakšno omejitev po tem ko enkrat podjetje prejme 

sredstva? 

 

ODGOVOR: 

 

Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo svoje 

poslovanje na tujem trgu. V kolikor je podjetje pridobilo sredstva za nastop na nekem sejmi 

na preteklih javnih razpisih ga to ne omejuje pri kandidaturi za sredstva na javnem razpisu 

tekočega leta.  

 

14. VPRAŠANJE: 

 

Udeležili smo se pomembnega mednarodnega sejma v Namibiji na našem področju 
(http://www.id4africa.com), vendar slednjega ni v mednarodnem registru sejmov M+A 
ExpoDataBase (www.expodatabase.com) ali v mednarodnem registru sejmov AUMA 
(www.auma.de). Zanima nas ali je to ključen izključitveni kriterij ali je možna izjema, če 
izkažemo verodostojnost tega mednarodnega sejma. 
 

 

ODGOVOR: 

 

Mednarodni sejem je po tem javnem razpisu definiran kot sejem, ki je vpisan v eni izmed 

obeh naštetih baz in ima hkrati več kot 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi 

razstavljavci. Izpolnjena morata biti oba pogoja. 

 

15. VPRAŠANJE: 

V priponki vam pošiljam reference-dokaz o lastninski pravic patenta in sort (imamo en 

patent in tri sorte). Zanima me, ali je to dovolj za zadovoljitev tega kriterija in koliko točk 

bi v tem primeru dobili. 

 

ODGOVOR: 

 

V primeru pravic industrijske lastnine je podjetje Obrazcu št. 1 dolžno priložiti kopijo 

dokazila o prijavi.  

 

Točkovanje po posameznih merilih izvede strokovna komisija potem, ko je že ugotovila ali 

je vloga popolna in skladna s predmetom javnega razpisa.  

 

 

http://www.id4africa.com/
http://www.expodatabase.com/
http://www.auma.de/


 

 

 

Objava: 15.5.2017 

 

16. VPRAŠANJE: 

Na enem sejemskem prostoru so razstavljali glavni razstavljavec in so-razstavljavec. Lahko 

potem glavni razstavljavec in tudi so-razstavljavec zaprosi za nepovratna sredstva. Oziroma 

kakšne so možnosti? V tem primeru samo glavni razstavljavec ali pa morda nobeden od obeh?  

 

ODGOVOR: 

 

Javni razpis v rubriki 5.2. točka »i« točno določa, da se mora podjetje sejma udeležiti kot 

samostojni razstavljavec. Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis mora biti prijavitelj na sejem, 

kar izkaže s prijavnico na sejem oz. s pogodbo. 

 

17. VPRAŠANJE: 

Smo mlado visokotehnološko podjetje z sedežem v Ljubljani. Zasledil sem razpis 

sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih. Naše podjetje se bo 

v kratkem udeležilo dveh sejmov iz našega področja, nobenega pa ni na seznamu. Prvi je v 

Daytonu (http://hamvention.org/) drugi pa v Austinu (http://niweek.ni.com/). Kaj lahko 

naredimo, da pridobimo subvencije? V kolikor nič, je razpis precej diskriminatoren predvsem 

do podjetij, ki se ukvarjajo z visokotehnološkimi rešitvami. 

 

ODGOVOR: 

 

Mednarodni sejem je po tem javnem razpisu definiran kot sejem, ki je vpisan v 

mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase ali mednarodnem registru sejmov AUMA. 

Sejem mora biti vpisan v eno izmed obeh baz in mora imeti hkrati več kot 10% delež tujih 

razstavljavcev med vsemi razstavljavci. Izpolnjena morata biti oba pogoja. 

 

18. VPRAŠANJE: 

Ali je upravičen strošek udeležba na sejmu, na katerega smo se prijavili v letu 2016 in je bil 

izveden v upravičenem obdobju v letu 2017? 

ODGOVOR: 

 

Da. 

 

19. VPRAŠANJE: 

 

Ali je dovolj, da se k vlogi priloži prijavnica, ali so poleg prijavnice potrebni tudi drugi našteti 

dokumenti (pogodba, potrditev razstavnega prostora, dokazilo o plačilu računa)? 

 

 

 

 

http://hamvention.org/
http://niweek.ni.com/


ODGOVOR: 

 

Vlogi je potrebno priložiti kopijo zavezujočega dokumenta, ki je lahko eden izmed naštetih, 

s katerim prijavitelj izkazuje nastop oz. zagotovo namero nastopa in iz katerega so razvidni 

podatki o mednarodnem sejmu. 

 

20. VPRAŠANJE: 

 

Naše podjetje je razstavljalo smo na sejmu EXPOMEGO v Italiji- Gorizia v času 16-19.02.2017. 

Sejem je objavljen v registru sejmov M+A ExpoDataBase 

 

http://www.expodatabase.com/aussteller/messen/show.php?id=45088&timer=m14944862

64&tmid=&currPage=1&maxPerPage=20&params=timer%3Dm1494486264%26amp%3Btimer%

3Dm1494486264%26amp%3Bi_cockpitkeyfindwo%3D2%26amp%3Bi_cockpitkeywords%3Dexpo

mego%26amp%3Bi_cockpitkeyfindart%3D1%26amp%3Bsortierid%3D0%26amp%3Btimer%3Dm14

94486264%26amp%3BmaxPerPage%3D20%26amp%3BshowPrintlist%3D0%26amp%3BmaxPerPag

e%3D20 

 

Nikjer nisem zasledil navedbe števila tujih razstavljavcev – vsekakor pa je bilo razstavljavcev 

iz Slovenije več kot 30%? Ali to ustreza pogojem da mora biti več kot 10% tujih razstavljavcev? 

 

Ali se lahko prijavimo na razpis z udeležbo na tem sejmu? 

 

ODGOVOR: 

 

Javni razpis v rubriki 17  točka »d« točno določa, da je podjetje, v kolikor podatki za izračun 

deleža niso razvidni iz izpisa, dolžno izpisu iz baze priložiti podatek o deležu tujih 

razstavljavcev, ki ga pridobi od organizatorja sejma (elektronska pošta ali dopis ali druga oblika 

potrdila organizatorja). 

 

21. VPRAŠANJE: 

Podjetje se je udeležilo sejma v Nemčiji med 14.03.-18.03.2017. Sejem je organiziran vsaki 2 
leti. V Izpisu AUMA so objavljeni podatki o številu razstavljavcev in  deležu tujih iz leta 2015. 
Ali ti podatki štejejo kot podatki za zadnji že organiziran sejem in jih lahko priložimo? 

ODGOVOR: 

 

Da, v kolikor je sejem organiziran vsaki dve leti zadostujejo podatki za leto 2015. 

 

22. VPRAŠANJE: 

 

Zanima me ali se dobijo v zvezi s tem razpisom tudi nepovratna sredstva za reklamni material? 

 

ODGOVOR: 

 

Rubrika 10 javnega razpisa točno določa kateri so upravičeni stroški sofinanciranja. V kolikor 

kot reklamni material smatrate tiskovine kot so promocijski letaki, brošure ipd., potem je v 

okviru te rubrike tudi točno navedeno, da stroški tiska niso upravičen strošek. 

http://www.expodatabase.com/aussteller/messen/show.php?id=45088&timer=m1494486264&tmid=&currPage=1&maxPerPage=20&params=timer%3Dm1494486264%26amp%3Btimer%3Dm1494486264%26amp%3Bi_cockpitkeyfindwo%3D2%26amp%3Bi_cockpitkeywords%3Dexpomego%26amp%3Bi_cockpitkeyfindart%3D1%26amp%3Bsortierid%3D0%26amp%3Btimer%3Dm1494486264%26amp%3BmaxPerPage%3D20%26amp%3BshowPrintlist%3D0%26amp%3BmaxPerPage%3D20
http://www.expodatabase.com/aussteller/messen/show.php?id=45088&timer=m1494486264&tmid=&currPage=1&maxPerPage=20&params=timer%3Dm1494486264%26amp%3Btimer%3Dm1494486264%26amp%3Bi_cockpitkeyfindwo%3D2%26amp%3Bi_cockpitkeywords%3Dexpomego%26amp%3Bi_cockpitkeyfindart%3D1%26amp%3Bsortierid%3D0%26amp%3Btimer%3Dm1494486264%26amp%3BmaxPerPage%3D20%26amp%3BshowPrintlist%3D0%26amp%3BmaxPerPage%3D20
http://www.expodatabase.com/aussteller/messen/show.php?id=45088&timer=m1494486264&tmid=&currPage=1&maxPerPage=20&params=timer%3Dm1494486264%26amp%3Btimer%3Dm1494486264%26amp%3Bi_cockpitkeyfindwo%3D2%26amp%3Bi_cockpitkeywords%3Dexpomego%26amp%3Bi_cockpitkeyfindart%3D1%26amp%3Bsortierid%3D0%26amp%3Btimer%3Dm1494486264%26amp%3BmaxPerPage%3D20%26amp%3BshowPrintlist%3D0%26amp%3BmaxPerPage%3D20
http://www.expodatabase.com/aussteller/messen/show.php?id=45088&timer=m1494486264&tmid=&currPage=1&maxPerPage=20&params=timer%3Dm1494486264%26amp%3Btimer%3Dm1494486264%26amp%3Bi_cockpitkeyfindwo%3D2%26amp%3Bi_cockpitkeywords%3Dexpomego%26amp%3Bi_cockpitkeyfindart%3D1%26amp%3Bsortierid%3D0%26amp%3Btimer%3Dm1494486264%26amp%3BmaxPerPage%3D20%26amp%3BshowPrintlist%3D0%26amp%3BmaxPerPage%3D20
http://www.expodatabase.com/aussteller/messen/show.php?id=45088&timer=m1494486264&tmid=&currPage=1&maxPerPage=20&params=timer%3Dm1494486264%26amp%3Btimer%3Dm1494486264%26amp%3Bi_cockpitkeyfindwo%3D2%26amp%3Bi_cockpitkeywords%3Dexpomego%26amp%3Bi_cockpitkeyfindart%3D1%26amp%3Bsortierid%3D0%26amp%3Btimer%3Dm1494486264%26amp%3BmaxPerPage%3D20%26amp%3BshowPrintlist%3D0%26amp%3BmaxPerPage%3D20
http://www.expodatabase.com/aussteller/messen/show.php?id=45088&timer=m1494486264&tmid=&currPage=1&maxPerPage=20&params=timer%3Dm1494486264%26amp%3Btimer%3Dm1494486264%26amp%3Bi_cockpitkeyfindwo%3D2%26amp%3Bi_cockpitkeywords%3Dexpomego%26amp%3Bi_cockpitkeyfindart%3D1%26amp%3Bsortierid%3D0%26amp%3Btimer%3Dm1494486264%26amp%3BmaxPerPage%3D20%26amp%3BshowPrintlist%3D0%26amp%3BmaxPerPage%3D20


23. VPRAŠANJE: 

 

Izpis iz mednarodnega registra sejmov mora vsebovati informacije o številu tujih in domačih 

razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu. Sejem, ki ga želimo uveljavljati v vlogi 

na razpis, je bil izveden marca 2017. V mednarodnem registru sejmov so zadnji podatki iz 

leta 2015. Ali je to v redu? Sejem je organiziran vsako leto.  

 

ODGOVOR: 

 

V kolikor vam organizator, na podlagi vašega zaprosila sporoči, da s podatki za leto 2016 ne 

razpolaga in to obrazložitev priložite vlogi, potem pri izračunu upoštevajte zadnje dosegljive 

podatke.  

 

24. VPRAŠANJE: 

 

Zanima me ali kot izpis bonitetne ocene podjetja zadošča print screen oz. sprintana spletna 

stran Bisnode – Bonitete.si. 

 

ODGOVOR: 

 

Kot ustrezna obvezna priloga bo upoštevana bonitetna ocena podjetja Bisnode, ki ne sme 

biti starejša od 30 dni in ta podatek mora biti iz priloge razviden. 

 

25. VPRAŠANJE: 

 

Zanima me ali se lahko na razpis prijavi hčerinsko podjetje iz države, kjer smo nastopali na 

sejmu, ki je v 100% lasti našega podjetja? Vse fakture so tako na hčerinsko podjetje. 

 

 

ODGOVOR: 

 

Upravičeni prejemniki sredstev so pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  

v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  v 

Republiki Sloveniji. 

 

26. VPRAŠANJE: 
 

Obrazec št. 3 – izjava o že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh – moramo tukaj navesti našo 
prijavo na enak razpis, ki je bil v letu 2015, kljub temu, da nismo dobili nobene pomoči? V 
teku imamo pomoč v okviru programa Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 
2016/2017. Lahko navedemo maksimalni znesek, ki ga lahko dobimo, saj je razpis v teku in 
še ni zaključen? 

 
ODGOVOR: 

 

Podatka iz prijave na javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 

mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015 ne navajate, v kolikor sredstev niste prejeli in je 

razpis že zaključen. Podatke za javne razpise, ki so še v teku navajate in sicer višino 

zaprošenega zneska. 

 



27. VPRAŠANJE: 

 

Finančna konstrukcija – pri Višina sofinanciranja udeležbe podjetja na mednarodnem sejmu 

v tujini (€)[1]: moramo navesti znesek 60% celotne vrednosti upravičenih stroškov udeležbe 

podjetja, ki znaša več kot 8000€ ali moramo navesti znesek 8000€, toliko kot je 

maksimalna pomoč? 

 

ODGOVOR: 
 

Javni razpis v rubriki 5.2.  točka »d« točno določa, da je v finančnem načrtu projekta 

upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, ki znaša 60% 

upravičenih stroškov oz. največ 8.000,00 EUR. 

 

28. VPRAŠANJE: 

 

V eni izmed točk razpisnega pogoja je tudi ločeno stroškovno mesto/računovodska koda 

operacije. 

 

Ali obstaja koda za vse enaka? Je kje objavljena? Kako naj imenujemo stroškovno mesto? 

Ali je to odločitev vsakega posameznika? In ali je dovolj, da je na posebnem stroškovnem 

mestu, kjer bo razvidena poraba nad sredstvi? In jo lahko sami določimo? 

"V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora izbrani prijavitelj voditi in spremljati porabo sredstev za 

operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse 

transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, 

ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. " 

ODGOVOR: 

  

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 

v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017 tega določila ne vsebuje. Rubrika 5.2. v točki »c« 

določa, da mora podjetje stroške udeležbe na sejmu v tujini, ki ga navaja v vlogi, voditi na 

ločenem stroškovnem nosilcu/mestu in da je možen izpis analitične bilance. 

 

Objava: 17.5.2017 

 

29. VPRAŠANJE: 

 

V letošnjem letu se bomo prijavili na razpis za sofinanciranje mednarodnih sejmov. 

 

Ker smo se udeležili sejma Vitafoods od 9. -11.5.2017,  od 24.10.-26.10.2017 pa se bomo 

udeležili sejma CPHI (oba ustrezata razpisnim pogojem), nas zanima, če se lahko prijavimo 

na oba razpisa : 

 

1.1.2017 do 31.5.2017 

do konca leta 2017 

in hkrati, dobimo sofinancirana oba sejma? 

                                            
 



ODGOVOR: 

 

Da, podjetje se lahko prijavi na oba javna razpisa. 

 

30. VPRAŠANJE: 

 

Za izdajo potrdila o številu zaposlenih na ZZZS potrebujejo cca 14 dni. Glede na to, da ste 

napisali, da boste po končanem razpisu in pregledu prijav, prosili za dopolnitev vlog v kolikor 

ne bodo popolne in glede na to, da razpis poteka tudi po sistemu da v primeru enakega 

števila točk, sprejmete tistega, ki je razpis oddal prvi, me zanima ali je boljše, da oddamo 

razpis brez tega potrdila, da bo naša vloga oddana čim prej ali je to potrdilo obvezno, da 

prijavo sploh obravnavate? 

 

ODGOVOR: 

 

Formalno popolna vloga je tista, ki vsebuje vse obrazce navedene v 17. poglavju javnega 

razpisa, le-ti morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne 

dokumentacije in navodili, ki so navedeni v obrazcih. 

V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge.  

 

31. VPRAŠANJE: 

 

Naše podjetje Ravne Systems je nastalo na podlagi združitve treh predhodno obstoječih 

podjetij. Predhodno smo se na razpis prijavili kot podjetje NOŽI RAVNE d.o.o. , sedaj pa 

poslujemo pod Ravne Systems. Kako je z prijavo letos, katere podatke vam posredujemo o 

poslovanju za preteklo poslovno leto, letu (podatki Noži ali RS) in prijava družbe SIJ RS 

(dokončen prenos poslovanja na novonastalo družbo).  

 

ODGOVOR: 

 

Glede na podatke iz AJPES, obstojita obe podjetji tako Noži Ravne, kot tudi SIJ RAVNE 

SYSTEMS. Prijavitelj mora vlogi predložiti podatke, ki se nanašajo nanj – torej na poslovni 

subjekt, ki oddaja vlogo. 

 

 

32. VPRAŠANJE: 

 

V zvezi z omenjenim razpisom me zanima ali mora predlagatelj izpolniti pri prijavi tudi 

priloge, ki se glasijo: zahtevek za izplačilo in zahtevek za izplačilo (nadaljevanje)? 

 

ODGOVOR: 

 

Obvezne priloge Prijave so navedene v rubriki 17: Obrazci za pripravo vloge. Zahtevek za 

izplačilo ni priloga Prijave in ga podjetje izpolni v kolikor je sofinanciranje odobreno in je 

Pogodba o sofinanciranju podpisana.  

 

33. VPRAŠANJE: 



Pri določenih obrazcih je navedeno:  

Obrazec št. 5: VZOREC POGODBE (se ne izpolnjuje, le parafira) 

Ali to pomeni da tudi ne vpisujemo naziv podjetja, davčno št. itd. kot je to razvidno iz 

obrazca? 

 

ODGOVOR: 

 

Obrazci se izpolnjujejo v skladu z navodili. Obrazec pri katerem je zapisano, da se ne 

izpolnjuje le parafira, je potrebna samo parafa. 

 

34. VPRAŠANJE: 

 

Zanima me ali tudi letos predvidevate razpis za nastope na sejmih v tujini za lesno 

predelovalna podjetja, kot je bil v lanskem letu? 

Zanima me še sledeče: v novembru 2016 smo bili na sejmu v Avstriji, ali bo kak razpis na 

katerega bi se lahko prijavili za tisto obdobje? 

 

ODGOVOR: 

 

V Programu dela SPIRIT javne agencije zaenkrat, javni razpis za sofinanciranje individualnih 

nastopov podjetij iz lesno predelovalne dejavnosti na mednarodnih sejmih v tujini, ni 

predviden. 

 

Za nastope podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016, je bil javni razpis objavljen 

in zaključen v letu 2016.  

 

35. VPRAŠANJE: 

 

V kolikor je bila prijava na sejem urejena preko I Feel Slovenia ampak vse stroške je pokrilo 

naše podjetje ali v tem primeru se lahko prijavimo na razpis? 

 

Posebni pogoji v rubriki 5.2. točka »g« določajo, da podjetje ne more zahtevati 

sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na seznamu sejmov in borz 

za leto 2017, objavljenem na portalu Slovenske turistične organizacije. 

 

ODGOVOR: 

 

Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti tudi prijavitelj na sejem, kar izkaže s 

prijavnico ali kakšnim drugim zavezujočim dokumentom iz katerega so razvidni podatki. 

 

36. VPRAŠANJE: 

 

Zanima me, ali se sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v 

tujini, šteje kot pomoč „de minimis“? 

 

ODGOVOR: 

 

Da. 



 

37. VPRAŠANJE: 

 

Bili smo na sejmu Fastener Fair 2017 v Stuttgartu, ki je potekal od 28.03. do 30.03.2017. Ali 

se lahko prijavimo za sofinanciranje sejma? 

 

ODGOVOR: 

 

Sejem, za katerega podjetje zaproša za sofinanciranje, mora biti vpisan v mednarodnem 

registru sejmov M+A ExpoDataBase ali AUMA. 

 

38. VPRAŠANJE: 

 

V dokumentaciji razpisa piše:  

 

»Opomba: 

Podjetje mora biti lastnik pravic industrijske lastnine. Lastništvo s strani posameznih 

družabnikov, kooperantov in strateških partnerjev se ne upošteva.« 

 

Zanima me, ali mora podjetje torej biti lastnik industrijske lastine, da se sploh lahko prijavi 

na razpis (oz. da izpolnjuje pogoje za kandidiranje) ali se to le nanaša na dejstvo, da v okviru 

meril za ocenjevanje pridobi točke le, če je nosilec industrijske lastnine podjetje (in ne 

fizična oseba)? 

 

ODGOVOR: 

 

Lastništvo industrijske lastnine ni pogoj za prijavo na javni razpis. V primeru razpolaganja s 

pravicami industrijske lastnine je podjetje ocenjeno v okviru Merila 4. 

 

39. VPRAŠANJE 

 

Ali se Kovinoplastika Lož uvršča po vaših kriterijih v srednja ali velika podjetja (650 

zaposlenih, cca 50 mil letnega prometa)? 

Iz razpisa namreč ni jasno ali velja samo za mala in srednja podjetja, ker imate ta pogoj 

zapis v osnovni strani, v razpisni dokumentaciji, ki je priložena objavljenem razpisu pa je 

pogoj samo podjetje. 

V kolikor se po velikosti podjetja lahko uvrstimo na vaš razpis, me zanima ali lahko prijavimo 

samo en sejem ali tudi več? 

 

ODGOVOR: 

 

650 zaposlenih podjetje uvršča med velika podjetja. 

Podjetje se na posamezni javni razpis lahko prijavi z eno vlogo oz. z enim nastopom na 

mednarodnem sejmu v tujini. 

 

 

 

 

 



40. VPRAŠANJE 

 

Naše podjetje je v letošnjem letu nastope na mednarodnih sejmih že končalo. Udeležili smo 

se sejma ISH Frankfurt ter sejma Energiesparmesse v Welsu. V naslednjem letu se 

prijavljamo na sejem v Veroni in sejem v Nurnbergu, katera sta na seznamu sejmov iz 

povezave.  

Zanima me ali je možno z tem razpisom kandidirat za nepovratna sredstva za omenjena 

sejma? 

 

ODGOVOR: 

 

Na  javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 

v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017, se lahko prijavijo tista podjetja, ki bodo oz. so svoj 

nastop opravila v obdobju od 1.1. – 31.5.2017. 

 

41. VPRAŠANJE 

 

Sejem je v register sejmov vpisan kot enotni sejem, poleg tega je dodatno ločeno vpisan 

tudi po posameznih tematskih področjih znotraj sejma. Sejem je potekal na isti lokaciji in v 

istem času, gre za 1 sejem. Razpis določa: Mednarodni sejem je sejem, ki ima vsaj 10 % 

delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. Priložiti je potrebno izpis iz 

mednarodnega registra sejmov, iz katerega je razvidno število vseh, tujih in domačih 

razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu.  

Predvidevamo, da je v našem primeru veljaven izpis iz registra za namen preverjanja 

navedenega pogoja izpis za enotni sejem. Drži? 

 

ODGOVOR: 

 

Da. 

 

42. VPRAŠANJE 

 

Ali se razpisa »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« izključujeta ali se je možno prijaviti 

na oba. 

 

ODGOVOR: 

 

Da, podjetje se lahko prijavi na oba javna razpisa.  

 

 

 

 

 



Objava: 22.5.2017 

 

43. VPRAŠANJE 

 

Ali se lahko podjetje prijavi za sofinanciranje sejma v tujini, če je v preteklosti že sodelovalo 

na sejmih v tujini? 

 

ODGOVOR: 

 

Preteklo sodelovanje na sejmih v tujini ne izključuje možnosti prijave na predmetni javni 

razpis. 

 

44. VPRAŠANJE 

 

Na razstavno stojnico na sejmu v Frankfurtu je naše podjetje povabilo različne tuje poslovne 

partnerje. V ta namen je pri organizatorju moralo kupiti vstopnice za njih in sporočiti 

organizatorju svojo kodo razstavljavca. Vstopnice so nato čakale na partnerje v informacijski 

pisarni sejmišča. Ali lahko  stroške teh vstopnic (13 komadov) zajamemo med upravičene 

stroške javnega razpisa? 

 

ODGOVOR: 

 

Stroški vstopnic niso upravičeni stroški. 

 

45. VPRAŠANJE 

 

S 1. 6. 2017 bomo spremenili ime in naslov podjetja.  

Katere podatke navedemo na razpisnih obrazcih – še stare ali nove, veljavne 1. 6. 2017? 

 

ODGOVOR: 

 

Zavisi od datuma prijave, pozorni pa bodite na izpolnjevanje vseh pogojev za kandidiranje. 

 

46. VPRAŠANJE 

 

Ravnokar smo se prijavili in začeli s postopkom uvajanja standarda kakovosti ISO 9001-2015. 

Med drugim imamo tudi že v postopku certificiranje po mednarodnih standardih nov 

proizvod, ki pa tudi še ni končan. Ali velja tudi že sama prijava ( kot potrdilo in točka na 

razpisu) za certificiranje kakovosti proizvodov in začetek uvedbe ISO 9001-2015? Ali veljajo 

samo že obstoječi certifikati in že podeljen ISO na dan prijave? 

 

ODGOVOR: 

 

Točkovanje po posameznem merilu je opredeljeno v točki II razpisne dokumentacije: Merila 

za izbor prejemnikov sredstev. 

 

 

 

 



Objava: 25.5.2017 

 

47. VPRAŠANJE 

 

Ali se lahko na razpis prijavita dve povezani podjetji, vsako s svojo vlogo in svojim sejemskim 

nastopom? 

 

ODGOVOR: 

 

Do sredstev po tem javnem razpisu so upravičene pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko 

dejavnostjo v republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo 

v Republiki Sloveniji. 

V kolikor je vsako podjetje samostojna pravna oseba se lahko prijavi s svojim sejemskim 

nastopom. 

 

48. VPRAŠANJE 

 

Zanima me, če je možno, da se upošteva tudi ostale sejme, ki niso samo v Centralni Evropi 

in ki nam odpirajo vrata na tujih trgih. 

 

ODGOVOR: 

 

Javni razpis ne predvideva sofinanciranja individualnih nastopov samo na sejmih v Centralni 

Evropi. 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov 

podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Sejem mora biti vpisan v enem izmed mednarodnih 

registrov sejmov AUMA ali ExpoDataBase in mora imeti več kot 10% delež tujih razstavljavcev 

med vsemi razstavljavci. 

 

49. VPRAŠANJE 

 

Veza: Vprašanje 20 in odgovor 

 

Ker kar nekaj podjetij iz našega območja sodeluje na sejmu Expomego v Gorici, Italija, nas 

zanima ali kot dokazilo o % udeležbe razstavljavcev iz drugih držav, šteje tudi seznam 

(katalog) razstavljavcev, ki ga je v času sejma izdal organizator in iz katerega je možen 

izračun %. 

 

ODGOVOR: 

 

Pri izračunu deleža tujih razstavljavcev na sejmu se lahko upoštevajo podatki iz uradnega 

kataloga razstavljavcev, ki  ga je v časi sejma izdal organizator in iz katerega je možen 

izračun. 

 

50. VPRAŠANJE 

 

V obrazcu 3 je potrebno izpolniti točko 5. Izjavljamo, da je prijavitelj na dan oddaje vloge 

povezan z naslednjimi podjetji: 



Prosim, da navedete po katerem pravilniku, zakonu se ugotavlja povezanost, da bomo lahko 

pravilno izpolnili podatke. 

 

ODGOVOR: 

 

Enotno podjetje opredeljuje 2. točka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 o uporabi 

členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis. 

 

51. VPRAŠANJE 

 

Zanima nas ali lahko pri upravičenih stroških priložimo le del računov npr. le račun za 

najemnino razstavnega prostora, glede na to, da gre za večji znesek? Ali je potrebno priložiti 

račune iz vseh kategorij upravičenih stroškov? 

 

ODGOVOR: 

 

Lahko priložite samo del računov, vendar mora višina le-teh izkazovati upravičenost 60% 

sofinanciranja oz. vrednosti kot ste jo navedli v finančnem načrtu oz. maksimalne višine 

sofinanciranja 8.000 EUR. 

 

52. VPRAŠANJE 

 

Zanima me, ali v primeru, da organizator sejma še nima uradnih podatkov o številu tujih 

razstavljavcev na sejmu in posledično ne more izdati potrdila, lahko pa poda neuradno, 

približno oceno, takšna ocena (kombinacija tabele in mailing korespondence) šteje kot 

ustrezna priloga? 

 

ODGOVOR: 

 

V takem primeru naj podjetje pridobi zadnje razpoložljive podatke od organizatorja sejma 

(zadnji organizirani sejem za katerega podatki že obstajajo). 

 

53. VPRAŠANJE 

 

Pred nedavnim smo bili samostojni razstavljalec na sejmu Transport & Logistic v Muenchnu 

(hala B2, kjer Spirit na žalost ni imel skupne stojnice, naša dejavnost pa sodi na področje 

Telematike-hala B po uvrstitvi organizatorja sejma).  

Zanima nas, če lahko sodelujemo pri prijavi razpisa, saj smo vendarle na sejmu nastopali 

povsem individualno, kar se v tekstu razpisa tudi zahteva.  

 

ODGOVOR: 

 

Rubrika 5.2. »Posebni pogoji za kandidiranje« javnega razpisa v točki »g« določa, da podjetje 

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. 

 

 

 

 



54. VPRAŠANJE 

 

Merilo 4: Izvozni potencial podjetja - zaščita industrijske lastnine. 

 

Zanima me kakšna dokazila se zahtevajo za pridobitev maksimalnega števila točk (3) in 

dokazovanje Podeljenih pravic z mednarodnim dejavnikom za znamke. 

 

S strani WIPO smo namreč že pridobili potrdilo o registraciji mednarodne znamke (Certificate 

of registration) in želimo kandidirati za pridobitev vseh 3 točk. 

 

ODGOVOR: 

 

Za mednarodno prijavo oz. mednarodno veljavno pravico veljajo prijave in podeljene pravice 

preko EPO, WIPO, OHIM in tujimi nacionalnimi uradi za intelektualno lastnino. 

 

55. VPRAŠANJE 

 

Želeli bi se prijaviti na 16th World Congress in Fetal Medicine. 

Ker jih v obeh bazah nismo našli, se želim res prepričati, da ga ni na seznamu, ki bi omogočal 

prijavo na razpis.  

 

ODGOVOR: 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov 

podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Sejem mora biti vpisan v enem izmed mednarodnih 

registrov sejmov AUMA ali ExpoDataBase in mora imeti več kot 10% delež tujih razstavljavcev 

med vsemi razstavljavci. V kolikor dogodka ni v eni izmed baz in nima 10% deleža tujih 

razstavljavcev, potem vloga ni v skladu s predmetom javnega razpisa. 

 

56. VPRAŠANJE 

 

Ali je javni zavod upravičenec za prijavo na razpis? 

 

ODGOVOR: 

 

V skladu s 5.1. točko javnega razpisa (Splošni pogoji za kandidiranje) so upravičene do 

sredstev pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki 

Sloveniji, kar pomeni, da morajo biti prijavitelji organizirani v skladu z ZGD-1. 

 

57. VPRAŠANJE 

 

Prijavljamo se na vaš razpis in je v pogodbi v 4. členu navedeno, da se strinjamo s 

posodobitvijo podatkov v bazi slovenskih izvoznikov. 

Zadnje ažuriranje našega podjetja je bilo izvedeno 23/4/17. Ali je vseeno potrebo ažuriranje 

in kakšna je cena? 

 

 

 



ODGOVOR: 

 

Ažuriranje podatkov je  brezplačno. Predlagamo, da preverite, če so  vsi podatki v bazi 

pravilni. Finančni del se namreč ažurira avtomatsko, ko so za to dostopni podatki iz javnih 

evidenc, nekaj podatkov pa mora podjetje samo vnesti. 

 

Objava: 29.5.2017 

 

58. VPRAŠANJE 

 

Podjetje se je udeležilo sejma v Združenih državah vendar preko posrednika/agenta za 
prodajo, torej nas je na sejem prijavil on, imamo pa njegov račun. Zanima nas ali je to 
zadosten dokaz oziroma ali ustrezamo pogojem "samostojnega razstavljavca"?  

 

ODGOVOR: 

 

Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis mora biti tudi prijavitelj na sejem, kar izkaže s 

prijavnico na sejem. 

 

59. VPRAŠANJE 

 

Smo Kooperativa malih hotelirjev. Ker smo zadrugo registrirali šele letos marca, nas zanima 

sledeče: 

- Se na razpis lahko prijavijo tudi zadruge? 

- Pod posebne pogoje navajate, da mora prijavitelj na da 31.12.2016 imeti vsaj enega 

zaposlenega. Kako je s tem, če je bil pravni subjekt ustanovljen šele marca 2017? 

- Trenutno v Kooperativi malih hotelirjev nimamo zaposlene osebe, ima pa vsak hotelir, ki 

je vključen v zadrugo, redno zaposlene ljudi v svojem podjetju. Ali s tem, ustrezamo 

pogojem za prijavo ali ne? 

 

ODGOVOR: 

 

V skladu s 5.1. točko javnega razpisa (Splošni pogoji za kandidiranje) so upravičene do 

sredstev pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki 

Sloveniji, kar pomeni, da morajo biti prijavitelji organizirani v skladu z ZGD-1. 

 

Podjetje mora za prijavo na javni razpis izpolnjevati posebni pogoj, da mora na dan 

31.12.2016 zaposlovati vsaj eno osebo za polni delovni čas. 

 

60. VPRAŠANJE 

 

Prosim za pojasnilo sledečega: 

 

Obveznosti prejemnika - 23. člen  

Prejemnik mora pri vseh oblikah javnega nastopanja, ki je povezano s predmetom te 

pogodbe, transparentno navesti, da je bil predmet te pogodbe sofinanciran s strani 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije ter na 

zahtevo SPIRIT Slovenija, javne agencije sodelovati pri obveščanju javnosti v skladu s 

celostno grafično podobo obeh institucij.  



 

Prejemnika mora pri informiranju in obveščanju javnosti uporabljati tudi znamko I feel 

Slovenia v skladu s Priročnikom znamka Slovenije 

(http://www.slovenia.info/pictures%5Ccategory%5Catachments_1%5C2010%5Cznamka_101

25.pdf). 

 

Ker smo se sejma že udeležili, za razpis o možnosti sofinanciranja pa smo izvedeli kasneje, 

pri komuniciranju nismo uporabili znamke I feel Slovenia. Ali to predstavlja oviro pri prijavi 

za sofinanciranje sejma? 

 

ODGOVOR: 

 

To določilo pogodbe se naj smiselno uporablja. Pomeni, da v kolikor bo podjetje upravičeno 

do sofinanciranja in bo v javnosti (tudi na spletnih straneh) komuniciralo, da se je udeležilo 

in sodelovalo na sejmu, takrat naj upošteva navedbe 23. člena Pogodbe o sofinanciranju 

individualnega nastopa. 

 

61. VPRAŠANJE 

 

Obrazec št. 1 (obrazec 3. Finančna konstrukcija)– zanima me, kjer naj vpišem znesek 

registracije udeležbe na sejmu, saj nisem nikjer zasledila alinejo o registraciji. 

Obrazec št. 3 – izjava prijavitelja o že prejetih pomočeh po pravilu ''de minimis'' – ali moram 

ta obrazec tudi poslat? 

 

ODGOVOR: 

 

Znesek registracije udeležbe na sejmu lahko uvrstite med stroške najema razstavnega 

prostora. 

 

Da, obrazec št. 3 je potrebno izpolniti in priložiti ostali dokumentaciji 

 

62. VPRAŠANJE 

 

Podjetje je sodelovalo na mednarodnem sejmu s svojim razstavnim prostorom in pol urno 

govorno predstavitvijo svojega produkta na glavni konferenci. 

Znesek za nastop na odru je bil zelo visok, celo višji od stroška najema razstavnega prostora 

in opreme. 

Zanima me, ali ta strošek lahko vključimo med upravičene zneske. 

 

ODGOVOR: 

 

Upravičeni stroški so opredeljeni v 10. točki javnega razpisa. Strošek govorne predstavitve 

ni upravičen strošek. 

 

63. VPRAŠANJE 

 

Ali je treba prilogo »Zahtevek za izplačilo« (in vsa nadaljevanja »Zahtevka za izplačilo) 
izpolniti in priložiti k razpisni dokumentaciji pri oddaji vloge? Med zahtevanimi obrazci na 
str. 5 te priloge namreč ni navedene.  

http://www.slovenia.info/pictures%5Ccategory%5Catachments_1%5C2010%5Cznamka_10125.pdf
http://www.slovenia.info/pictures%5Ccategory%5Catachments_1%5C2010%5Cznamka_10125.pdf


ODGOVOR: 

 

Vzorec pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije, v 7. členu opredeljuje način financiranja 

(izdaja zahtevka za izplačilo in njegove obvezne priloge). 

 

64. VPRAŠANJE 

Ali smo prav prebrali b točki 11. Obdobje, v katerem morajo biti projekti izvedeni in 
posredovani zahtevki za sofinanciranje upravičenih stroškov; da bodo upoštevani le 
projekti, ki bodo izvedeni v obdobju od 1.1.2017 do 31.5.2017? 

-Ker mi smo se želeli prijaviti na razpis za sejem POWTECH 2017 (ki bo od 26.9.17 do 
28.9.2017). Ali ta ne pride v poštev? 

-Bili smo sedaj na enem sejmu SOLIDS 2017 (10.5.2017-11.5.2017). Lahko se sicer prijavimo 
na tega. 

-Ali bo letos še kakšen razpis za sejme izvedene od 1.6.2017 do 31.12.2017. Če ja sporočite 
ali se podjetje lahko prijavi na dva sejma v letu 2017. 

ODGOVOR: 

 

Da, predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov 

podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki so jih podjetja izvedla v obdobju med 1.1.2017 

in 31.5.2017. 

 

Javi razpis »sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v 

letu 2017 (vključuje nastope podjetij na mednarodnih sejmih v obdobju od 1.6.2017 – 

31.12.2017) je bil objavljen v Uradnem listu št. 24 z dne 12.5.2017. 

 

Da, podjetje se lahko prijavi na oba javna razpisa. 

 

65. VPRAŠANJE 

 
merilo: Izvozni potencial podjetja: 

 

Podjetje XY je na vlagatelja prenesel pravico za licenciranje njihove blagovne znamke 

(vlagatelj je avtorizirani za podeljevanje pravic IL za izdelavo produktov branda ''izdelek''). 

Ali vlagatelj v taki situaciji prejme 3 točke za »podeljeno pravico z mednarodnim 

dejavnikom«? 

 

ODGOVOR: 

 

Vloge ocenjuje razpisna komisija na podlagi dokazil v okviru posamičnih meril javnega 

razpisa. Pri Merilu št. 4 mora prijavitelj na podlagi ustreznih dokumentov dokazati, da je 

imetnik oz. nosilec določenega vida intelektualne lastnine.   

Za mednarodno prijavo oziroma mednarodno veljavno pravico veljajo prijave in podeljene 

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

 

 



66. VPRAŠANJE 

 

Naše podjetje se je udeležilo sejma ISE v Amsterdamu, za katerega pa v bazi AUMA in M+A 

ni podatka o mednarodnih razstavljalcih. Za pridobitev ustreznih podatkov smo kontaktirali 

organizatorja sejma in dobili naslednji odgovor:  

 

“I would like to inform you that the only information we can provide you is the document 

with the Facts and Figures during ISE 2017.” 

 

Omenjeno poročilo ne vsebuje podatka o številu tujih razstavljavcev.  

 

ODGOVOR: 

 

V kolikor ni podatkov o razstavljavcih za leto 2017 upoštevajte zadnje razpoložljive podatke. 

 

67. VPRAŠANJE 

 

V povzetku razpisa v 4.točki kot nasvet piše, da se vas lahko kontaktira, da se lahko na hitro 

izračuna, če izpolnjujemo minimalne pogoje za sodelovanje na razpisu ...  

 

To me zanima za naše podjetje XY d.o.o., davčna ______, udeležili smo se sejma EUROPEAN 

COATINGS SHOW 2017 od 04.04.2017 do 06.04.2017 

 

Prosila bi tudi za izpis AUMA, ki je obvezna priloga razpisa. 

 

ODGOVOR: 

 

Javni razpis natančno opredeljuje razpisne pogoje, obravnavale se bodo samo pravočasne in 

formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s 

predmetom in namenom tega javnega razpisa, intenzivnostjo pomoči ter upravičenostjo 

stroškov.  

 

O formalni ustreznosti in popolnosti vloge se, v skladu z razpisom,  odloča razpisna komisija.  

 

V skladu z rubriko 17 javnega razpis točka »d«  je podjetje dolžno v Prijavi priložiti izpis iz 

mednarodnega registra sejmov iz katerega je razvidno število vseh tujih in domačih 

razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu. 

 

SPIRIT Slovenija kot razpisovalec ne more podjetju, v fazi priprave vloge, posredovati 

dokumentov in izpisov, ki bodo del vloge na javni razpis. Prav tako SPIRIT ne izračunava 

koliko točk bi vloga v fazi ocenjevanja lahko dobila, saj vloge ocenjuje razpisna komisija 

potem, ko ugotovi formalno ustreznost in popolnost vloge. 

 

 

 

 

 

 

 



Objava: 30.5.2017 

 

68. VPRAŠANJE 

 

Za potrebe javnega razpisa moramo k dokumentaciji priložiti tudi izpis iz mednarodnega 

registra sejmov M+A ExpoDataBase ali AUMA, iz katerega je razvidno število vseh, tujih in 

domačih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu. 

Udeležili smo se sejma Hannover Messe 2017 (potekal je od 24. do 28. aprila 2017) za 

katerega pa še ni objavljene statistike za letošnje leto. Statistike razstavljavcev žal ne 

dobimo tudi organizatorja. 

 

Kaj storimo v takšnem primeru? Priložimo podatke za leto 2016? 

 

ODGOVOR: 

 

V kolikor ni podatkov o razstavljavcih za leto 2017 upoštevajte zadnje razpoložljive podatke. 

 

69. VPRAŠANJE 

 

Sodelujemo na sejmu Intergrafika v Zagrebu, ki se prične 31.05.2017 in traja do 02.06.2017, 

pa me zanima ali moramo oddati vlogo za subvencijo preden gremo na sejem ali to lahko 

urejamo po sejmu. 

 

Naslednje vprašanje pa je kako mora biti označen razstavni prostor z oznakami I fell Slovenia 

in Operacijo sofinancira…… 

 

ODGOVOR: 

 

Vlogo morate oddati v roku za oddajo vlog in upoštevati dejstvo, da v okviru javnega razpisa 

Sofinanciranje individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 operacija 

ne sme biti zaključena pred oddajo vloge oz. pred 1.6.2017. 

 

Pogodbena določila v zvezi s komuniciranjem postanejo obvezna šele po podpisu pogodbe. 

V kolikor se podjetje sejemskega nastopa udeleži pred izdajo sklepa o (ne)podpori, ni 

zavezano k upoštevanju določil glede označitve razstavnega prostora.  

 

70. VPRAŠANJE 

 

Rada bi preverila, če je podjetje xy d.o.o. primerno za sodelovanje pri razpisu: 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-05-Javni-razpis-Sofinanciranje-individualnih-

nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-obdobju-med-112017-in-3152017 

 

Sporočite, kakšne podatke potrebujte. 

 

ODGOVOR: 

 

Javni razpis natančno opredeljuje razpisne pogoje, obravnavale se bodo samo pravočasne in 

formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-05-Javni-razpis-Sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-obdobju-med-112017-in-3152017
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-05-Javni-razpis-Sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-obdobju-med-112017-in-3152017


predmetom in namenom tega javnega razpisa, intenzivnostjo pomoči ter upravičenostjo 

stroškov.  

 

O formalni ustreznosti in popolnosti vloge se, v skladu z razpisom,  odloča razpisna komisija 

in na takšna vprašanja v okviru rubrike »Odgovori na vprašanja« ne moremo odgovarjati.  

 

71. VPRAŠANJE 

1. Zanima me, ali lahko kot dokazilo koliko je tujih razstavljavcev (ker na straneh M+A 
ExpoDataBase oz AUMA tega podatka ni), priložimo uradni katalog razstavljavcev sejma (ki 
je viden tudi na spletni strani sejma) in iz tega izračunamo kakšen je odstotek tujih 
razstavljavcev? 

2. Ali obstaja kakšen poseben obrazec, kjer je potrebno podati izračun odstotka tujih 

razstavljavcev? 

ODGOVOR: 

 

Da, podatki iz uradnega kataloga razstavljavcev so lahko osnova za izračun deleža tujih 

razstavljavcev. 

 

Ne, posebni obrazec ne obstaja. 

 

 

Objava: 31.5.2017 

 

72. VPRAŠANJE 

 

Ali se na razpis lahko prijavi tudi kmetija? V letošnjem letu smo razstavljali na sejmu 

Prowein, ki ustreza kriterijem. 

 

Ali lahko podjetje za stroške prijavlja izdelavo profesionalnega videa in profesionalno 

slikanje, ki je bilo namenjeno za sejem in tam uporabljeno? 

 

ODGOVOR: 

 

V skladu s 5.1. točko javnega razpisa (Splošni pogoji za kandidiranje) so upravičene do 

sredstev pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki 

Sloveniji, kar pomeni, da morajo biti prijavitelji organizirani v skladu z ZGD-1. 

 

Upravičeni stroški so opredeljeni v 10. točki javnega razpisa. Stroški izdelave 

profesionalnega videa in profesionalnega slikanja niso upravičeni stroški. 

 

 

 

 

 

 

 

 



73. VPRAŠANJE 

 

V predmetnem razpisu v točki 5.2. kot poseben pogoj za kandidiranje navajate, da je moralo 

podjetje na dan 13. 12. 2016 zaposlovati vsaj 1 osebo za polni delovni čas. V točki 5.1. pa 

navajate, da se skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 »upošteva definicija enotnega 

podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem 

od naslednjih razmerij:  

o             eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega 

podjetja,  

o             eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, 

poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,  

o             pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje 

pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,  

o             eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, 

samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,  

o             podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več 

drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.« 

 

Podjetje XXX d.o.o., ki bi kandidiralo na razpisu, nima nobenega zaposlenega. 65-odstotni 

lastnik podjetja XXX d.o.o. je zaposlen in  zavarovan za polni delovni čas kot samostojni 

podjetnik (XYZ s.p.), vendar ima solastniški delež v podjetju XXX d.o.o. kot fizična in ne kot 

pravna oseba. Iz zgoraj navedenih citatov razumemo, da se v tem primeru XXX d.o.o. in 

XYZ  s.p. smatrata kot enotno podjetje.  Prosimo za potrditev, da kot dokazilo iz točke 5.2. 

velja potrdilo ZZZS o številu zaposlenih za samostojno podjetje (XYZ s.p.), v katerem je 

zaposlen solastnik podjetja XXX d.o.o., in da s tem ustrezamo pogojem razpisa. 

 

ODGOVOR: 

 

Ne, potrdilo ZZZS o številu zaposlenih za samostojno podjetje XYZ s.p.  ni ustrezno dokazilo, 

ki bi dokazovalo izpolnjevanje posebnega pogoja, da mora prijavitelj XXX d.o.o. na dan 

31.12.2016 zaposlovati eno osebo. 

 

74. VPRAŠANJE 

 

Merilo 4: Izvozni potencial podjetja - zaščita industrijske lastnine 
 

Imamo pri OHIM registrirano blagovno znamko in ne vemo pod katero od opcij takšna 

registracija pade. 

 

ODGOVOR: 

 

Za mednarodno prijavo oz. mednarodno veljavno pravico veljajo prijave in podeljene pravice 

preko EPO, WIPO, OHIM in tujimi nacionalnimi uradi za intelektualno lastnino. V okviru 

ocenjevanja oblik industrijske lastnine je možno doseči največ 3 točke. 

 

 

 

 

 



Objava: 2.6.2017 

 

75. VPRAŠANJE 

 

- Ali pod upravičene stroške spadajo stroški dela naših zaposlenih, ki so nastali pri 
projektiranju postavitve razstavnega prostora? 

- Ali pod upravičene stroške spadajo stroški dela naših zaposlenih, ki so nastali pri 
organiziranju udeležbe na sejmu? 

- Ali pod upravičene stroške spadajo stroški dela naših zaposlenih, ki so nastali pri 
udeležbi na samem sejmu – predstavnik podjetja? 

- Ali pod upravičene stroške spadajo stroški dela naših zaposlenih, ki so nastali pri 
postavljanju in ureditvi razstavnega prostora ter pri pospravljanju in razstavljanju? Kaj 
pa s tem povezani potni stroški?  

- Ali pod upravičene stroške spadajo stroški dela naših zaposlenih, ki so nastali pri 
izdelavi sejemskih vzorcev? 

- Na kakšen način lahko priložimo dokazilo o nastanku stroškov naših zaposlenih – ali 
ustreza izpis iz računovodske kartice? 

- Ali pod upravičene stroške spadajo tudi stroški izdelave katalogov, ki so bili izdelani za 
potrebe sejemske predstavitve. 

 

ODGOVOR: 

 

Upravičeni stroški so opredeljeni v 10. točki javnega razpisa. Stroški dela zaposlenih, potni 

stroški in stroški tiska niso upravičeni stroški. 

 

76. 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. 

 

 


