
 

 

 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA ZA SEJME V TUJINI 

 

1. Prosim vas za povratno informacijo, kdaj se lahko prijavimo na poziv za vavčer 

skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini. Mi bomo v letu 
2019 nastopili na skupinski stojnici SPIRIT-a na sejmu Anuga v Koelnu, ki bo 

potekal od 05. do 09.10.2019. Ali se prijavimo že zdaj ali moramo počakati na vse 
znane informacije, višino stroškov,…? 

 

Ne, omejitev 10 prijav za  tržne raziskave, ki jih je razpisal SPIRIT se ne štejejo v naš javni 

poziv. 

2. Glede vavčerja Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na 

sejmih v tujini, nas zanima, kdaj se lahko najhitreje prijavimo, če se želimo udeležiti 

sejma ARAB HEALTH, ki bo Januarja 2020 v Dubaju. 
 

Skupinska predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu v tujini za katerega prijavitelj 
uveljavlja upravičene stroške, ne sme biti zaključena pred oddajo vloge (v primeru, da se bo 

predstavitev izvajala po objavi javnega poziva). Za predstavitev  od 1. 1. 2019 do objave javnega 
poziva ta pogoj ne velja. V tem primeru lahko prijavitelj  vlogo odda za že izvedeno predstavitev. 

 

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan 
Slovenskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe 

o sofinanciranju. 
 

Glede na navedeno bo najbolje septembra 2019. 

 
 

3. V JP za vavčer za skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v 
tujini me zanima, kako podjetnik postopka v primeru, če želi uveljavljati stroške 

zunanjih storitev za oblikovanja oz. design sejemske stojnice, postavitev 
konstrukcije sejemske stojnice, prevoz eksponatov oziroma logistike in sicer z 

različnimi ponudniki storitev ?  Ali to pomeni, da mora za vsako kategorijo 

upravičenih zunanjih stroškov pridobiti 3 ponudbe ?  Skupaj torej 9 ponudb.  
 

Iz pozivne dokumentacije in prijavnega obrazca za izbor zunanjega izvajalca za postavitev in 

opremljanje razstavnega prostora izhaja tole:   

1. Seznam potencialnih zunanjih izvajalcev od katerih je prijavitelj pridobil ponudbe:   

         Prijavitelj navede (v kolikor je to mogoče) seznam treh potencialnih izvajalcev, od katerih 
je pridobil ponudbe za postavitev in opremljanje razstavnega prostora (in priloži  zahtevane 

tri ponudbe).  

2. Navedba izbranega zunanjega izvajalca in utemeljitev izbora:   
         Prijavitelj: navede izbranega zunanjega izvajalca; o utemelji kaj je vplivalo na odločitev o 

izbiri oz. zakaj je izbral prav tega izvajalca. Na primer: cena, reference izvajalca, rok 

izvedbe, predhodno dobro sodelovanje z izvajalcem, ipd.   

Obrazložitev izbora zunanjega izvajalca za  postavitev in opremljanje razstavnega prostora  

 
 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=81
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3. v primeru, da predložitev  treh ponudb ni možna mora prijavitelj navesti razlog (s čimer bo 

dokazoval gospodarno ravnanje). 

 
Skupaj torej 9 ponudb. 

 
4.    Kako si naj razlagamo navedbe v točki IV. Obveščanje in komuniciranje v javnosti? 

Kaj konkretno je mišljeno s tem, da je potrebno "smiselno" upoštevati Navodila 

organa upravljanja?  

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v 

programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju navodila) veljajo za upravičence, kar je v 

primeru vavčerjev Slovenski podjetniški sklad (kot upravičenec neposredne potrditve operacije).  
Slovenski podjetniški sklad mora tako skrbeti za ustrezno informiranje in komuniciranje javnosti 

z namenom, da je javnost seznanjena, da gre v primeru vavčerskih spodbud za sredstva 

evropske kohezijske politike. Podjetja so v primeru vavčerskih spodbud končni prejemniki 

sredstev evropske kohezijske politike. Od podjetij se tako pričakuje le smiselna uporaba teh 

navodil. Podjetja morajo tako vselej, kadar o projektu (ki je bil sofinanciran v okviru  vavčerja) 

komunicirajo z javnostjo (mediji, na dogodkih, ipd.) omeniti, da je bil projekt sofinanciran iz 

sredstev evropske kohezijske politike.  

V primeru vavčerja za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva mora podjetje:  

 svoj razstavni prostor označiti z ustreznimi logotipi: Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Slovenskega podjetniškega sklada in Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo  

Primer označitve (logotipi) je v prikazan v točki IV. pozivne dokumentacije  

 To mora biti razvidno tudi iz fotografije razstavnega prostora, ki je kot dokazilo priloga k 
zahtevku.  

Splošna vprašanja 

 

1. Ali se lahko na javne pozive za vavčerje (npr. zaščita intelektualne lastnine, 
internacionalizacija) prijavijo tudi socialna podjetja? 

 

V kolikor ste registrirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, se lahko 

prijavite. 

2. Ali obstaja kakšna omejitev, koliko vavčerjev lahko prijavimo?  Npr. se prijavimo na 
4 hkrati, od tega recimo 2 za tržne, 1 za int. lastnino in 1 za gospodarske delegacije 

v tujino. Opazil sem omejitve max. dodeljene subvencije 30.000 EUR in seveda 

omejitev de minimis. 
 

Odvisno od določenega javnega poziva, pogoje najdete v pozivni dokumentaciji. 

3. Zanima me, če lahko oddamo vlogo na objavljene javne pozive vavčerjev tudi, če 
smo pravno organizirani kot zbornica. 

 
Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, 

ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za 

opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 

651/2014/EU. 
 

Zbornice se, v kolikor niso organizirane kot zgoraj naštete pravne oblike, ne morejo prijaviti. 



 

4. Smo zadruga in naša osnovna dejavnost je 46.390 Nespecializirana trgovina na 

debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki. Ukvarjamo se z maloprodajo (živilska in 
neživilska trgovina) ter z veleprodajo in oskrbo gostinstva. Del podjetja se ukvarja 

tudi s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov (vinogradništvo) ter predelavo 
in trženjem kmetijskih proizvodov (vinska klet, klavnica), kar so  izključeni sektorji. 

Ali lahko kandidiramo na javni poziv za vavčer (-je), ki jih razpisuje Slovenski 

podjetniški sklad za dejavnosti, ki niso povezane s kmetijstvom (trgovina)? 
 

Podjetje lahko kandidira na javnih pozivih za vavčerje, v kolikor nima registrirane glavne 
dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne nanaša na izključene sektorje. Rezultat 

vavčerja mora nanašati na glavno dejavnost. 
 

5. PODROBNEJŠA INTERPRETACIJA 4. odst. 7. točke javnih pozivov za vavčerje 

 

4. odstavek 7. točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago« se v javnih pozivih za vavčerje 

oglasi: 

»Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spremembe ne veljajo za upravičence, ki imajo že 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad vlog prejetih do datuma 

spremembe, torej tistih, ki jih je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne bo 
obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem primeru lahko prijavitelji posredujejo novo 

vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad objavi spremembo javnega poziva in/ali pozivne 
dokumentacije oz. ponovno sprosti prejemanje vlog.« 

 

Podrobnejša interpretacija: 
- 7. točka govori o okvirni višini sredstev, ki so na razpolago; 

- 4. odstavek 7. točke opredeljuje ravnanje Slovenskega podjetniškega sklada kot razpisovalca v 

primerih sprememb višine sredstev; 
- Slovenski podjetniški sklad skladno s točko 7., ki se navezuje na višino sredstev, ki so na 

razpolago, obravnava vse vloge pod pogoji, ki so veljali na dan oddaje vloge, v kolikor so bila 
sredstva še na voljo, s ciljem enakopravne obravnave prijaviteljev; 

- V primeru, ko ni na voljo dovolj sredstev, Slovenski podjetniški sklad ravna skladno s 4. 
odstavkom 7. točke in prejete vloge, ki jih je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne 

obravnava.  

- V kolikor se kasneje zagotovijo dodatna sredstva oz. je ponovno višje opredeljena okvirna višina 
sredstev posameznega javnega poziva za vavčerje, lahko prijavitelj posreduje novo vlogo na 

Slovenski podjetniški sklad. 
 


