ODGOVORI NA VPRAŠANJA ZA JAVNI POZIV ZA NAKUP ZAŠČITNE OPREME
1. Ali med predmet javnega poziva sodijo t.i. specializirane zaščitne maske, ki niso za
enkratno uporabo in niso pralne.
Maske, ki so za večkratno uporabo se uvrščajo med pralne maske.
2. Zanima nas, kolikokrat lahko podjetje zaprosi za izplačilo oziroma sofinanciranje nakupov
zaščitne opreme?
V okviru tega javnega poziva se lahko odobri največ ena vloga na posamezno podjetje na ravni
matične številke.
3. V navodilih za pripravo vloge navajate: »Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno
priloge (Obrazec št. 1 in račune) in ga odda z digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika
preko ePortala.« Zakoniti zastopnik podjetja je direktor. To pomeni, da se lahko vloga v
portalu https://eportal.podjetniskisklad.si/ odda, samo z njegovim digitalnim podpisom?
Lahko direktor pooblasti katerega od zaposlenih, ki imajo digitalni podpis?
Zakoniti zastopnik lahko pooblasti zaposlene ali druge osebe za oddajo vloge preko e-Portala, ki imajo
kvalificirano digitalno potrdilo. Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik časovno omeji in tudi prekliče.
4. Zanima me, če smo kot društvo z 9 zaposlenimi upravičeni do delnega povračila stroškov
nabave opreme.
Društva do sofinanciranja niso upravičena, saj ne spadajo v kategorijo MSP, ki so upravičenci po tem
javnem pozivu.
5. Zanima nas, kakšna je časovnica v kateri kupec zaščitne opreme, v kolikor seveda ustreza
pogojem za pridobitev sredstev, pridobi sredstva s strani sklada? Rok za pridobitev pogodbe
s strani sklada je 15 dni. Nadalje ima podjetje 8 dni časa za podpis pogodbe. Koliko časa še
potem traja od podpisa pogodbe do nakazanih sredstev na transakcijski račun podjetja?
Podjetju bo znesek plačan v roku, določenem v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike
Slovenije v okviru proračunskih sredstev v roku 30 dni od potrditve s strani pristojnega organa.
6. Zanima me, ali je možno na Javni poziv »Covid19 za nakup zaščitne opreme« dodati tudi
tyvek kombinezone.
Ne, do sofinanciranja so upravičeni samo stroški nakupa zaščitnih mask obraznih – pralnih, zaščitnih
mask obraznih-za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, termometrov za merjenje telesne
temperature-brezstičnih.

7. Zanima me, če je mogoče v okviru »Javnega poziva COVID19 za nakup zaščitne opreme«
pod kategorijo razkužil uveljaviti tudi strošek za nakup razkužilnih robčkov?
Razkužilni robčki niso upravičen strošek.

8. Ali se zaščitni vizirji za zaščito obraza, glede na to, ker se v seznamu upravičenih stroškov
ne nahajajo, prav tako štejejo med zaščitno opremo COVID19,0 katerih nakup se povrne?
Ne, do sofinanciranja so upravičeni samo stroški nakupa zaščitnih mask obraznih – pralnih, zaščitnih
mask obraznih-za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, termometrov za merjenje telesne
temperature-brezstičnih. Zaščitni vizirji niso upravičeni do sofinanciranja.
9. V javnem pozivu za pridobitev sredstev za nakup zaščitne opreme je navedena spodnja
klavzula: Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ
do 9.999,00 EUR. Torej mora prijavitelj imeti računov za minimalno 1.000,00 eur zaščitne
opreme. Če je znesek nižji, se na razpis ne more prijaviti, čeprav ustreza vsem ostalim
pogojem.
Tako je, podjetje mora imeti vsaj za 1.000,00 EUR upravičenih stroškov na 5 zaposlenih (200 EUR na
zaposlenega).
10. Prijavili bi se na razpis za povrnitev stroškov nakupa zaščitne opreme in me zanima, ali pod
razkužilo upoštevate samo razkužilo za roke oziroma lahko uveljavljamo stroške nakupa
razkužila, ki smo ga uporabljali tudi za razkuževanje kljuk in ostalih površin. (Sredstvo za
dezinfekcijo SUMA ALCOHOL SPRAY D4.12, 750 ml, z razpršilko, Diversey).
Upošteva se samo razkužilo za roke.
11. Ali se lahko zaščitna oprema kupi tudi na primer Petrol, razne trgovine itd… In glede na to
da jih je na podjetju zaposlenih 5 in ½ ali morajo nakupiti opreme za vsaj 1000 eur, da bi se
lahko stroški refundirali ali se upošteva tudi manjši znesek. Seveda v skladu s cenami
katere so opredeljene po javnem pozivu.

Zaščitna oprema se lahko kupi kjerkoli, vendar mora biti razvidno, da jo je kupilo podjetje. Treba je
torej predložiti original račun/e. Najnižji možen znesek financiranja je 1.000,00 EUR, zato mora
nastati vsaj toliko stroškov, pri čemer podjetje to dokazuje s predložitvijo računov .
12. V podjetju smo se v času epidemije odločili delno za samo-izdelavo zaščitnih mask iz
celuloze in smo v ta namen nabavili airlaid serviete in elastične zanke, ter sami izdelali
maske za enkratno uporabo. Ali lahko uveljavljamo strošek le-teh v javnem pozivu »COVID
19 za nakup zaščitne opreme«? Ali se lahko podjetje na ta poziv do 31.10.2020 prijavi
večkrat?
Upravičeni stroški so le nakup zaščitne opreme, katera je navedena v javnem pozivu, ne pa tudi
nakup materiala za izdelavo le-te. Podjetje se lahko prijavi samo enkrat na ta javni poziv.
13. Članica me sprašuje, če so predmet razpisa tudi stojala oziroma dozatorji za razkužila? V
točki 10 pod upravičeni stroški piše razkužila-verjetno samo tekočina, ne pa kompleti ali
stojala?
Nakup samo stojala oz. dozatorja ni upravičen strošek
14. Imam vprašanje glede javnega poziva za zaščitno opremo.
Pod zaščitno opremo imate zavedeno:
-zaščitne obrazne maske pralne
-zaščitne obrazne maske za enkratno uporabo

Zanima me, ali je pogoj da gre za zaščitne maske (po zakonodaji so zaščitne maske samo te iz
standarda EN149), ali so dovoljene tudi tako imenovane higienske in medicinske maske.
Primer pralna higienska maska, medicinska maska za enkratno uporabo, ostale higienske maske...
Oziroma, ali bo sklad sploh preverjal, vrsto »zaščitne« opreme, ali je to v dogovoru med stranko in
kupcem.
Na podlagi smernic Vlade Republike Slovenije, zasledujemo določen minimum glede ukrepov za
zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja okužbe, kateri so opredeljeni v Odlokih, kjer se določa obvezna
uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščitnega ustnega ali nosnega predela obraza.
V javnem pozivu imamo opredeljene kot upravičen strošek naslednje maske:



zaščitne maske obrazne – pralne
zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo

Pralna higienska maska in medicinska maska za enkratno uporabo se lahko uveljavljata kot upravičen
strošek, v kolikor je iz računov razvidno, da gre za maske, ki so opredeljene v javnem pozivu. Kot ostale
higienske maske pa je premalo podatkov za uvrstitev le-teh kot upravičen strošek.
Sklad bo preverjal med drugim preverjal skladnost računov in skladnost pogojev za pridobitev
nepovratnih sredstev, kar pomeni vrsto maske (zaščitne maske-pralne, zaščitne maske za enkratno
uporabo), v skladu s zahtevanimi pogoji.

15. Kot sva govorila po telefou, me zanima, ali lahko vključim v nakup tudi 99% Ethanol,
katerega razredčim in uporabljam za razkuževanje rok in ostale opreme.
Ne, 99 % Ethanol, ni upravičen strošek.

16. Če na primer nabavimo zaščitno masko za enkratno uporabo (FFP2) v vrednosti 3€; pomeni
da:
- so upravičeni stroški za prijavo 1€ ali
- da so upravičeni stroški samo za maske katerih nabavna vrednost je do 1€?
V kolikor kupite maske po višji ceni, se vam prizna vrednost sofinanciranja 1 EUR.

17. Ali se šteje kot upravičen izdatek za nepovratna sredstva izstavljen račun na dan

11.3.2020?
Upravičeni stroški so od 12.3.2020 naprej, računi izdani pred tem datumom se ne morejo uveljavljati.
18. Ali je ustrezno, če na računi piše obrazne maske? Gre za zaščitne pralne maske.
V primeru, da iz računa ni mogoče razbrati vrste, količine in cene kupljene zaščitne opreme, je
potrebno priložiti drugo ustrezno dokazilo iz katerega bodo razvidni omenjen podatki (npr.
dobavnica, ponudba, ...…).

19. Ali je možno vlogo podati večkrat, glede na to, da bodo stroški za zaščitno opremo še
naraščali?
V okviru tega javnega poziva se lahko odobri največ ena vloga na posamezno podjetje na ravni
matične številke.
20. Ali zakoniti zastopnik našega podjetja za oddajo vloge potrebuje digitalno potrdilo
overitelja SIGEN-CA, ali zadošča tudi kako drugo digitalno potrdilo ?
Zadoščajo tudi ostala kvalificirana digitalna potrdila.
21. Ali lahko zakoniti zastopnik našega podjetja za oddajo vloge pooblasti tudi drugo osebo oz.
ali je lahko vloga oddana z digitalnim podpisom te pooblaščene druge osebe?
Zakoniti zastopnik lahko pooblasti drugo osebo, ki odda vlogo s svojim digitalnim potrdilom.
22. Ali je možno vlogo z vsemi obveznimi prilogami oddati v fizični obliki?
Vlogo je možno oddati izključno preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada.
23. Ali tudi za artikle- npr. termometer, ki je stal 70, 00 EUR lahko pridobimo sredstva oziroma
jih dobimo samo za termometre, ki so stali 50 EUR in manj?
Tudi za termometre, ki so dražji od 50 EUR lahko pridobite sredstva, vendar ne več kot 50 EUR.
24. V skupino razkužila se štejejo tudi razkužilna mila in robčki, ki smo jih uporabljali za
dezinfekcijo površin?
Upravičeni stroški so zgolj razkužila za roke.
25. Ali lahko oddamo vlogo za sofinanciranje nakupa zaščitne opreme, če skupni strošek
nabavljene zaščitne opreme presega 1.000,00€ vendar ne dosežemo 200,00€ na
zaposlenega?
Lahko, podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR, pri čemer lahko višina
pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh
zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EU.
26. Prosili bi za informacijo - ali je potrebno k vlogi oddati račune in potrdila o plačilu ali samo
račune?
V vlogi je potrebno oddati samo račune, potrdila o plačilu niso zahtevana.
27. Ali se lahko zaščitna oprema nakupuje pri različnih dobaviteljih (tudi v tujini)?
Nakup zaščitne opreme je možen tudi pri dobaviteljih iz tujine.
28. Ali bo podjetniški sklad sofinanciral tudi DDV? Imamo račune z DDV-jem, ali se povrne le
neto znesek ali cel znesek računa?
DDV ni upravičen strošek, povrne se le neto znesek.

29. Ali mora biti račun za katerega želimo uveljavljati subvencijo pred oddajo vloge plačan?

Kot izhaja iz točke 5.3. javnega poziva, se v okviru projekta lahko sofinancirajo le že nastali stroški oz.
izdatki (od 12.3.2020) do datuma oddaje vloge, kar pomeni, da morajo biti računi pred oddajo vloge
že plačani.

