
          
             
 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA ZA DIGITALNE KOMPETENCE 

 

 
1. Ali in kdaj bodo za vavčer dvig digitalnih kompetenc pripravljene smernice? Ali je za 

vpis novega programa izbor "učinkovita uporaba digitalnih tehnologij" ustrezen 
nadomestek za "dvig digitalnih kompetenc", ker ni smernic in ne v obrazcu izbire za 

"dvig digitalnih kompetenc"? 

 

Pri vavčerju digitalnih kompetenc ni in ne bo smernic.  Vse kar morate narediti je, da si izberete 
eno izmed usposabljanj, ki so na voljo. 

 

2. Prijavljamo se na JAVNI RAZPIS - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc. Želimo se 
prijaviti v Vzhodno kohezijsko regijo. Pogoj za prijavitelje se glasi: 

MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni do sredstev tistega programskega 
območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna Slovenija), 

kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v 
Poslovni register/Sodni register. 

Naše podjetje ima registriran sedež v Zahodni kohezijski regiji, istočasno pa imamo 
registrirano tudi podružnico, ki pa je v Vzhodni kohezijski regiji. 

Večina zaposlenih je fizično vezana na podružnico, kjer je njihovo dejansko delovno 

mesto in kjer poteka glavnina delovnih procesov in projektov. 
Želimo se prijaviti kot Vzhodna kohezijska regija. Je to skladno z vašim pogojem? 

 
Upošteva se tisto programsko območje, kjer je sedež podjetja, v vašem primeru Zahodna 

kohezijska regija. 
 

3. 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.  

 

4. Ali je dovoljeno usposabljanje izvesti na daljavo (webinar)? 

 

Usposabljanje na daljavo ali webinar v živo z izvajalcem je dovoljen, video posnetki pa so lahko 

zgolj kot dodatna gradiva za podporo pri usposabljanju, ne pa izvedba usposabljanja. V primeru 

takšnega usposabljanja bo SPS pozval k priložitvi dodatnih dokazil (lista prisotnosti,…) 



SPLOŠNA VPRAŠANJA  

 

1. 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. 
 


