
          
             
 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA ZA DIGITALNE STRATEGIJE 

 

1. zanima me, če se lahko zasebni neprofitni zavod s statusom socialnega podjetja 

prijavi na omenjeni razpis? 

 

Ne, na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo 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.   
 

2. Vezano na prijavo na vavčer digitalni marketing / digitalna strategija  - ker mora 

prijavitelj izbrati izvajalca iz kataloga DIH Slovenija - ali mora kljub temu priložiti 
še tri ponudbe izvajalcev, se pravi eno ponudbo izbranega in 2 ponudbi ostalo? Ali 

samo od izbranega izvajalca? 

Prijavitelj iz kataloga strokovnjakov, ki ga vodi DIH Slovenija in je objavljen na 

http://dihslovenia.si/katalogi /  izbere strokovnjaka/zunanjega izvajalca, zato prijavitelju ni 
potrebno pridobivati dodatnih ponudb. DIH Slovenija je namreč zadolžen za presojo pri 

ustreznosti zunanjega izvajalca.  
 

 

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.  

 

V primeru vavčerja za digitalno strategijo mora podjetje:  

     digitalno strategijo (dokument) 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. 

 

Splošna vprašanja 

 
1. Ali se lahko na poziv prijavi tudi društvo? 

http://dihslovenia.si/katalogi%20/


 

Društvo se na javne pozive za pridobitev vavčerjev ne more prijaviti. 

Vavčer je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, 
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirani kot 

gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). 
 

2. Kako pri vas obravnavate samozaposlene v kulturi (ki smo po davčnih in drugih 

pravicah in dolžnostih nekako izenačeni s statusom s.p.). Bomo lahko tudi mi 
kandidirali za omenjena sredstva? 

 
Na vavčerje se lahko prijavite v kolikor imate kot samozaposleni v kulturi registriran s.p. 

 

3. Ali se na javni poziv prijavi tudi javni zavod, kateri pod krovno blagovno znamko 

trži proizvode podjetij, samostojnih podjetnikov iz določenega območja, kateri 
izpolnjujejo med njimi usklajene pogoje? 

 

Javni zavodi se ne morejo prijaviti.  

4. 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. 

5. 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. 
 

Odprte lahko imate največ 3 vavčerje na leto v znesku 30.000 € letno. 

6. 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. 

  

7. 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 bo vloge, prejete do datuma 

preklica javnega poziva oz. pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, torej tiste, ki jih je 
sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V 

primeru porabe sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad 
ponovno objavi javni poziv in/ali pozivno dokumentacijo 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. 

 
 


