
 

 

 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA ZA MEDNARODNE FORUME 

 

1. Ali se lahko na ta razpis prijavi socialno podjetje? Smo center ponovne uporabe d.o.o., 
SO.P:, torej gospodarska družba s statusom socialnega podjetja. Zanima nas Vavčer za 

udeležbe na mednarodnih forumih. 
 

Glede na to, da ste registrirani kot d.o.o., se lahko prijavite. 

2. Kot mednarodni forum se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s 
področja dejavnosti prijavitelja. Kako točno bodo te dejavnosti definirane oz. kako ozko 

bodo kriteriji usmerjeni. Če navedem primer: podjetje ki se ukvarja s predelavo in 

prodajo lesa in lesnih izdelkov se lahko udeleži konference o lesu, gozdarstvu, 
kmetijstvu ipd.? Se lahko tako podjetje udeleži tudi konference o prodaji/nabavi ali to 

ne bi bil več upravičen strošek?  
 

Podjetje mora zagotoviti, da gre za aktivno udeležbo na mednarodnem forumu. Kot aktivna udeležba 

na mednarodnem forumu v tujini se šteje, da upravičenec v okviru mednarodnega foruma tuji 

poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke/storitve na stojnici/razstavnem 

prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.  

3. Zasledil sem pozive za različne vavčerje, ker s tem orodjem še nimamo izkušenj me 
zanima če se je možno s kom pogovorit, da nam mogoče z nekaj stavki predstavi kako 

zadeva funkcionira. 

 

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže 

Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 SPOT Svetovanje so na 

voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-

spot-svetovanje/  

4. Zanima me kje se najde opredelitev pojma »mednarodni forum«. 

 
Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se šteje mednarodni strokovni forum, 

konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja ter svetovna razstava EXPO Dubaj.  
 

Kot aktivna udeležba na mednarodnem forumu v tujini se šteje, če upravičenec v okviru 

mednarodnega foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke/storitve, 
in sicer na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s sodelovanjem 

v panelu/okrogli mizi in ali v obliki sodelovanja na B2B srečanju. 
 

5. So lahko vsi dogodki združeni v 1 prijavi? Glede na navodila razpisa, bi torej morali za 
vse omenjene forume že zdaj rezervirati prenočišča in prevoz (govorimo tudi  za več kot 

6 mesecev vnaprej), da bi lahko v prijavi navedli kolikšen znesek financiranja 

potrebujemo. Je to smiselno glede na časovni razpon? Lahko v prijavi navedemo samo 
približen strošek prevoza in prenočišč? Je strošek prijavnine obvezen element prijave, 

da sploh pridobimo vavčer, ali zadostuje uveljavljanje stroškov prevoza in prenočišč? 
 

• maksimalna višina subvencije je 6.000,00 EUR, v kolikor tega ne presežete, lahko imate na 1 

vlogi 3 forume. 

 
 

https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/


• 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. 

• Navedete lahko okvirne stroške. Pozorni morate biti, da pri oddaji zahtevka za izplačilo stroški 
ne smejo presegajo pogodbene vrednosti. Pogodbena vrednost stroškov je enaka tisti, ki je bila 

navedena na oddani vlogi. 

• Stroške udeležbe na mednarodnem forumu lahko uveljavljate tudi za nazaj, a morajo stroški 
spadati v časovni okvir, ki je naveden v pozivni dokumentaciji (Obdobje upravičenosti stroškov 

in izdatkov se prične 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023). 
 

Podrobna navodila najdete v pozivni dokumentaciji. 

6. V skladu z Javnim pozivom za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, nas zanima 

ali pod upravičene stroške sodi tudi marketinški material, ki bo na razstavnem prostoru 
na razpolago udeležencem foruma. 

 

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe (največ dveh udeležencev s 

strani MSP) na mednarodnem forumu, in sicer: 
 

o stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum – to so stroški kotizacije, 
vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in 

morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma; 

o stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma (stroški letala in/ali vlaka in/ali 
avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza);  

o stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo 
se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred 

dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka. 

 
        Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe na EXPO 2020 Dubaj in sicer: 

o strošek podjetniškega ali poslovnega paketa SPIRIT Slovenija kot organizatorja slovenske 

predstavitve na EXPO 2020 Dubaj.  

 
Podrobna navodila najdete v pozivni dokumentaciji. 

7. Pri vavčerjih za udeležbo na mednarnodnih forumih se zahteva aktivna udeležba. Kot 

dokazilo aktivne udeležbe navajate: fotografija in seznam/katalog mednarodnega 

foruma, ki dokazuje aktivno udeležbo udeleženca na mednarodnem forumu za 
katerega se uveljavlja vavčer (npr. slika javnega nastopa, razstavnega prostora 

podjetja, predstavitvenega dogodka podjetja, ipd.).  Ali to pomeni, da: 

• mora biti podjetje uvrščeno v katalog foruma + nastopati javno + imeti razstavni 
prostor + predstavitveni dogodek 

• le eno od naštetega v točki 1 

• ni nujno nič od naštetega v točki 1 oz. aktivno udeležbo lahko dokazuje na drugi 

način.  

Npr. na konferenci/forumi na katero nameravamo kot podjetje iti se predstavijo 

številni startupi, v določene tudi potencialno v prihodnje investiramo ali pa jim 

pomagamo na drugačen način pridobiti sredstva. Naša aktivna udeležba je to, da 

nabiramo kontakte. Razstavni prostor je na tej konferenci namenjen startupom in 

ne npr. investitorjem ali svetovalcem startupov. Oder pa je namenjen izredno 

uspešnim globalnim startup zgodbam ali pa. To še ne pomeni, da nismo aktivni - za 

nas je aktivna udeležba torej, da nabiramo vizitke in kontakte nam zanimivih 

startupov. Ali je lahko seznam vzpostavljenih kontaktov/stikov osnova za 

utemeljitev aktivne udeležbe na forumu? 

 



Kot aktivna udeležba na mednarodnem forumu v tujini se šteje, če upravičenec v okviru 

mednarodnega foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in 
izdelke/storitve, in sicer na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve 

in/ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi in ali v obliki sodelovanja na B2B srečanju. 
 

8. Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca s strani MSP in sicer za lastnika ali 

zakonitega zastopnika ali zaposlenega v MSP. Ali lahko prijavijo le stroške 
zaposlenega in kakšna dokazila naj priložijo, da je ta oseba zaposlena v podjetju? 

 

Lahko samo za stroške zaposlenega, k zahtevku naj priložijo dokazilo, da je udeleženec zaposlen 

v podjetju, npr. izjava direktorja. 

V kolikor se za EXPO 2020 Dubaj uveljavlja upravičen strošek podjetniškega ali poslovnega 

paketa SPIRIT Slovenija, ta pogoj ne velja. 

9. Zanima me če se lahko na razpis za 'udeležbo na mednarodnih forumih v tujini'  

prijavimo več kot enkrat? Ter ali lahko v eno prijavo vključim več obiskov? 
 

            Omejitve glede vavčerjev: 

• MSP lahko za  javni poziv pridobi sredstva večkrat letno. 

• Podjetje lahko po tem javnem pozivu za udeležbo na EXPO 2020 Dubaj kandidira le 

enkrat v obdobju. 

• MSP ima lahko hkrati v izvajanju največ tri vavčerje, in sicer po različnih javnih pozivih.   

• MSP se lahko za vavčerje odobri letno največ 30.000 EUR, pri čemer velja, da vavčer 

pomeni sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. 

• V eni prijavi lahko navedete več različnih udeležb na mednarodnih forumih, a morate 
upoštevati, da je maksimalna višina subvencije 6.000,00 EUR. 

 

10. 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 mednarodne forume mora podjetje:  

• svoje predstavitve, stojnico/razstavni prostor označiti z ustreznimi logotipi: Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Slovenskega podjetniškega sklada in Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo  

11. Ali se lahko v primeru udeležbe na EXPO 2020 Dubaj podjetje prijavi večkrat? 
 

• Podjetje lahko (po pogojih iz javnega poziva) za udeležbo na EXPO 2020 Dubaj koristi največ 
en Vavčer za mednarodne forume (povrnitev stroškov paketa SPIRIT) in en Vavčer za udeležbe 
na gospodarskih delegacijah (povrnitev stroškov letalskih kart in nočitev).  



• V kolikor bi podjetje želelo koristiti oba vavčerja, je to možno le, v kolikor ne gre (v celoti ali 
delno) za iste dneve prisotnosti podjetja na EXPO 2020 Dubaj. V tem primeru lahko podjetje 
koristi le enega izmed zgoraj navedenih vavčerjev in se torej odločiti ali bo koristilo vavčer za 
mednarodne forume (povrnitev stroškov paketa SPIRIT) ali pa bo koristilo vavčer za delegacije 
(povrnitev stroškov letalskih kart in nočitev). 

• Podjetje lahko po tem javnem pozivu za udeležbo na EXPO 2020 Dubaj kandidira le enkrat v 
obdobju. 

 

Splošna vprašanja 

 

1. Ali se lahko na poziv prijavi tudi društvo? 
 
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. 
 

8. Zanima nas, ali se lahko podjetje zamenja zunanjega izvajalca po podpisu pogodbe. 
Pogodbo o sofinanciranju je podjetje namreč že podpisalo, kontaktirali so izbranega 

zunanjega izvajalca in izvedeli, da jim bodo določeno storitev še dodatno zaračunali. 

Kaj v tem primeru lahko podjetje stori oziroma ali se lahko podjetje odloči za 
zamenjavo zunanjega izvajalca? Torej lahko podjetje še v sklopu te pogodbe 

zamenja zunanjega izvajalca, ali je bolje od pogodbe »odstopiti« in oddati novo 
vlogo?  

 

Zamenjava zunanjega izvajalca navedenega v vlogi je po podpisu pogodbe možna. Navodila 

glede zamenjave najdete v pozivni dokumentaciji na strani 7. 

 


