
 

 

Strokovno – informativni članek 
»Vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada v letu 2021« 

 
Slovenski podjetniški sklad malim in srednjim podjetjem ponovno ponuja Vavčerje za različne poslovne storitve. 
Na voljo jih je za nekaj več kot 10.000,000,00 EUR. Z njimi nameravajo podpreti okrog 2500 projektov. 
 
Vavčerji so bili, 12.2.2021, objavljeni na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada 

(https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi), istočasno tudi v Uradnem listu RS.  
 
Gre za spodbude manjših vrednosti (od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR), ki jih lahko koristijo mikro, mala 
in srednja podjetja, tista, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. To so lahko gospodarske družbe, s.p. – ji in 
zadruge. Ne morejo jih koristiti neprofitne organizacije kot so npr. društva in zavodi.  
 
Trenutno je objavljenih 13 Vavčerjev (za certifikate kakovosti; za patente, modele, znamke; za tržne raziskave 
tujih trgov; za udeležbe na mednarodnih forumih; za udeležbe v gospodarskih delegacijah v tujino; za pripravo 
digitalne strategije; za digitalni marketing – npr. izdelavo spletne strani in spletne trgovine; za dvig digitalnih 
kompetenc; za kibernetsko varnost; za statusno preoblikovanje podjetij; za uvajanje poslovne odličnosti po modelu 
EFQM; za prenos lastništva; za prototipiranje). Edini Vavčer, ki ostaja zaprt je Vavčer za skupinske predstavitve 
slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini. Kdaj bo odprt še slednji za enkrat še ni znano. 
 
Splošno znano je, da je za prijavitelja, pridobitev sredstev preko Vavčerjev dokaj preprosta. V nadaljevanju 
podajamo nekaj splošnih napotkov pri prijavah na javne pozive.  
 
Vavčerji krijejo do 60% upravičenih stroškov javnih pozivov, pri čemer DDV ni upravičen strošek. Najmanj 40% 
upravičenih stroškov mora prijavitelj kriti sam.  
 
Prijavitelj, ki večkrat kandidira na javne pozive in razpise se mora zavedati, da se Vavčerji izvajajo v okviru sheme 
de minimis. To pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis, ne sme 
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. 
 
Poleg specifičnih pogojev, določenih za vsak javni poziv posebej, za prijavo na javne pozive obstajajo splošni 
pogoji prijave, ki so enaki za vse razpisane javne pozive: 

• na javne pozive se lahko prijavi prijavitelj, ki je mikro, malo ali srednje podjetje in se ukvarja z gospodarsko 
dejavnostjo (gospodarska družba, s.p ali zadruga), 

• sedež prijavitelja mora biti v Kohezijski regiji Vzhodna oz. Zahodna Slovenija,  
• sedeža prijavitelja ni mogoče prenesti v drugo Kohezijsko regijo vse od podpisa pogodbe pa do oddaje zahtevka, 
• prijavitelj mora imeti vsaj 1 - ega zaposlenega (pri s.p. – ju je to lahko tudi nosilec dejavnosti, v kolikor je to njegova 

edina zavarovalna podlaga),  
• prijavitelj mora imeti poravnane vse obveznosti do države (davki, prispevki, oddani vsi obrazci - FURS), 
• do kandidiranja na javne pozive so upravičene vse dejavnost razen proizvodnje kmetijskih proizvodov in 

akvakulture, 
• vsak javni poziv določa najnižji in najvišji dovoljeni znesek sofinanciranja posamezne aktivnosti, 
• kot pri vseh javnih pozivih in razpisih je prepovedano in kaznivo dvojno financiranje projekta. 

 
Na splošno velja, da so upravičeni stroški javnih pozivov nastali in plačani stroški ustrezno izbranih zunanjih 
izvajalcev (storitev) na podlagi zahtevka s prilogami (računi, plačila računov in druga dokazila, določena v pozivni 
dokumentaciji).  
 
Letošnji javni pozivi se od lanskoletnih med drugim razlikujejo tudi pri postopku prijave na javne pozive. 
Prva sprememba se nanaša na oddajo vlog. Tudi letos se vloge oddajajo preko elektronskega portala. Po novem se 
vloge podpisujejo z dvokomponentnim podpisovanjem (digitalni certifikat za oddajo vloge ni več potreben), vlogi 
pa se med drugim doda tudi pooblastilo Slovenskemu podjetniškemu skladu za potrebe preverjanja podatkov pri 
FURS - u. Druga sprememba se nanaša na podpisovanje pogodb po odobritvah vlog. Po novem pogodbo s 
Slovenskim podjetniškim skladom, z digitalnim certifikatom, podpiše direktor ali prokurist podjetja. Posrednikov 
(SPOT svetovanje, Upravne enote,…) pri podpisovanju pogodb ni več. Tudi podpis pogodbe s kemičnim svinčnikom 
ni več mogoč. Zardi navedenega prijaviteljem svetujemo, da si pravočasno priskrbijo digitalne certifikate za popis 
pogodb. 
 
V kolikor se prijavitelj odloči za menjavo zunanjega izvajalca mora pred menjavo obvezno predhodno pridobiti 
pisno soglasje Slovenskega podjetniškega sklada. 



 

 

Na podlagi izkušenj iz preteklih javnih pozivov lahko zatrdimo, da se bodo sredstva znotraj določenih javnih 
pozivov porabljala hitro. Prijaviteljem zato svetujemo, da vloge na javne pozive pripravijo in oddajo čim prej. Pri 
tem se morajo zavedati, da zgolj oddaja vloge še ne pomeni popisa pogodbe ali celo pridobljenih ali izplačanih 
sredstev.  
 
Po odobritvi vlog naj bodo prijavitelji pozorni, da v pogodbenem roku zaključijo aktivnosti in oddajo 
zahtevke za izplačilo sredstev. Pozorni naj bodo na to, da zahtevkom priložijo vse obvezne priloge, ki so navedene 
znotraj posameznega javnega poziva. Ker gre za Evropska sredstva javni pozivi navajajo ustrezno označevanje 
sofinanciranja projekta (logotipi in navedba sofinancerja). 
 
Za zaključek prijavitelje, ki pogosto kandidirajo na Vavčerje, opozarjamo še na dve nezanemarljivi pravili, ki 
ju je potrebno upoštevati: 
-prijavitelj ima lahko največ 3 Vavčerje v izvajanju hkrati - največ 3 sklenjene pogodbe, 
-letno izplačila prijavitelja ne smejo presegati 30.000,00 EUR za vse Vavčerje. 
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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 


