
                                                                                      

SPOT svetovanje Zasavje, Cesta zmage 35 b, 1410 Zagorje 

Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje 

Kontakti: E: sasa.pegan@ozs.si T: 03 56 68 080 

E: tea.urbanija@ozs.si T: 03 56 32 950 

Uradne ure potekajo ob ponedeljkih, torkih in petkih od 7-13 ter ob sredah od 11-17 ure. 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija 

 

 

Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev 
Gre za nov program spodbud za MSPje – t.i. vavčerje, katere bodo lahko podjetja najemala 

skozi vso leto, pridobila jih bodo lahko na zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov 

odobritve) in obravnava le - teh bo zelo hitra. 

 

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja 

spodbud manjših vrednosti, ki bo mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) 

omogočal bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja  posameznih storitev, s 

pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence. 

 

Podjetjem so in bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, in sicer: 

 

 

Objava javnih pozivov 

SPS  javne pozive objavlja v Uradnem listu, na svoji spletni strani (www.podjetniskisklad.si) 

in preko e-novic. Zato predlagamo, da se MSP prijavijo za prejemanje e-novic SPS, da bodo 
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pravočasno obveščena o vseh spodbudah, ki so jim na voljo. Javni pozivi bodo odprti vse do 

leta 2023 oz. do porabe sredstev. 

Trenutno so MSP-jem na voljo vavčerji za: 

 

 

Upravičeni stroški: od 1.1.2019 do 30.09.2019 

• stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca), ki bo podjetju pomagal 

pri pripravi na certificiranje 

• stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov pridobljenih po 

1.1.2019 za sisteme vodenja kakovosti proizvodov/storitev procesov ter validacije 

okoljske izjave. Vzdrževanje certifikatov samo za certifikate pridobljene v letošnjem 

letu – uveljavljanje vzdrževanja od leta 2020 naprej. 

• ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih 

standardov: ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, 

ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS). 

• pridobivanje certifikatov izvajajo akreditirane organizacije, akreditirane s strani 

nacionalne akreditacijske organizacije 

• ECOLABEL podeljuje Agencija RS za okolje 

• najmanjša spodbuda: 1.000 EUR 

• največja spodbuda: 9.999,99 EUR 

 

 
Upravičeni stroški: od 1.1.2019 do 30.09.2019 

• stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje v tujino patenta, 

modela, znamke, kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi 

potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine 

• stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, 

tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine 

za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na 

inventivni ravni in industrijsko uporabljiv) 



• stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki 

je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu 

• najmanjša spodbuda: 500,00 EUR, 

• največja spodbuda: 5.000,00 EUR brez vključenega popolnega preizkusa 

                                     9,999,99 EUR z vključenimi popolnim preizkusom 

 

 

Upravičeni stroški: od 1.1.2019 do 30.09.2019 

• stroški zunanjega izvajalca za izdelavo tržne raziskave 

• zunanji izvajalec se izbere iz KATALOGA SVETOVALCEV ZA TRŽNE 

RAZISKAVE NA TUJIH TRGIH (dostopen: www.podjetniškisklad – javni poziv-

vavčer za raziskave tujih trgov) 

• najmanjša spodbuda: 1.000 EUR 

• največja spodbuda: 5.000,00 EUR 

 

 

Upravičeni stroški: od 1.1.2019 do 30.09.2019 

• - udeležbe dveh udeležencev iz MSP na mednarodnem forumu 

• - stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodnem forumu: stroški kotizacije, 

vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in 

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

• - 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 

• najmanjša spodbuda: 500 EUR 

• največja spodbuda: 3.000,00 EUR                           

• prijavitelj lahko sredstva pridobi samo enkrat letno     
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Upravičeni stroški: od 1.1.2019 do 30.09.2019 za udeležbo enega udeleženca iz MSP 

• stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini 

• stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega 

cestnega prevoza) 

• stroški nočitev: upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se 

lahko nočitve v času trajanja delegacije in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred 

dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka 

• stroški B2B – se lahko uveljavijo le, če so izvedeni v času trajanje delegacije 

• najmanjša spodbuda: 500 EUR 

• največja spodbuda: 5.000,00 EUR  

 

 

Upravičeni stroški: od 1.1.2019 do 30.09.2019 

stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega 

prostora, ki je namenjen podjetju: 

• oblikovanje sejemske stojnice (projekt oblikovanja in priprava renderjev) 

• postavitev konstrukcije sejemske stojnice (sejemska konstrukcija, grafična podoba in 

oprema, avdio video oprema, montaža in demontaža sejemske konstrukcije) 

• prevoz eksponatov oziroma logistika 

• najmanjša spodbuda: 1.000 EUR 

• največja spodbuda:3.000,00 EUR  

 



 

• Upravičeni stroški: stroški usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc za ključna 

področja digitalizacije (stroški zunanjega izvajalca) 

• Obdobje upravičenosti: od objave javnega poziva (5.4.2019) do 30.09.2019 

• Koliko: minimalno 1.000 EUR, maksimalno 9.999,99 EUR 

• Višina vseh sredstev za obdobje 2019-2023: 3.000.000 EUR 

• Prijavitelju se lahko v okviru vavčerja izplača do leta 2023:  

največ do 20.000 EUR, pri čemer se lahko pridobi največ en vavčer na leto. 

 

 

• upravičeni stroški za digitalni marketing vključujejo: 

• nova spletna stran + testiranje = 500 – 1.500 EUR 

• mobilna aplikacija + testiranje = 500 – 2.000 EUR 

• lastna spletna trgovina = 500 -2.500 EUR 

• lastna rezervacijska platforma = 500 -2.500 EUR 

• samo 1-krat za vsako aktivnost; skupaj največ 8.500 EUR 

 

 

• Upravičeni stroški: stroški za pripravo digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca) 

•   Obdobje upravičenosti: od objave javnega poziva (5.4.2019) do 30.09.2019 

• Koliko: minimalno 1.000 EUR, maksimalno 9.999,99EUR 

• Višina vseh sredstev za obdobje 2019-2023: 2.000.000 EUR 

• Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do 

leta 2023) 



• Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH 

Slovenija, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 3). 

• Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni v kolikor upravičenec pridobi pozitivno 

mnenje DIH Slovenija (obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje).  

 

 

• Upravičeni stroški: 

• Stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega 

poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak =1.000 – 5.000 EUR 

• Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila 

s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah = 1.000 – 9.999,99 EUR 

• samo 1-krat do leta 2023, za obe aktivnosti največ 9.999,99 EUR 

• Obdobje upravičenosti: od objave javnega poziva (12.4.2019) do 30.09.2019 

• Koliko: minimalno 1.000,00 EUR, maksimalno 9.999,99 EUR 

• Višina vseh sredstev za obdobje 2019-2023: 1.000.000,00 EUR 

 

 

• Upravičeni stroški: 

• stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja podjetij 

• notarski stroški 

• stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, 

dovoljenje za opravljanje revidiranja 

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 1.1.2019 in trajajo do  30.9.2023 

• Višina upravičenih stroškov: od 1.000,00 EUR do 5.000,00 EUR (oz. 60 % sofinanciranja 

upravičenih stroškov) 

• prijavitelj lahko po tem javnem pozivu  pridobi sredstva samo enkrat v celotnem 

obdobju  (do leta 2023) 

• Višina vseh sredstev namenjenih za vavčerje za statusno preoblikovanje družb v obdobju 

2019-2023: 1.000.000,00 EUR 



Pomoč pri pripravi vloge 

Po objavi javnih pozivov je možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih 

poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in 

kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni 

strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-

slovenija/ 

Če imate vprašanja glede vavčerjev, jih lahko naslovite na elektronski 

naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovori in vprašanja  so objavljeni na spletni strani 

SPS. 
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