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Vavčer za dvig digitalnih kompetenc – najpogostejša 

vprašanja in odgovori 

 

1. Vprašanje: V podjetju imamo 100 zaposlenih. Na izbrano izobraževanje bi želeli 

poslati 3 zaposlene. Ali je to dovolj za uveljavljanje subvencije po vavčerskem 

programu? 

 

Odgovor SPS: V usposabljanja mora biti vključenih vsaj 20 % vseh zaposlenih, vendar 

se ne rabijo udeležiti istega usposabljanja. Podjetje se lahko prijavi v vlogi na več 

usposabljanj, seštevek udeležencev na vseh usposabljanjih pa mora biti vsaj 20 % 

zaposlenih.  

 

2. Vprašanje: Želimo se prijaviti na izbrano izobraževanje v avgustu in koristiti sistem 

sofinanciranja po sistemu vavčerjev. Opazili smo, da je trenutno vavčer za dvig 

digitalnih kompetenc zaprt. Ali se lahko prijavimo in udeležimo na izbrano 

izobraževanje sedaj in naknadno oddamo vlogo za subvencijo? Bomo prejeli 

povrnjena sredstva za nazaj?  

 

Odgovor SPS: Vavčer za dvig digitalnih kompetenc je začasno zaprt. Načrtujemo pa, 

da ga bomo v kratkem ponovno odprli. Vlogo lahko oddate naknadno in sredstva za 

usposabljanje se vam bodo povrnila za nazaj. 

 

3. Vprašanje: Izbrani izvajalec v katalogu usposabljanj ponuja različna usposabljanja. Iz 

kataloga nas zanima npr. 10/17 izobraževanj. Na spletni strani izvajalca usposabljanj 

so tudi že razpisani termini za šolsko leto 2019/2020 (od avgusta 2019 do junija 

2020). Katera usposabljanja so lahko navedena v vlogi za vavčer 2019? Po našem 

razumevanju so to vsa tista, ki se bodo zaključila do 31. 10. 2019, za vsa ostala pa 

bomo prejeli subvencijo z oddajo vloge v letu 2020. 
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Odgovor SPS: Predvidoma bodo upravičeni stroški od prve objave JP, to je od 5. 4. 

2019 (točno bo znano, ko bo spet objava javnega poziva v Uradnem listu), se pa v 

septembru odpira javni poziv za digitalne kompetence samo za regijo VZHOD. 

 

4. Vprašanje: Izbrani izvajalec ima v katalogu usposabljanj objavljeno ceno za 

posamezno usposabljanje (redno ceno usposabljanj). V okviru posebne akcije pa ta 

izobraževanja na svoji spletni strani ponuja po znižani ceni. Ali naj kot skupna 

vrednost projekta (v vlogi prijavni obrazec) navedemo redno ceno usposabljanj ali 

znižano vrednost (ceno v akciji) tega usposabljanja (stroška), ki jo ponuja izvajalec? 

Primer: Cena izbranega usposabljanja (redna cena) je 500 EUR, v akciji pa 150 EUR. 

Vključili bomo 10 zaposlenih. Ali je skupna vrednost projekta 5000 EUR ali 1500 

EUR?  

 

Odgovor SPS: Cena izvajalcev usposabljanj, ki so navedene v katalogu so okvirne in 

jih lahko izvajalec prilagaja. V vašem primeru bo torej strošek 1500 EUR (skupna 

vrednost projekta). 

  

5. Vprašanje: Želimo se prijaviti na izbrana izobraževanja iz vavčerskega programa. 

Katera dokazila potrebujemo za oddajo vloge, da dokazujemo upravičenost za 

izplačilo sredstev? 

 

Odgovor SPS: Dokazila, ki so podlaga zahtevka za izplačilo:  

- Račun(e) zunanjega/ih izvajalca/ev za usposabljanje/a, 

- dokazila o plačilu računa/ov zunanjega/ih izvajalca/ev,  

- fotokopije potrdil o usposabljanju za vsakega udeleženca.   

 

6. Vprašanje: Oddali smo vlogo za sofinanciranje po sistemu vavčerjev za dvig 

digitalnih kompetenc. Naknadno smo ugotovili, da bi radi sodelavce vključili še v 

dodatna izobraževanja. Skupna vrednost projekta (znotraj limita) bi se povečala. Ali 

lahko dopolnimo vlogo oz. moramo oddati novo? Kako prekličemo staro? 

 

Odgovor SPS: V kolikor bi želeli uveljavljati višji znesek sofinanciranja, kot je ta 

naveden v vlogi oz. pogodbi, je potrebno od vloge oz. pogodbe odstopiti in vlogo 

ponovno oddati.  

 


