ODGOVORI NA VPRAŠANJA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA KAKOVOSTI

1. Ali se lahko prijavimo tudi za pridobitev certifikata ISO 27001?
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja
certifikatov
za
sisteme
vodenja
in
proizvodov,
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). Sofinanciranje upravičenih stroškov
vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od 1.1.2019.
2. Ali je možno pridobiti vavčer za certifikate kakovosti tudi za certifikate, ki niso
izrecno navedeni v javnem pozivu, ustrezajo pa namenu? Excellent SME, Boniteta
odličnosti Bisnode AAA, Standard izvajalcev računovodskih storitev.
Pridobiti je mogoče le certifikate, ki so navedeni v javnem pozivu.
3. Želeli bi se prijaviti na razpis za pridobitev vavčerja za pridobitev certifikata na
področju prevajanja. Ukvarjamo se namreč s storitveno dejavnostjo prevajanje in
tolmačenje. Zanima me ali zadeva pride v poštev tudi za nas v primeru pridobitve
standarda "Zahteve za prevajalske storitve" (ISO 17100:2015)?
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja
certifikatov
za
sisteme
vodenja
in
proizvodov,
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). Sofinanciranje upravičenih stroškov
vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od 1.1.2019.
4. Ali certifikat kakovosti za prihodnost vzgoje in izobraževanja (model KzP, SIQ) sodi
v predmet javnega razpisa za sofinanciranje pridobitve certifikatov?
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov
za sisteme vodenja in proizvodov, 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). Certifikat Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja žal ne sodi v zgoraj omenjeno
skupino.
5. Naše podjetje ima certifikate ISO 9001, 14001 in OHSAS 18001. Vsako leto moramo
opraviti presojo za ohranitev standardov. Običajno jo izvedemo med septembrom
in novembrom. Zanima nas ali lahko že sedaj oddamo naš prijavni obrazec za
vzdrževanje teh standardov za leto 2019? Ali je možno na javni poziv oddati več
prijav, če ne bodo vsi zunanji presojevalci opravili storitve do 30.09.2019? Npr. za
ISO 9001 in ISO 14001 do 30.09.2019, za OHSAS pa kasneje, možno tudi v začetku
leta 2020?
Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od
1.1.2019.
Lahko oddate več prijav, vendar morate upoštevati, da lahko ima upravičenec hkrati v izvajanju največ
tri vavčerje (ali po tem javnem pozivu za vavčer za pridobitev certifikatov ali za kateri drugi javni poziv

za ostale vavčerje). Ko katerega izmed teh treh vavčerjev zaključi (izvede vse aktivnosti in odda
zahtevek), lahko odda novo vlogo (za vavčer po tem javnem pozivu ali za kateri drugi javni poziv za
vavčerje).
6. Sem samostojni podjetnik. Akreditirani organ SIQ mi bo za naprave, ki jih imam
namen izdelovati, izdelal Izjavo o skladnosti naprave, oziroma mi bo napravo
certificiral. V tem kontekstu me zanima, ali sem upravičen do subvencije (vavčer za
certifikat kakovosti)?
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:


Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)



Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in
proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi
mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU,
CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL,IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS). Sofinanciranje
upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od
1.1.2019.

7. Zanima nas ali je v tem razpisu zajet tudi standard IFS FOOD ?
Da, tudi standard IFS je vključen.
8. V zvezi z vavčerjem za certifikate kakovosti imam vprašanje in sicer ali je predmet
financiranja tudi standard FSC ali PEFC, ki veljata za ključna standarda na področju
lesarske industrije, katera je v središču številnih drugih spodbud, ki jih organizira
Slovenski podjetniški sklad.
Da, oba sta vključena.
9. Ali se v okviru javnega poziva za Vavčer za pridobitev certifikatov šteje za
upravičen strošek tudi strošek v zvezi z pridobitvijo CE oznake za proizvod
(spričevalo o skladnosti)? V primeru, da podjetje želi oddati vlogo za dva certifkata,
to stori na eni vlogi ali odda vlogo za vsak certifikat posebej? Ali so stroški postopka
pocertificiranja upravičeni stroški v primeru Vavčerja za pridobitev certifikatov ?
Torej ali se uvršča pocertificiranje med vzdrževanje certifikatov? Glede na to, da v
javnem pozivu za pridobitev certifikatov v točki 3.2. med cerfifikati ni naštet živilski
certifikat IFS (standard, ki je namenjen komuniciranju med trgovcem in
proizvajlcem), podjetje zanima, ali je upravičeno do sofinanciranja stroškov v zvezi
z pridobitvijo tega certifikata?

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:


Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)



Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in
proizvodov
ter
validacije
okoljske
izjave
pridobljenih
na
podlagi
mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU,
CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL,IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).
Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za
certifikate izdane od 1.1.2019.

Podjetje lahko odda vlogo za oba certifikata, vendar mora tudi k zahtevku oddat oba računa in dokazila
o pridobitvi za oba certifikata.

10. V mesecu februarji bomo imeli presojo za vzdrževanje ISO 9001 in leta 2020
retificiranje za podaljšanje certifikata ISO 9001. Ali se lahko že sedaj prijavimo za
letošnjo presojo in za naslednje leto?
Rok veljavnosti vavčerja je 12 mesecev od prejete pogodbe, zato predlagam, da najprej oddate vlogo
za tega, ki ga boste delali letos in drugo leto oddate še eno vlogo za drug certifikat.
11. Ali je upravičen certifikat EN 1090-2?
Pridobiti je mogoče certifikate, ki so navedeni v javnem pozivu.
12. Smo v postopku pridobitve naslednjih certifikatov: EMC v skladu z EN 61000-6-1 in
EN, 61000-6-3, EMC za pokritje EN 50498, SIQ EMC certifikat, FCC po FCC Subpart
15B, CCA EMC licenca. Zanima me ali so zgoraj navedeni certifikati oz. preizkušnje
in meritve, upravičeni stroški sofinanciranja glede na Javni poziv za Vavčer za
pridobitev certifikatov?
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja
certifikatov
za
sisteme
vodenja
in
proizvodov,
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). Sofinanciranje upravičenih stroškov
vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od 1.1.2019.
13. Glede vavčerja za certifikate kakovosti nas zanima, ali je možno kandidirati tudi za
pridobitev DIN certifikatov pri nemški certifikatni hiši, s katerim bo podjetje
izkazovalo kakovost proizvodnje ponjav.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov
za sisteme vodenja in proizvodov, 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).
14. V zvezi z javnim pozivom za Vavčer za pridobitev certifikatov vas prosim za
pojasnilo ali sistem ISO 14001 tudi upravičen za sofinanciranje in vzdrževanje.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov
za sisteme vodenja in proizvodov, 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). Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za
certifikate izdane od 1.1.2019. Torej tudi ISO 14001.
15. Ali se lahko prijavimo na razpis za vzdrževanje sistema vodenja kakovosti po ISO
13485; Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for
regulatory purposes, katerega podeljuje SiQ?
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja
certifikatov
za
sisteme
vodenja
in
proizvodov,
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). Sofinanciranje upravičenih stroškov
vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od 1.1.2019.
16. V zvezi z Javnim pozivom za vavčer za pridobitev certifikatov, nas zanima, ali to
velja tudi za podjetja, ki že imamo veljavni certifikat kakovosti 9001 in
okoljevarstvenega 14001 in bi lahko oddali vlogo za vzdrževanje teh certifikatov?

Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od
1.1.2019.
17. Naše podjetje bo izvajalo recertifikacijo za vse tri standarde ISO 9001, 14001 in
OHSAS 18001 skupaj v 2019. Naše vprašanje: ali je ustrezno da oddamo prijavni
obrazec za en vavčer, ki zajema vse tri certifikate?
Podjetje lahko odda vlogo za oba certifikata, vendar mora tudi k zahtevku (v primeru odobritve vloge)
oddat vsa dokazila vezane na vse certifikate, ki jih navaja v vlogi.
18. Zanima me ali je moč dobiti vavčer za pridobitev CE znaka.
Pridobiti je mogoče le certifikate, ki so navedeni v javnem pozivu. Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in
proizvodov, 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).
19. Opazil sem razpis za sofinanciranje certifikatov kakovosti… vavčer. Zanimam ali se
sofinancira tudi »model vitke organizacije, Znak SQ- slovenska kakovost, Certifikat
poslovne odličnosti- ki ga podeljuje naša inštitucija? Ali je razpis že odprt, koliko
časa bo, in koliko je razpoložljivih sredstev?
Pridobiti je mogoče le certifikate, ki so navedeni v javnem pozivu. Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in
proizvodov, 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). Razpis je odprt do leta 2023, do tega obdobja je na voljo 1.500.000,00 EUR.
20. Ali se lahko v sklopu javnega poziva prijavimo tudi za vpeljavo standarda ISO 17025
Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev? V
kolikor pravilno razumemo javni poziv, je možno uveljavljati stroške (zunanjega
izvajalca) za pripravo na akreditacijo kot tudi strošek akreditiranja, ki ga izvede
Slovenska akreditacija?
Pridobiti je mogoče vse certifikate, ki so navedeni v javnem pozivu. Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in
proizvodov, 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).
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:


Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)



Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in
proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi
mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU,
CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL,IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

21. Naša stranka ima že vzpostavljena standarda ISO 9001 in ISO 22000. Vsako leto
pa mora vzdrževati standarda – kar pomeni, da imajo zunanjo presojo s strani
zunanje institucije (SIQ), prav tako naroča storitev zunanjega svetovalca za
pripravo na zunanjo presojo in usklajevanje dokumentacijo.
Na podlagi slednjega to pomeni:
 Da se lahko prijavi z eno vlogo (za oba standarda skupaj) za vzdrževanje
standardov?



Lahko uveljavlja samo strošek izvedbe zunanje presoje (vzdrževanja) ali
lahko prijavi tudi strošek zunanjega svetovalca za pripravo na zunanjo
presojo?

Podjetje lahko odda vlogo za oba certifikata, vendar mora tudi k zahtevku (v primeru odobritve vloge)
oddat vsa dokazila vezane na vse certifikate, ki jih navaja v vlogi.
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:



Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in
proizvodov
ter
validacije
okoljske
izjave
pridobljenih
na
podlagi
mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU,
CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL,IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).
Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za
certifikate izdane od 1.1.2019.

22. Za katere izvajalce se lahko porabijo vavčerji - ali jih podjetja lahko porabijo za
plačilo kateregakoli izvajalca, ki bo izvedel storitev, ki je predmet vavčerja ali bo
vzpostavljen kakšen seznam priporočljivih izvajalcev, kateri se smejo izključno
najeti?
Podjetje lahko izbere kateregakoli zunanjega izvajalca, ki bo izvedel storitev, ki je predmet vavčerja.
23. Zanima nas, če so upravičeni stroški pridobitve ISO 13485: 2016 ter strošek CE
certificiranja naših izdelkov. V razpisu nismo zasledili, kateri stroški so upravičeni
v sofinanciranje. Imamo vsaj naslednje stroške:
 Izdelava tehnične mape medicinskega pripomočka


Izdelava klinične evalvacije izdelka



Poročilo o presoji podjetja SIQ



Obisk presojevalca SIQ v naših proizvodnih enotah v Taiwanu, in na
Kitajskem (stroški prevoza, nočitve, bivanja)



Izdelava CE certifikata več medicinskih pripomočkov



Svetovanje pri pripravi dokumentacije

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:



Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in
proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih 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 je postopek, ki se izvaja s pomočjo certifikacijskih organizacij, ki
morajo biti akreditirane. Akreditiranost certifikacijskih organizacij se izvaja na dva načina:




Certifikacijska organizacija mora biti akreditirana s strani katerekoli od nacionalnih
akreditacijskih organizacij, ki so podpisnice multilateralnega sporazuma pri evropsk
iakreditaciji: https://european-accreditation.org/eamembers/directory-of-ea-membersand-mlasignatories/ To velja za: ISO, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS,PEFC, IFS, BRC),
Certifikacijska organizacija mora biti akreditirana s strani edine akreditacijske ustanove, ki je
nosilec standarda oziroma sheme. Navedeno velja za:
o IATF https://www.iatfglobaloversight.org/certification-bodies/under-contract/

o FSC http://www.asi-assurance.org/s/find-a-cab
o ECOLABEL podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje
o COSMOS
https://cosmosstandard.files.wordpress.com/2019/02/certifiers20authorised20june2020171.pdf
24. Naša stranka se zanima za prijavo na poziv Vavčerji za certifikate kakovost in sicer
so v letošnjem letu pridobili certifikat ISO 14001 in pripravljajo recertifikacijo za
ISO 9001 (prenova). Zanima me, ali lahko pridobivanje obeh certifikatov vključijo
v eno vlogo?
Da, lahko vključite v eno vlogo. V tem primeru boste morali tudi k zahtevku (v primeru odobritve) priložiti
račune in dokazilo o pridobitvi obeh certifikatov.
25. Pripravljamo se na pridobitev certifikata ISO. Imamo nekaj vprašanj glede priprave
vloge:


imeli bomo izvajalca za pripravo na certificiranje in izvajalca za samo
certificiranje. Ali moramo za vsako od storitev pridobiti po 3 ponudbe?
ali lahko pripravo na certificiranje izvede podjetje, ki ni akreditirano za samo
izdajo certifikatov?



Tri ponudbe potrebujete samo za pripravo na certificiranje (v kolikor imate zunanjega izvajalca).
Pripravo na certificiranje lahko izvede podjetje, ki ni akreditirano za samo izdajo certifikatov, certifikat
pa mora izdati akreditirana organizacija.
26. Zanima nas, če se dajo pridobiti sredstva preko vavčerjev za naslednje namene:

izdelava programa in nabava opreme za vodenje vseh evidenc, ki jih zahteva
HCCP v živilskem obratu

sestava dokumentacije in izvedba IFS certifikata za proizvodni obrat

nakup opreme za izdelavo in pakiranje jogurtov
Kaj vse rabimo od dokumentacije za pridobitev sredstev, kdaj se sredstva pridobijo in v
kolikšni višini?
Pridobiti je mogoče vse certifikate, ki so navedeni v javnem pozivu. Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in
proizvodov, 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).
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:



Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in
proizvodov
ter
validacije
okoljske
izjave
pridobljenih
na
podlagi
mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU,
CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL,IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).
Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za
certifikate izdane od 1.1.2019.

Vsa dokumentacija in ostali pogoji poziva so dostopni
https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76

na

naši

spletni

strani

27. Pri varilski proizvodnji je ključna oseba »odgovorni varilski koordinator«, ki mora
imeti specialistično znanje iz varjenja in varilskih postopkov. Potrebno znanje se
žal ne more pridobiti iz rednega šolanja marveč samo iz specialističnih tečajev in
seminarjev. Ali se stroški tovrstnih specializacij lahko priznajo kot upravičeni
stroški?

Ne, ti stroški ne spadajo med upravičene stroške.
28. V zvezi z »Javnim pozivom za Vavčer za pridobitev certifikatov« vas sprašujem, ali
so sledeči stroški lahko upoštevani kot priznani stroški v sklopu certificiranja po EN
ISO 3834 in SIST EN 1090-1:


Stroški certificiranja osebja (varilcev)



Stroški izdelave WPQR-jev (odobritev varilnih postopkov)



Stroški kalibracije meril



Stroški kalibracije varilnih izvorov

Ker gre v obeh primer za standarda, ki sta v tesni povezavi z varjenjem, so zgoraj navedeni
stroški sestavni del certificiranja in posledično izdaje certifikata. Sam tekst razpisa pa
drugih stroškov poleg stroškov priglašenih organov za certificiranje in svetovalcev ne
predvideva.
Kot že sami ugotavljate so po tem javnem pozivu upravičeni:


Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)



Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in
proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi
mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU,
CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL,IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

29. Glede na odprt poziv Vavčerji za certifikate kakovosti me zanima naslednje:

Ali ta razpis velja za uvedbo (vpeljavo) standarda ISO 45001:2018 – vodenje
sistema varnosti in zdravja pri delu


Ali ta razpis velja tudi za recertifikacijo (podaljšanje) standarda ISO 9001:2015.



Ali je potrebno imeti zunanjega svetovalca ali lahko uporabimo notranje interne
resurse

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov
za sisteme vodenja in proizvodov, 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).


Da, velja za ISO 45001:2018 – vodenje sistema varnosti in zdravja pri delu,



Velja tudi za vzdrževanje certifikata in sicer za certifikate izdane po 1.1.2019,



Zunanji svetovalec ni pogoj, lahko uporabite lastne resurse. V kolikor uporabite lastne
resurse ta strošek ne predstavlja upravičenih stroškov.

30. Zasledili smo objavo Javnega poziva za Vavčer za pridobitev certifikatov. Tukaj nas
zanima ali v sofinanciranje spada tudi pridobitev certifikata GMP+ (Good
Manufacturing Practices) Feed certification?
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:



Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in
proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi

mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU,
CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL,IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).
31. Svetujemo pri pripravi vloge za »Vavčer za certifikate kakovosti«. Ena od pogojev
za pridobitev sredstev so tudi pridobljene 3 ponudbe zunanjih izvajalcev. V zvezi z
navedenim nas zanima:

ali pogojem razpisa ustrezajo tudi ponudbe iz leta 2018,


kaj so minimalne zahteve pri vsebini ponudbe (podatki na ponudbi),



ali podjetje v primeru kakšnih kontrol potrebuje (za lastne potrebe) še kako
drugo dokumentacijo, ki se nanaša na izbiro izvajalca razen 3 –eh
pridobljenih ponudb?


Lahko je ponudba iz leta 2018,



Posebnih zahtev za ponudbo nimamo, vsebovati pa mora naziv ponudnika, ceno in na
kaj se ponudba nanaša.



Podjetje ob oddaji vloge potrebuje 3 ponudbe, v primeru odobritve vloge, pa bo moral
predložiti tudi ostala dokazila, ki so del javnega poziva.

32. Ali je lahko na ponudbi navedena cena vezana na svetovalni dan?
Ne, iz ponudbe mora biti razviden končni znesek z DDV.
33. Ali je v primeru oddaje vloge za 2 ali več vavčerjev potrebno pridobiti ponudbo za
vse navedene certifikate?
Tako je, v kolikor zaprošate za več certifikatov na eni vlogi, morate za vsakega pridobiti svojo ponudbo.
34. Smo akreditirano certifikacijski organ in naše stranke se na nas obračajo z
vprašanji, če je v sklopu javnega poziva mogoče uveljavljati tudi izobraževanja, ki
se tičejo kakovosti. Primer:
Podjetje, s katerim sodelujemo, k nam redno pošilja udeležence, sedaj pa
bi želeli izobraževanje organizirati pri njih v podjetju, za večjo skupino ljudi. Tokrat
govorimo o tečaju za metodo 8-D, ki je ena najbolj razširjenih metod za učinkovito
obvladovanje kakovosti. Metoda sicer ni predpisana v standardu, ampak menimo,
da je to korak naprej od tega, da podjetje pridobi certifikat, saj lahko pridobljeno
znanje učinkovito uporabijo v praksi in s tem dvignejo dodano vrednost
pridobljenega certifikata. Ali lahko takšen “in-house” tečaj uveljavljajo kot strošek
pri javnem pozivu?
Naslednje vprašanje: Ali v predmet javnega poziva spadajo tudi osebni
certifikati, kot je npr. certifikat za varilce po standard EN 1090?
Predvidevam, da standard EN ISO 3834 je predmet tega javnega poziva?
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:



Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in
proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi
mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in
ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL,IFS, BRC, FSC, PEFC,
COSMOS).

Tečaj ni upravičen strošek.
35. Če bi želeli uveljavljati stroške zunanjega izvajalca za pripravo na certificiranje za
več različnih certifikatov - ali bi morali vlogi priložiti 3 ponudbe za stroške
zunanjega izvajalca za pripravo na certificiranje za vsak certifikat posebej?
Najpomembneje je, da imate tri primerljive ponudbe, za isto vrsto in obseg storitev in da te zajemajo
vse kar od stroškov želite uveljavljati. V kolikor bi v vašem primeru želeli uveljavljati stroške priprave na
certificiranje za več različnih certifikatov imate več možnosti in sicer:

da pridobite 3 ponudbe in na vseh treh je razvidno kakšen bi bil strošek priprave na
vse (z vaše strani) predvidene certifikate ali

da pridobite 3 ponudbe za pripravo na certificiranje za eno vrsto certifikata, ločene 3
ponudbe za pripravo na certificiranje za drugo vrsto certifikata itd.
In še opozorilo! Upoštevajte, da ima skladno z javnim pozivom oz. pozivno dokumentacijo Slovenski
podjetniški sklad pravico, da v primeru očitnega odstopanja cene izbranega zunanjega izvajalca za
pripravo na certificiranje (v primerjavi s cenami izbranih zunanjih izvajalcev drugih prijaviteljev), vašo
vlogo zavrne.
36. Ali je lahko cena na 3 ponudbah za stroške zunanjega svetovalca (ki jih je potrebno
priložiti k vlogi) izražena v EUR/uro?
Lahko je cena izražena v EUR/uro, v kolikor je na ponudbi jasno zapisano tudi koliko ur dela zunanjega
svetovalca
je
predvidenih
in
s
tem
skupna
oz.
končna
vrednost
ponudbe.
V nasprotnem primeru bi lahko bil podatek zavajajoč - izbrani zunanji izvajalec bi npr. lahko imel nižjo
ceno (v EUR) na uro, bi pa prijavitelju zaračunal bistveno več ur kot drugi ponudnik, ki bi imel sicer višjo
ponudbeno ceno (v EUR/uro), pa bi zaradi manjšega števila zaračunanih ur podjetju, bil na koncu
ugodnejši ponudnik.
In še opozorilo! Upoštevajte, da ima skladno z javnim pozivom oz. pozivno dokumentacijo Slovenski
podjetniški sklad pravico, da v primeru očitnega odstopanja cene izbranega zunanjega izvajalca za
pripravo na certificiranje (v primerjavi s cenami izbranih zunanjih izvajalcev drugih prijaviteljev), vašo
vlogo zavrne.
37. Zanima me ali v stroške za Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov lahko
vključimo tudi stroške:

Ocenjene notranje stroške izobraževanj in kalibracij (stroški našega
podjetja za pripravo na certifikacijo)


Zunanje certificiranje in kalibracije, ki so zahtevane za sistem ISO
9001:2015 ( pri nas kalibriramo instrumente v Nemčiji)



Zunanje izobraževanje za notranje presojevalce za sistem ISO 9001:2015

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo le spodaj našteti upravičeni stroški:



Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in
proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi
mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in
ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL,IFS, BRC, FSC, PEFC,
COSMOS).

38. V točki 10. Javnega poziva je opredeljeno, da mora biti "akreditirana organizacija
akreditirana s strani nacionalne akreditacijske organizacije". Zanima nas, ali to
pomeni, da je lahko akreditirana organizacija, ki bi nam izvajala pridobitev oz.

vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov samo iz Slovenije in ne
iz drugih evropskih držav. Zanimamo se za pridobitev certifikatov 13485.
Pridobivanje certifikatov je postopek, ki se izvaja s pomočjo certifikacijskih organizacij, ki
morajo biti akreditirane. Akreditiranost certifikacijskih organizacij se izvaja na dva načina:
 Certifikacijska organizacija mora biti akreditirana s strani katerekoli od nacionalnih
akreditacijskih organizacij, ki so podpisnice multilateralnega sporazuma pri evropski
akreditaciji: https://european-accreditation.org/eamembers/directory-of-ea-membersand-mlasignatories/ To velja za: ISO, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS,PEFC, IFS, BRC),
 Certifikacijska organizacija mora biti akreditirana s strani edine akreditacijske ustanove, ki je
nosilec standarda oziroma sheme. Navedeno velja za:
o IATF https://www.iatfglobaloversight.org/certification-bodies/under-contract/
o FSC http://www.asi-assurance.org/s/find-a-cab
o ECOLABEL podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje
o COSMOS
https://cosmosstandard.files.wordpress.com/2019/02/certifiers20authorised20june2020171.pdf
39. Smo družinsko mednarodno transportno podjetje. Predvsem se ukvarjamo s
prevozi hitro pokvarljivega blaga. Ali se lahko prijavimo na razpisa za certifikat IFS
Logistics? Ta certifikat zajema ISO standarde, vendar je osredotočen na logistična
oz. transporta podjetja.
Pridobiti je mogoče certifikate, ki so navedeni v javnem pozivu.
40. Ali so med upravičene certifikate vključeni tudi certifikati za jeklene konstrukcije
in varjenje:



Certifikat EN 1090-1 (v skladu z EN 1090-2) ter
Certifikat 3834-2, 3 ali 4?

Pridobiti je mogoče vse certifikate, ki so navedeni v javnem pozivu.
41. Med vsem naštetimi cetrifikati/ standardi pogrešamo certifikat/standard, ki se
navezuje na trajnost/ okoljsko učinkovitost produktov. V podjetju delamo največ s
tujino, kjer so ti certifikati zelo zaželeni ali celo nujni. LCA metoda za oceno
življenjskega kroga, BLUE ANGEL ali podobno...a jih VAVČER ZA CERTIFIKAT
KAKOVOSTI pokriva?

Vavčer za certifikate kakovosti pokriva zgolj certifikate omenjene v javnem pozivu in sicer: (ISO, IATF,
IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL,IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).
42. Kot eden izmed upravičenih stroškov se v RD navaja: "Stroški priprave na
certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)". Ali lahko pri tem strošku tu kot zunanji
izvajalec nastopa zgolj podjetje, ki je akreditirano s strani nacionalne
akreditacijske organizacije?
V primeru stroška priprave na certificiranje lahko kot zunanji izvajalec nastopa katero koli podjetje, za
pridobitev oz. vzdrževanje certifikata pa je potrebno imeti zunanjega izvajalca akreditiranega s strani
nacionalne akreditacijske organizacije.
43. Ali oddamo vlogo oz. prijavo za sofinanciranje po opravljeni presoji ISO 9001 (in
prejemu vseh računov in po plačilu) ali že prej?

Če boste to urejali v letu 2019 lahko vlogo oddate že sedaj. Če boste vlogo imeli odobreno, se podpiše
pogodba in v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe morate na Sklad izstavit zahtevek z vsemi obveznimi
dokazili.
Vso dokumentacijo najdete na https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76
44. V našem podjetju želimo uveljavljati vavčer za pridobivanje IEC certifikata, za
katerega je v Sloveniji akreditiran zgolj en ponudnik.

Zanima nas ali v tem primeru zadošča pojasnilo, da smo pridobili samo eno
ponudbo (ker v Sloveniji ni več akreditiranih ponudnikov) in tako upravičimo
gospodarnost izbire?

Ali lahko uveljavljamo vavčer za vzdrževanje ISO standarda, za vzdrževanje
katerega imamo že sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem, ki smo ga po
načelih gospodarnosti izbrali v okviru razpisa »SOFINANCIRANJE STROŠKOV
PRIDOBITVE CERTIFIKATOV PO MEDNARODNIH STANDARTIH V LETU 2017«

Zanima nas še maksimalno število certifikatov, ki jih lahko prijavimo z eno
vlogo?


Da, zadošča le pojasnilo.



Da, lahko uveljavljate vavčer za vzdrževanje ISO, vendar za certifikate izdane od
1.1.2019.



Maksimalno število certifikatov na eni vlogi ni omejeno, maksimalna višina subvencije
pa je 9.999,99 EUR.

45. Podjetje je lani zaprosilo za certifikat in ga tudi uspešno pridobilo. Letos pa je
potrebno izvesti ocenjevanje, zanima me, ali je ponovno ocenjevanje smatrano kot
vzdrževanje certifikata. V kolikor je odgovor da, se naslednje vprašanje glede
ponudb…Bureau Veritas je dodelil certifikat, torej moramo ocenjevanje izvesti pri
tem podjetju – k vlogi v tem primeru ne moremo predložiti protiponudb.


Da, ponovno ocenjevanje je smatrano kot vzdrževanje certifikata.



Da, ocenjevanje izvedete pri tem podjetju, ki vam je že lani dodelil certifikat, 3
ponudbe niso potrebne.

V kolikor pa se boste pripravljali na certificiranje in boste imeli zunanjega izvajalca, pa potrebujete 3
ponudbe.
46. Radi bi se prijavili na javni poziv Vavčer za certifikate kakovosti in sicer za
vzdrževanje certifikatov. Presojo vedno izvaja Slovenska akreditacija, vrednost
storitve pa se razlikuje od tega koliko časa traja presoja in katere osebe od zunanjih
strokovnjakov so vključene. Pri tem pa lahko pri končnem računu in pri okvirni
ponudbi prihaja do razlik. Zato me zanima ali moramo pri prijavi na razpis navesti
znesek predračuna ali lahko napišemo okvirno vrednost in potem koristimo
subvencijo v višini 60% dejansko nastalih stroškov?
Znesek ponudbe je potrebno zapisati, dejansko stanje pa se ugotavlja na podlagi izdanega zahtevka in
dokazil, ki jih morate priložiti.
47. Projekt more biti izveden(podjetje more pridobiti certifikat), potem oddam vlogo
za vavčer, (vnaprej oddana vloga potemtakem ne more vsebovati potrjenega
plačila računa oz. ne vsebuje fotokopije certifikata in je zato nepopolna).

Vloga mora vsebovati prijavni obrazec in izjavo podjetnika vključno z dokazili navedenimi v pozivni
dokumentaciji. Ko boste imeli odobren vavčer (podpisana pogodba med nami in vami) imate 12 mesecev
časa, da nam posredujete zahtevek z vsemi dokazili (dokazilo o plačilu računa,…). Po potrjenem
zahtevku iz naše strani, SPS izvede nakazilo sredstev na vaš račun.
48. Koliko ponudb za vsak projekt kandidat potrebuje kot priloga prijavi?
V primeru, da boste uveljavljali upravičene stroške zunanjega izvajalca za pripravo na certificiranje
potrebujete 3 ponudbe.

49. Pišemo vam z vprašanjem vezanim na razpis Javni poziv za Vavčer za pridobitev
certifikatov. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da so upravičeni stroški za
certifikate ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLAB. Želeli bi se
prijaviti za pridobitev 2 različnih certifikatov EN (EN 15567 – za plezalne parke in
standard EN za čistilne naprave). Kolikor razumemo ti EN standardi spadajo pod
standarde CEN. Zanima nas ali razumemo prav, da ti standardi EN sodijo pod CEN
standarde in so potemtakem upravičen strošek v okviru tega javnega poziva?
Pridobivanje certifikatov je postopek, ki se izvaja s pomočjo certifikacijskih organizacij, ki
morajo biti akreditirane. Akreditiranost certifikacijskih organizacij se izvaja na dva načina:
 Certifikacijska organizacija mora biti akreditirana s strani katerekoli od nacionalnih
akreditacijskih organizacij, ki so podpisnice multilateralnega sporazuma pri evropski
akreditaciji: https://european-accreditation.org/eamembers/directory-of-ea-membersand-mlasignatories/ To velja za: ISO, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS,PEFC, IFS, BRC),
 Certifikacijska organizacija mora biti akreditirana s strani edine akreditacijske ustanove, ki je
nosilec standarda oziroma sheme. Navedeno velja za:
o IATF https://www.iatfglobaloversight.org/certification-bodies/under-contract/
o FSC http://www.asi-assurance.org/s/find-a-cab
o ECOLABEL podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje
COSMOS https://cosmosstandard.files.wordpress.com/2019/02/certifiers20authorised20june2020171.pdf
50. Ali se lahko prijavimo za sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz.
vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na
podlagi
mednarodnih/evropskih/enakovrednih
slovenskih
standardov
za
pridobitev certifikata kakovosti za letalsko industrijo AS/EN 9100, ki je neposredno
navezan na ISO 9001?
Prosimo poglejte odgovor na vprašanje št. 50.
51. Na nas se je na nas obrnilo podjetje, katero razmišlja o uvedbi standarda SIST EN
ISO 3834. Ali lahko za pridobitev tega certifikata vložijo vlog za pridobitev vavčerja
ali ta certifikat ni upravičen do sofinanciranja?
Na spletni strani Slovenske akreditacije so navedeni vsi akreditirani certifikacijski organi.
Za naveden certifikat SIST EN ISO 3834 je na tem linku:
http://www.sloakreditacija.si/?post_type=lpacreditation&s=SIST+EN+ISO+3834&podrocja[0]=75&podrocja[1]=76&
podrocja[2]=78&order=Akreditacija_DESC
razvidno, da so certifikacijski organi za SIST EN ISO 3834 trije ponudniki.
52. Ali subvencija pokriva tudi certificiranje SIST EN 1090-1:2009+A1:2012 in SIST
EN 3834?

Prosimo, poglejte odgovor na vprašanje št. 51.
53. Zanima me ali pridobivanje certifikata skladnosti SIST/TC OVP Osebna varovalna
oprema: SIST EN ISO 20347:2012,spada v javni razpis vavčer za certifikat
kakovosti?
Prosimo, poglejte odgovor na vprašanje št. 51.
54. Podjetje ima vzpostavljene tri certifikate (9001;14000 in BS OHSAS).Za
vzdrževanje vseh treh imamo najetega zunanjega svetovalca. V letu 2020 bomo
certificirali tudi ISO 45001:2018. Ali lahko uveljavljamo stroške zunanjega
svetovalca ? Je potrebno pridobiti 3 ponudbe? V maju mesecu bomo imeli redne
presoje vseh treh sistemov- ali se lahko prijavimo za pokritje stroškov
certificiranja. Presojevalna organizacija je SIQ .
V kolikor boste uveljavljali stroške zunanjega izvajalca za pripravo na certificiranje, potrebujete 3
ponudbe. V primeru vzdrževanja 3 ponudbe niso potrebne.
Prosimo, poglejte odgovor na vprašanje št. 51.
55. Zaposlena v podjetju, ki bo kandidiralo za subvencije, sem se udeležila seminarja
Kako zahteve novega standarda ISO 45001:2018 učinkovito prenesti v prakso pri
zunanjem ponudniku. Ali gredo stroški tega izobraževanja v poštev pri pridobivanju
subvencij ali je neupravičen strošek. Ali je nakup standarda ISO 45001:2018 pri
SIST upravičen strošek ali neupravičen?
Standard ISO 45001:2018 pri SIST je upravičen strošek.
56. V prijavnem obrazcu imate navedeno rubriko : Izbor zunanjega izvajalca za
pripravo na certificiranje. Zanima me, če mora podjetje obvezno imeti zunanjega
izvajalca ali lahko dokumentacijo za certificiranje pripravi podjetje samo in kljub
temu lahko zaprosi za povračilo stroškov.
Dokumentacijo lahko pripravite sami, vendar v tem primeru ne morete uveljavljati tega stroška, mišljen
je namreč samo za zunanjega svetovalca.
57. Ali se na ta poziv lahko prijavijo tudi privatne zdravstvene organizacije, ki so
organizirane kot podjetja (s.p. ali d.o.o.)?
Da, lahko se prijavijo.
58. Na našo SPOT točko se je obrnila stranka z vprašanjem glede pridobitve
certifikata
ISO/IEC 17025:2017 - Splošne zahteve za usposobljenost
preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev. Laboratorij želijo certificirati po
mednarodnem standardu kakovosti ISO/IEC 17025:2017 v okviru razpisa
Slovenskega Podjetniškega sklada in Vavčerjev za certifikate kakovosti. Pridobitev
certifikata (akreditacije) za laboratorij za preskušanje po standardu ISO/IEC
17025:2017 lahko pridobijo v Sloveniji le pri Slovenski akreditaciji, ki je uradni
nacionalni
organ
pridobitev
akreditacije
laboratorija
http://www.sloakreditacija.si/akreditacija/podrocja-akreditiranja/preskusanje/.
Zanima jih:





Ali razpis in vavčerji za certifikate kakovosti vključujejo tudi vzpostavitev in
pridobitev standarda za kakovost delovanja laboratorijev po ISO/IEC
17025:2017 (akreditacija Slovenske akreditacije)?
Hkrati tudi vzpostavljajo sistem kakovosti ISO 22716 - Smernice za dobro
proizvodno prakso (GMP) – Kozmetika, ali to pomeni, da morajo oddati vlogo za
2 ločena projekta, enega za ISO/IEC 17025:2017 in drugega za ISO 22716?
Projekt sistema kakovosti ISO 22716 so pričeli v letu 2018 in takrat so že izbrali
referenčnega svetovalca za projekt, s katerimi želijo nadaljevati izvedbo
projekta, zato so omejeni pri izboru in pridobivanju 3 ponudb za svetovanje pri
projektu. Ali lahko to navedejo kot razlog, da niso v okviru projekta in razpisa,
ki je bi objavljen leta 2019 pridobivali več različnih ponudb? Vsekakor pa
bodo pridobivali ponudbe za postopek certificiranja (certifikacijski organ), ki
se še ni pričel.

Pridobivanje certifikatov je postopek, ki se izvaja s pomočjo certifikacijskih organizacij, ki morajo
biti akreditirane. Akreditiranost certifikacijskih organizacij se izvaja na dva načina:
 Certifikacijska organizacija mora biti akreditirana s strani katerekoli od nacionalnih
akreditacijskih organizacij, ki so podpisnice multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji:
https://european-accreditation.org/eamembers/directory-of-ea-membersand-mla-signatories/
To velja za: ISO, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS,PEFC, IFS, BRC),
 Certifikacijska organizacija mora biti akreditirana s strani edine akreditacijske ustanove, ki je
nosilec standarda oziroma sheme. Navedeno velja za:
o IATF https://www.iatfglobaloversight.org/certification-bodies/under-contract/
o FSC http://www.asi-assurance.org/s/find-a-cab
o ECOLABEL podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje
COSMOS https://cosmosstandard.files.wordpress.com/2019/02/certifiers20authorised20june2020171.pdf
59. Zanima nas ali oznaka CE spada med katerega izmed teh standardov (ISO, IATF,
IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL)?
Pridobivanje certifikatov je postopek, ki se izvaja s pomočjo certifikacijskih organizacij, ki morajo
biti akreditirane. Akreditiranost certifikacijskih organizacij se izvaja na dva načina:
 Certifikacijska organizacija mora biti akreditirana s strani katerekoli od nacionalnih
akreditacijskih organizacij, ki so podpisnice multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji:
https://european-accreditation.org/eamembers/directory-of-ea-membersand-mla-signatories/
To velja za: ISO, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS,PEFC, IFS, BRC),
 Certifikacijska organizacija mora biti akreditirana s strani edine akreditacijske ustanove, ki je
nosilec standarda oziroma sheme. Navedeno velja za:
o IATF https://www.iatfglobaloversight.org/certification-bodies/under-contract/
o FSC http://www.asi-assurance.org/s/find-a-cab
o ECOLABEL podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje
COSMOS https://cosmosstandard.files.wordpress.com/2019/02/certifiers20authorised20june2020171.pdf
60. V postopku 10 patentnih prijav na različnih stopnjah uveljavljanja oz. vzdrževanja
(imamo jih v PCT fazi ali v nacionalnih fazah preverjanja ipd ali jih že podeljene in
jih vzdržujemo …). Poleg pristojbin imamo tako različne stroške s strani zunanjih
izvajalcev: stroške posredovanja vlog na Urade, svetovanja o nadaljnjih korakih,
dopolnjevanja patentne prijave (popravki zahtevkov) za namene pridobitve
patenta ipd. Ali je za vas sprejemljivo, da na trgu pridobimo 3 ponudbe za npr. 3
različne storitve (dejansko bomo potem koristili še druge storitve zastopnika, ki jih
danes, ko pripravljamo vlogo, ne morem predvideti) – in se odločimo za najbolj
ugodnega zastopnika ter potem v oddaji zahtevka uveljavljamo le tega zastopnika?
Za vsako storitev potrebujete 3 ponudbe in sicer v primeru, da uveljavljate upravičene stroške izvajalca
za zastopnika in/ali prevajalca. Sami se odločite, katerega boste izbrali in izbranega navedete v vlogi.

61. Naš izdelek je v fazi certificiranja pri SIQ. Izdelek bo testiran po certifikatih- EUType Examination Certificates:
Documentation of built-in modules:
 EMC test reports



o

EN 301 489-1

V2.1.1 or V2.2.0

o

EN 301 489-3

V2.1.1

o

EN 301 489-17

V3.2.0

o

EN 301 489-52

V1.1.0

 Radio Frequency (RF) test reports
o

EN 301 511 (for GSM, GPRS)

V9.0.2 (if only GPRS)
V12.5.1 (if other than
GPRS)

o

EN 301 908-1, EN 301 908-2 (3G, LTE)

V11.1.1 (both)

o

EN 303 413 (GPS, GNSS, UMTS)

V1.1.1

o

EN 300 328 (Wi-Fi, Bluetooth)

V2.1.1 or V2.2.0

 Health safety test report
o

EN 62311

2008

Prosim vas za odgovor ali so EU-Type Examination certifikati zajeti v vašem razpisu? Da ali
ne? Za izdelavo certifikata, ki ga nam bo izdelal slovenski SIQ smo morali narediti tudi test
IEC 62133 oz. EN 62133:2012 (strošek priprave na certificiranje), ki ga je izdalo podjetje
TÜV Rheinsland iz Japonske. Izdelan je bil v novembru 2018. Ali je tovrstni strošek zajet v
vaš razpis?

EN 301 489-52 in EN 303 413 nista zajeta v našem javnem pozivu.
Da, IEC 62133 je zajet v naš javni poziv.
62. Smo d.o.o. in izvajamo institucionalno varstvo s koncesijo MDDSZ. Ali na navedeno
izpolnjujemo pogoj za kandidiranje na razpisu?
Da, lahko kandidirate.
63. Za prijavo na Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov bi potrebovala
informacijo glede prijavitelja. Matično podjetje ima dve samostojni podružnici. Ali
je potem prijavitelj matično podjetje ali se prijavljamo kot podružnica?

Prijavite se lahko kot matično podjetje.
64. Imela bi vprašanje v zvezi s pridobitvijo certifikata FSC in sicer nam pripravlja
zunanji ponudnik dokumentacijo za pridobitev ISO 9001-2015 in za certifikat FSC.
Ali vaš razpis za vavčer za pridobitev certifikatov kakovosti vključuje tudi FSC, saj
gre za certifikat kakovosti in sledljivosti. Se v tem primeru lahko vloži vlogo za oba
certifikata skupaj ?
FSC in ISO 9001 sta upravičena stoška..

67. V zvezi z objavljenimi vavčerji postavljam naslednja vprašanja:
Vavčer za certifikate kakovosti
 Kot upravičen strošek so navedeni stroški certificiranja za pridobitev oz.
vzdrževanje certifikatov. Kaj pomeni ta oziroma? Je upravičen strošek torej tudi
zgolj vzdrževanje certifikata, torej kontrolna presoja, ki se izvede praviloma
vsako leto?


Če pravilno razumem, je potrebno 3 ponudbe pridobiti zgolj za izbiro zunanjega
izvajalca za pripravo na certificiranje. Akreditirano organizacijo (npr. SIQ, TÜV,
Bureau Veritas…), ki bo izdala certifikat, lahko izberemo poljubno in nam pri njih
ni potrebno preverjati cen?



Je upravičen strošek tudi razširitev Evropskega tehničnega soglasja – ETA? V
prejšnjem razpisu, pri katerem je sodeloval Spirit, je bila pridobitev ETA
upravičena
https://www.spiritslovenia.si/resources/files/2018/JR_sejmi_december_201
8/Informativni_seznam_odobrenih_vlog_28._12._2018.pdf.






Upravičen strošek za vzdrževanje je za certifikate izdane od 1.1.2019 dalje.
3 ponudbe potrebujete le v primeru, da boste imeli zunanjega izvajalca.
Certifikacijski organi niso omejeni na slovenske certifikacijske organe, pogoj pa je,
da je organizacija akreditirana s strani nacionalne akreditacijske organizacije, ki je
podpisnik multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji: (https://europeanaccreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/)
Ne, razširitev Evropskega tehničnega soglasja – ETA ni upravičen strošek.

68. Podjetnik sprašuje, ali lahko pridobi sredstva iz javnega poziva za certificiranje za
pridobitev tehničnega standarda za zaščito osebnih podatkov v skladu z uredbo EU
2016/679. V ponudbi piše, da je področje certificiranja že zajeto v področje certificiranja v
skladu z ISO 9001, ki ga je izdal Bureau Veritas Certification.
Certificirani organi niso omejeni na slovenske organe, pogoj pa je, da je organizacija akreditirana s strani
nacionalne akreditacijske organizacije. Akreditirana organizacija mora biti za izdajo točno določenega
certifikata akreditirana s strani nacionalne akreditacijske organizacije, ki je podpisnik multilateralnega
sporazuma pri evropski akreditaciji: https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-eamembers-and-mla-signatories/
69. V letu 2019 se pripravljamo na recertifikacijsko presojo za vzdrževanje standardov
ISO. Imamo 2 zunanja sodelavca za to področje, ki nam za svojo storitev izdata račun.
Zanima nas:

ali lahko kot upravičene stroške uveljavljamo stroške certifikacijske hiše in
tudi stroške dotičnih dve zunanjih sodelavcev za?


ali je potrebno za vzdrževanje standardov iskati 3 ponudbe?

V kolikor boste uveljavljali upravičene stroške zunanjega svetovalca za pripravo na certificiranje
potrebujete 3 ponudbe, v primeru vzdrževanja pa niso potrebne.
70. Ali je certifikat ISO 2200 o katerem razmišlja član, ki se je danes obrnil na nas za pomoč
– predmet sofinanciranja?
Da, ISO 2200 je upravičen strošek.
71. Podjetje je lani pričelo s postopkom pridobivanja certifikata, storitev je bila opravljena
decembra 2018, račun je bil izstavljen konec decembra 2018, poravnan pa v januarju 2019.

Je to lahko upravičen strošek? Ali pa so lahko upravičeni samo tisti stroški storitev, za
katere je bil račun izdan od 1. 1. 2019?
Da, tako je, upošteva se račun izdan od 1.1.2019 dalje.
72. Na našo SPOT točko se je obrnilo podjetje, sicer MSP, katerega 30 % lastnik je veliko
podjetje. Zanima jih (nas), ali so upravičeni do kandidiranja na javnem pozivu za pridobitev
vavčerja? Ali torej 30 % lastništvo velikega podjetja v tem primeru vpliva na velikost MSP
in se podjetje, ki želi kandidirati na javnem pozivu, zaradi solastništva ne obravnava kot
MSP ?MSP, katerega 30 % lastnik je veliko podjetje se želi prijaviti na javni poziv za
pridobitev vavčerja za pridobitev certifikata.
Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU. Na podlagi te uredbe, podjetje ne more kandidirati za pridobitev vavčerjev.
73. Kaj spada pod pripravo na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca) ali pod te stroške
spadajo tudi:
 Zunanja izobraževanja za notranje presojevalce sistema ISO 9001:2015,
notranje presoje so priprava na certificiranje saj certifikata brez notranjih
presoj in izobraževanja ne dobimo, izvaja jih slovenski akreditiran izvajalec
 Zunanje kalibracije merilnih instrumentov, kalibracije so izvedene od zunanjega
izvajalca, ki so odobreni nacionalni akreditacijski organizaciji ( v našem primeru
kalibriramo opremo pri izvajalcih, ki so akreditirani s strani nemške nacionalne
akreditacijske organizacije DAkkS. Prav tako je to priprava ba certificiranje saj
morajo biti instrumenti po standardu ISO9001:2015 kalibrirani.
Investicije, vezane na pridobitev certifikatov, niso upravičen strošek (tako tudi ne stroški kalibracije
merilnih instrumentov). Ostali stroški, ki so nujni in jih izvaja zunanji izvajalec kot del priprave na
certificiranje, so upravičeni stroški.
74. Želeli bi se prijaviti na razpis za pridobitev vavčerja za pridobitev certifikata na področju
kakovosti in varnosti hrane za živali. Naša osnovna dejavnost je proizvodnja hrane za živali,
šifra dejavnosti 10.910.

Zanima me, ali pridejo v poštev pridobitve standardov GMP+ FSA, Pastus+
(AMA), QS feed..?


Ali pride v poštev osnovni sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015?



Ali pride v poštev standard »Zahteve za usposobljenost
laboratorijev ISO/IEC 17025:2017"?



Ali pride v poštev standard »Smernice za DPP za proizvodnjo, kontrolo,
skladiščenje in odpremo kozmetičnih proizvodov ISO 22716:2007"?

V okviru omenjenega javnega poziva je omogočeno sofinanciranje stroškov za pridobitev oz.
vzdrževanje certifikatov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL,IFS, BRC,
FSC, PEFC, COSMOS).
Certifikacijski organi niso omejeni na slovenske certifikacijske organe, pogoj pa je, da je organizacija
akreditirana s strani nacionalne akreditacijske organizacije, ki je podpisnik multilateralnega sporazuma
pri evropski akreditaciji: (https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-membersand-mla-signatories/).
Primer: za ISO 9001 je lahko certifikacijski organ tudi npr. TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH,
saj iz spletne strani evropske akreditacije izhaja, da je akreditacijski organ za Nemčijo DAkkS (Deutsche
Akreditierungsstelle),
ki
je
(med
drugimi)
akreditiral
tudi
TÜV
za
ISO
9001(https://www.dakks.de/en/content/accredited-bodies-dakks).

75. Letos bomo uvedli ISO 9001:2015 prav tako pa imamo tudi vzdrževanje certifikatov EN
1090 in 3834. Zanima me če lahko dam za vzdrževanje in uvedbo eno prijavo ali vsako
posebej?
Lahko oddate eno vlogo ali vsako posebej. Odvisno od zneska, max znesek je 9.999,99 €. Sofinanciranje
upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od 1.1.2019.
76. Želimo pridobiti certifikate SIST EN 1856-1:2009(identičen z EN 1856-1:2009) in SIST
EN 1856-2:2009 (identičen z EN 1856-2:2009). Ali se je možno se na razpis prijaviti
dvakrat? Imamo namreč še nekaj proizvodov(inštalacijski jašek), kateri čakajo na
certificiranje. V kolikor je edini akreditiran organ za presojo in testiranje izdelka v Sloveniji
ZAG, potem verjetno ni potrebno pridobivanje tujih ponudb?
Za omenjena certifikata lahko kandidirate. Lahko se prijavite večkrat, na leto lahko imate odprte največ
3 vavčerje v višini do 30.000 € letno. 3 ponudbe potrebujete samo za zunanje izvajalce kot stroške
priprave na certificiranje.
77. Kakšne so zahteve za zunanjega izvajalca, ki nam pomaga pri pripravi na presojo? Mora
biti v kakšnem združenju ali kaj podobnega?
Posebnih zahtev ni, v primeru zunanjega izvajalca (priprava na certificiranje) je potrebno imeti 3
ponudbe.
78. Zanima me ali je možno pridobiti certifikat za digestorije EN 14175 -6. Pomembno
dejstvo je, da omenjenega certifikata ne more narediti/odobriti nobena certifikacijska hiša
v Sloveniji, temveč samo v tujini.
V okviru omenjenega javnega poziva je omogočeno sofinanciranje stroškov za pridobitev oz. vzdrževanje
certifikatov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL,IFS, BRC, FSC, PEFC,
COSMOS).
Certifikacijski organi niso omejeni na slovenske certifikacijske organe, pogoj pa je, da je organizacija
akreditirana s strani nacionalne akreditacijske organizacije, ki je podpisnik multilateralnega sporazuma
pri evropski akreditaciji: (https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-membersand-mla-signatories/).

Primer: za ISO 9001 je lahko certifikacijski organ tudi npr. TÜV Technische Überwachung Hessen
GmbH, saj iz spletne strani evropske akreditacije izhaja, da je akreditacijski organ za Nemčijo DAkkS
(Deutsche Akreditierungsstelle), ki je (med drugimi) akreditiral tudi TÜV za ISO
9001(https://www.dakks.de/en/content/accredited-bodies-dakks).
79. Glede na zadnje odgovore na vprašanja ugotavljam, da vpeljava standarda ISO 17025
Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev ni
predmet omenjenega vavčerja. Ali to drži?
Upravičeni so samo certifikati za sisteme vodenja in proizvodov.
80. V razpisni dokumentaciji je omenjeno, da posamezni prijavitelj (podjetje) lahko
istočasno izvaja tri projekte. Kako pa je v primeru povezanosti podjetij? Ali imata dve
podjetji, ki sta lastniško povezani, skupaj tri projekte ali ima vsako posamezno podjetje
možnost izvajanja treh projektov hkrati?
Vsako posamezno podjetje lahko izvaja več projektov, lastniško povezanost podjetij je potrebno
upoštevati le pri opredelitvi velikosti MSP.
81. Pridobili smo ponudbo za certificiranje in zanima nas ali je upravičen strošek samo
pridobitev certifikata ali tudi pridobitev + vzdrževanje certifikata za prvo triletje? Namreč
pridobljena ponudba zajema pridobitev + vzdrževanje certifikata za prvo triletje.

Ponudba lahko vključuje 3 letno obdobje vzdrževanja, vendar vam tega ne moremo priznati. Uveljavljate
lahko stroške priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca) in stroške certificiranja za pridobitev
certifikatov.
Vzdrževanje boste lahko uveljavljali naslednje leto.
82. V letu 2019 nam preteče trenutni certifikat ISO 9001:2015 in bomo pridobili novega.
Glede na seznam je trenutno SIQ edina nacionalno akreditirana organizacija za izdajo ISO
9001. Ali to pomeni, da vlogi za vavčer ni treba priložiti treh ponudb za izbiro organizacije
za certificiranje, če dejansko izbire ni?
3 ponudbe potrebujete samo za pripravo na certificiranje, za vzdrževanje in pridobitev ni potrebno.
83. Prijavili bi dva ločena procesa certificiranja skladnosti in izdaje certifikatov. Eden je
vezan na certifikat skladnost elektronskih naprav, ki jih bomo proizvajali. Izvajalec Inštitut
SIQ iz Slovenije. Drugi je vezan na celoten sistem, katerega del je tudi omenjena
elektronska naprava. Izvajalec je referenčni laboratorij dotične Mednarodne športne
organizacije (Velika Britanija) in deluje po ISO in CEN evropskih standardi ter na koncu
podeli certifikat.
Naša vprašanja:
o

o
o

Če pravilno razumemo, lahko za omenjena postopka različnih
certificiranj pri različnih zunanjih izvajalcih (SLO in VB) oddamo eno
vlogo?
SIQ je edini slovenski organ za omenjena testiranja. Moramo
posledično pridobiti še kakšne ponudbe od tujih sorodnih organizacij?
Če in kakšno potrdilo oz. izjavo potrebujemo od omenjenega
laboratorija Mednarodne športne organizacije (je edini na svetu), da
deluje na podlagi mednarodnih/evropskih standardov, ki jih pokriva
razpis.

V okviru omenjenega javnega poziva je omogočeno sofinanciranje stroškov za pridobitev oz. vzdrževanje
certifikatov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL,IFS, BRC, FSC, PEFC,
COSMOS).
Certifikacijski organi niso omejeni na slovenske certifikacijske organe, pogoj pa je, da je organizacija
akreditirana s strani nacionalne akreditacijske organizacije, ki je podpisnik multilateralnega sporazuma
pri evropski akreditaciji: (https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-membersand-mla-signatories/).
o
o
o

Da, lahko oddate 1 vlogo. V tem primeru boste tudi oddajali en skupen zahtevek.
3 ponudbe potrebujete samo za pripravo na certificiranje.
Ne potrebujete nobene izjave.

Sklad ima 15 delovnih dni čas, da vam posreduje povratno informacijo na podano vlogo.
84. Naše podjetje ima dve podružnici v obeh kohezijskih regijah. Zanima nas prijava na
javni razpis, ali se podružnici prijavljata na javni razpis ločeno ali poteka prijava na javni
razpis preko krovne organizacije d.o.o. V prvi podružnici bi radi certificirali model kakovosti
E-Qalin, v drugi ISO 9001. Zanima nas upravičenost obeh modelov za pridobitev sredstev
na javnem razpisu.
V točki 10. Javnega poziva je opredeljeno, da mora biti »akreditirana organizacija
akreditirana s strani nacionalne akreditacijske organizacije, ki je podpisnik
multilateralnega
sporazuma
pri
evropski
akreditaciji:
https://europeanaccreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/«.
Pri

pregledu akreditacij v iskalniku je za standard ISO 9001 samo en zadetek in sicer Slovenski
institut za kakovost in meroslovje. Pri iskanju ponudb za certificiranje smo zasledili namreč
še ponudnika Bureau Veritas. Zanima nas upravičenost slednjega ponudnika za pridobitev
sredstev.
Upravičenci so dolžni ravnati v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, temeljnimi načeli
Zakona o javnem naročanju in pogodbo o sofiranciranju. Pridobiti je potrebno tri različne
ponudbe. Ali je osnova za obračun 60% upravičenih stroškov izbrane ponudbe ponudnika
ali se povrne do 60% osnove od najugodnejše predložene ponudbe na javni razpis. Pri
izpolnjevanju Prijavnega obrazca je rubrika Število zaposlenih na dan oddaje vloge. Krovna
organizacija ima dve podružnici. Glede na to, da kandidira samo ena podružnica nas zanima
kateri podatek o zaposlenih je relevanten, vsi zaposleni (v krovni organizaciji in v obeh
podružnicah) ali samo zaposleni podružnice v postopku certificiranja za pridobitev
certifikata.
ISO 9001 spada med certifikate, ki so upravičeni do financiranja na podlagi javnega poziva Vavčer za
pridobitev certifikatov. E-Qalin ne spada med certifikate, ki bi bili upravičeni do financiranja.
Slovenski institut za kakovost in meroslovje je edini akreditiran organ s strani slovenske nacionalne
akreditacije za ISO 9001. V poštev pridejo še ostali ponudniki, ki so za ustrezen certifikat akreditirane s
strani katerekoli nacionalne akreditacije (med njimi je ustrezen tudi Bureau Veritas, ki je akreditiran s
strani angleške nacionalne akreditacije).
Tri ponudbe je potrebno priložiti v primeru, če boste imeli zunanjega izvajalca za pripravo na
certificiranje. V nasprotnem primeru, če boste opravljali samo presojo za pridobitev certifikata kakovosti,
s strani akreditirane nacionalne agencije, potem treh ponudb ni potrebno priložiti.
Povrne se 60% upravičenih stroškov izbrane ponudbe, pri čemer ni nujno, da se izbere najugodnejša
ponudba.
Na razpis se morate prijaviti z matičnim podjetjem, torej krovno organizacijo, pri čemer se kot število
zaposlenih upošteva vse zaposlene v matičnem podjetju in vseh podružnicah.
85. V letošnjem letu smo imeli kontrolno presojo za standard ISO 9001, ki je predmet
javnega razpisa. Vprašanje imamo glede upravičenosti prijave, saj je strošek kontrolne
presoje približno 1.300 € + ddv , kar pomeni, da s sofinanciranjem 60 % ne dosežemo
minimalnega zneska 1.000 €. Se v takem primeru lahko prijavimo ali ne?
Minimalna višina subvencije po javnem pozivu je 1.000,00 €, torej je potrebno ta pogoj upoštevati.
86. Zanima me, če se lahko zamenja zunanjega izvajalca po podpisu pogodbe. Pogodbo o
sofinanciranju smo namreč že podpisali, kontaktirali izbranega izvajalca in izvedeli, da nam
bodo še dodatno zaračunali samo preverjanje pred registracijo blagovne znamke. Kaj v tem
primeru lahko naredimo oz. je najbolje narediti? Ali lahko torej še v sklopu te pogodbe
zamenjamo izvajalca (ki za enako ceno ponuja tudi preverjanje), ali je bolje pogodbo
»stornirati« in oddati novo vlogo?
Zamenjava zunanjega izvajalca navedenega v vlogi je možna, vendar je potrebna utemeljitev v zahtevku
za izplačilo.
87. V primeru, da v prijavnem obrazcu navedemo celoten strošek za postopek certifikacije
po standardu ISO 9001 (t. j. začetna in certifikacijska presoja ter kontrolni presoji čez 1
leto in čez 2 leti) in se celoten ciklus razdeli med navedena tri leta, kako je potem z
oddajanjem zahtevkov glede na to, da se celoten strošek za postopek cerfitikacije plača v
enkratnem znesku po pridobljeni ponudbi ponudnika.

Zahtevki za izplačilo se morajo oddati najkasneje v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe, skupaj z
dokazili o aktivnostih upravičenih stroškov. V vašem primeru stroškov kontrolne presoje čez eno leto oz.
dve leti ne boste mogli uveljavljati, saj ne bo možno dokazati izvedbo teh aktivnosti za vnaprej.
Predlagam, da ponudbo razdelite na tri dele in jih uveljavljate posamično po posameznih letih. Le-tako
boste v primeru razpoložljivih sredstev lahko dobili sofinancirane vse tri aktivnosti (torej pridobitev in
vzdrževanje certifikata v sledečih dveh letih). Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata
je upravičeno le za certifikate izdane od 1.1.2019.
Kot že rečeno je javni poziv odprt do leta 2023, vendar ne moremo 100% zagotoviti, da bodo sredstva
do takrat na razpolago.
88. V zvezi z vavčerjem za certifikat kakovosti (ISO 9001) nas zanima naslednje:
1.

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

v najpogostejših vprašanjih pod št. 67 razumem, da je potrebno 3
ponudbe pridobiti zgolj za izbiro zunanjega izvajalca za pripravo na
certificiranje, za akreditirano organizacijo (npr. SIQ, TÜV, Bureau
Veritas…), ki bo izdala certifikat, pa ne potrebujemo 3-eh ponudb.
Glavno, da je na linku akreditiranih organizacij - je tako?
v vprašanju pod št. 26 je izvajalec za certificiranje mišljen kot nekdo
tretji? Ne zunanji izvajalec za pripravo na certificiranje in ne
akreditirana organizacija?
ali je lahko cena za stroške zunanjega izvajalca v ponudbi izraženav
EUR/ svetovalni dan (koliko ur traja svetovalni dan je navedeno, prav
tako okvirni plan in končna cena brez ddv in potnih stroškov)?
V ponudbi zunanjega izvajalca za pripravo na certificiranje je naveden
pričetek in predviden zaključek del na projektu - vse v 2018, ker je
ponudba iz 2018. Je to problem?
se na prijavni obrazec navede, za kateri certifikat se oddaja vloga? Kje?

Da, tako je.
Pripravo na certificiranje lahko izvede podjetje, ki ni akreditirano za samo izdajo certifikatov,
certifikat pa mora izdati akreditirana organizacija.
Lahko je cena izražena v EUR/uro, v kolikor je na ponudbi jasno zapisano tudi koliko ur dela
zunanjega svetovalca je predvidenih in s tem skupna oz. končna vrednost ponudbe.
V nasprotnem primeru bi lahko bil podatek zavajajoč - izbrani zunanji izvajalec bi npr. lahko
imel nižjo ceno (v EUR) na uro, bi pa prijavitelju zaračunal bistveno več ur kot drugi ponudnik,
ki bi imel sicer višjo ponudbeno ceno (v EUR/uro), pa bi zaradi manjšega števila zaračunanih
ur podjetju, bil na koncu ugodnejši ponudnik.
Ponudba iz 2018 je lahko. Aktivnosti in plačilo računa pa od 1.1.2019.
Da, imate polje za vpis.

89. Zanima nas ali za pridobitev vavčerja za pridobitev certifikatov potrebujemo 3 ponudbe
za zunanjega svetovalca za pripravo za certificiranje in 3 ponudbe za certificiranje (npr.
SIQ...) Ali je dovolj če pridobimo 3 ponudbe za zunanjega svetovalca za pripravo za
certificiranje + zgolj ponudbo SIQ za certificiranje? Zunanji izvajalec za pripravo ne bo isti
kot izvajalec za certificiranje.
3 ponudbe potrebujete v primeru, če boste uveljavljali upravičene stroške zunanjega izvajalca za
pripravo na certificiranje.
90. Prosimo za dve pojasnili:
1.

V točki 10. javnega poziva (str. 4) je zapisano: pridobivanje certifikatov je
postopek, ki se izvaja s pomočjo akreditiranih organizacij. Akreditirana
organizacija mora biti akreditirana s strani nacionalne akreditacijske
organizacije, ki je podpisnik multilateralnega sporazuma pri evropski

akreditaciji: https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-eamembers-and-mla-signatories/. ECOLABEL podeljuje Agencija Republike
Slovenije za okolje. Zanima nas, ali pravilno razumemo: to pomeni, da ker npr.
Bureau Veritas in TÜV nimata slovenske akreditacije s strani Slovenske
akreditacije za ISO 9001 idr. lahko presoje izvede le SIQ, ki jo v Sloveniji edini
ima? Če je odgovor da, ali to potem morebiti pomeni, da imamo opravka z
omejevanjem konkurence? Če je odgovor ne, pa bi morebiti bilo potrebno narediti
popravek in prvi stavek spremeniti tako, da bo dovoljeval vsem akreditiranim
organizacijam, ki so podpisnice multilateralnega sporazuma pri evropski
akreditaciji (BV, TÜV idr.) sodelovanje na razpisu. Naj navedemo še en primer:
če je odgovor da, potem v Sloveniji ni akreditirane organizacije za certificiranje
in presojo npr. standarda ISO 27001, če pa je odgovor ne, pa obstajajo vsaj tri.
2.

Ali je potrebno za presoje in certificiranje pridobiti tri ponudbe od treh različnih
certifikacijskih organov?

V okviru omenjenega javnega poziva je omogočeno sofinanciranje stroškov za pridobitev oz. vzdrževanje
certifikatov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL,IFS, BRC, FSC, PEFC,
COSMOS).
Certifikacijski organi niso omejeni na slovenske certifikacijske organe, pogoj pa je, da je organizacija
akreditirana s strani nacionalne akreditacijske organizacije, ki je podpisnik multilateralnega sporazuma
pri evropski akreditaciji: (https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-membersand-mla-signatories/).
Primer: za ISO 9001 je lahko certifikacijski organ tudi npr. TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH,
saj iz spletne strani evropske akreditacije izhaja, da je akreditacijski organ za Nemčijo DAkkS (Deutsche
Akreditierungsstelle),
ki
je
(med
drugimi)
akreditiral
tudi
TÜV
za
ISO
9001(https://www.dakks.de/en/content/accredited-bodies-dakks).
3 ponudbe potrebujete v primeru, če boste uveljavljali upravičene stroške zunanjega izvajalca za
pripravo na certificiranje.
91. V letošnjem letu bi se recertificirali ISO 9001 in na novo uvedli ISO 45001 pri BVCi
(Bureau Veritas) ki je mednarodna certifikacijska hiša in ima sedež v Sloveniji in je ne
najdem na seznamu akreditiranih ustanov (ali pa sem zgrešila) – Ali potem sploh nimamo
možnosti sodelovati v razpisu? Ali tisti, ki smo certificirani pri BVCi in ne pri SIQ sploh
nimamo možnosti sodelovati v tem razpisu. Ali za ISO 45001:2018 potem sploh ni
nobenega ponudnika, ki ustreza certifikaciji – če vpišem v link, ki je na voljo mi ne vrže ven
nobenega ponudnika. To je standard ISO in tudi sistem vodenja.
V okviru omenjenega javnega poziva je omogočeno sofinanciranje stroškov za pridobitev oz. vzdrževanje
certifikatov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL,IFS, BRC, FSC, PEFC,
COSMOS).
Certifikacijski organi niso omejeni na slovenske certifikacijske organe, pogoj pa je, da je organizacija
akreditirana s strani nacionalne akreditacijske organizacije, ki je podpisnik multilateralnega sporazuma
pri evropski akreditaciji: (https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-membersand-mla-signatories/).
Primer: za ISO 9001 je lahko certifikacijski organ tudi npr. TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH,
saj iz spletne strani evropske akreditacije izhaja, da je akreditacijski organ za Nemčijo DAkkS (Deutsche
Akreditierungsstelle),
ki
je
(med
drugimi)
akreditiral
tudi
TÜV
za
ISO
9001(https://www.dakks.de/en/content/accredited-bodies-dakks).
92. Lahko kandidiramo za pridobitev sredstev, glede na to da smo vavčer pred 1.5 leta že
dobili, vendar nismo v pravem času pridobili certifikata (in posledično tudi nismo pridobili
sredstev)?
Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od
1.1.2019. Lahko pa kandidirate tudi za katerega koli drugega, ki ga še nimate in bi ga želeli pridobiti.

93. Nameravamo oddat več vlog za sofinanciranje upravičenih stroškov, in sicer za zaščito
patenta, za zaščito znamke in vlogo za pridobitev certifikatov. Ali podjetje podpiše pogodbo
o sofinanciranju podjetja samo enkrat za vse vloge za sofinanciranje v obdobju
upravičenosti stroškov ali se pogodba podpiše za vsako vlogo posebej?
Pogodba se podpiše za vsako vlogo posebej.
94. V letu 2019 nameravamo patent razširiti tudi v druge države, vendar še nimamo točno
določenega časovnega okvirja. Do kdaj je zadnji rok za oddajo vloge za Vavčer za zaščito
patentov za stroške nastale v letu 2019? Lahko za stroške, nastale v letu 2019, oddamo
zahtevek za izplačilo sredstev v letu 2020, ali moremo, za stroške, nastale v letu 2019 oddat
zahtevek izključno do 31.10.2019 oz. v letu nastanka stroškov?
Da, lahko oddate zahtevek v letu 2020 za stroške nastale v letu 2019. Zahtevek je potrebno oddati v 12
mesecih od podpisa pogodbe.
95. V podjetju bomo letos vpeljali sistem kakovosti ISO 9001. Certifikacijsko presojo
planiramo meseca decembra 2019. Kdaj je rok za oddajo vloge, da lahko pridobimo
sredstva za sofinanciranje pridobitve certifikata, ki je objavljen v javnem pozivu za Vavčer
za pridobitev certifikatov?
Javni poziv je odprt do leta 2023, rokov za oddajo ni. V kolikor bi prišlo do predčasne porabe sredstev,
bomo podjetnike pravi čas obvestili.
96. Želeli bi vložiti vlogo za pridobitev vavčerja za vzdrževanje certifikata ISO 14000.
Zanima jih, ali lahko uveljavljajo za vzdrževanje certifikata zunanje stroške dveh različnih
izvajalcev: eden izvajalec skrbi za spremljanje zakonodaje s področja okolja (kar
vzdrževanje tega certifikata tudi zahteva), drugi izvajalec pa za ostali del vzdrževanja
certifikatov.
V javnem pozivu za to nimamo omejitve.
97. Ali je mogoče v sklopu poziva Vavčer za pridobitev certifikatov uveljavljati zgolj stroške
priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca), samo certifikacijo pa bi izvedli
naknadno?
Posledica priprave na certificiranje mora biti izdan certifikat, torej naknadno ne bo mogoče.
98. Imam vprašanje okoli izbire ponudnika za pomoč oz. izvedbo svetovanja pri vpeljavi
sistema vodenja kakovosti po ISO 9001. Obstaja kot kriterij pri razpisu, izbara najnižje
cene ali so še kakšni drugi kriteriji, ki se jih mora upoštevati izboru ponudnika svetovanja
oz. tudi pri ponudniku certificiranja?
Pogoja glede izbire ponudnika po javnem pozivu nimamo. Podrobne informacije si lahko preberete v
pozivni dokumentaciji na strani 8 in 9.
99. Zanima me ali pri razpisu lahko sodelujejo pravne osebe (d.o.o. ali s.p.) tudi s področja
socialne oskrbe (institucionalno varstvo) in zdravstvene dejavnosti.
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. V kolikor
torej ustrezajo temu pogoju – se lahko prijavijo.
100. En certifikat bomo pridobili na novo, drugega pa bomo podaljšali. Ali izpolnimo 2 vlogi?
In ali za podaljšanje potrebujemo 3 ponudbe.

Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od
1.1.2019. 3 ponudbe potrebujete samo za pripravo na certificiranje.
101. Zanima nas katero vrednost upravičenega stroška vpišemo v finančno konstrukcijo,
če akreditacijski organi ne izda vsako leto iste vrednosti računa za vzdrževanje, kar pomeni
da bosta vpisana vrednost upravičenih stroškov, v finančni konstrukciji na prijavi, in
dejanska vrednost stroškov za črpanje zahtevka, različna. Vlogo bi namreč vložili že danes
za bodoče stroške, ki pa kot rečeno, ne vemo točno kakšni bodo. Kaj torej vpisati v finančno
konstrukcijo?
Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od
1.1.2019.
102. Do konca leta 2020 moramo zaradi zahtev naročnikov pridobiti certifikat ISO 14001.
Zanima nas ali lahko oddamo vlogo za oceno stanja in usposabljanje za notranje
presojevalce? ISO presoje na tej vlogi ne bi uveljavljali, bi jo pa uveljavljali na novi vlogi,
ki bi jo oddali kasneje in sicer za standard 9001 (samo kontrolna presoja) in 14001, je to
ustrezno?
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
•
Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
•
Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov
ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih
standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL,IFS, BRC, FSC, PEFC,
COSMOS).
Upoštevati morate, da je potrebno ob morebitnem podpisu pogodbe s Skladom k zahtevku predložiti:
•
račun izdajatelja certifikata oz. validacije okoljske izjave,
•
dokazilo o plačilu računa,
•
fotokopija certifikata.
Če upravičenec uveljavlja tudi stroške priprave na certificiranje je potrebno dodatno priložiti še:
•
račun zunanjega izvajalca za pripravo upravičenca na certificiranje,
•
dokazilo o plačilu računov zunanjega izvajalca.
103. Vezano na javni poziv za pridobitev sredstev nas zanima ali se lahko prijavimo tudi v
primeru kontrolne certificijske presoje?
Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od
1.1.2019.
104. Pripravljamo vlogo za pridobitev Vavčerja za certifikat kakovosti ISO oz. natančneje
za kontrolno presojo. Vezano na to me zanima, kje v prijavnem obrazcu št. 1je potrebno
navesti zunanjega izvajalca v primeru, ko ne gre za pripravo na certificiranje (ampak za
kontrolno presojo).
Izpolniti je potrebno le v primeru, če bo prijavitelj uveljavljal upravičene stroške zunanjega izvajalca za
pripravo na certificiranje.
105. V našem podjetju smo evropski patent pridobili leta 2016. Validirali smo ga v več
evropskih državah. Vsako leto plačujemo pristojbine za vzdrževanje patenta (validacije) v
več evropskih državah. Zanima nas ali:
 lahko prijavimo vavčer za vzdrževanje, že 2016, pridobljenega patenta?
 če da, ali lahko prijavimo vavčer vsako leto po plačani pristojbini za vzdrževanje
validacij?
 kakšne so omejitve do leta 2023 v skupnem številu prijav vavčerja na podjetje in v
skupnem znesku?

Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od
1.1.2019.
Letno se lahko upravičencu za različne vsebine vavčerjev (ki bodo objavljeni z javnimi pozivi Slovenskega
podjetniškega sklada) izplača največ 30.000 EUR.
Upravičenec ima lahko hkrati v izvajanju največ tri vavčerje (ali po tem javnem pozivu za vavčer za
pridobitev certifikatov ali za kateri drugi javni poziv za ostale vavčerje). Ko katerega izmed teh treh
vavčerjev zaključi (izvede vse aktivnosti in odda zahtevek), lahko odda novo vlogo (za vavčer po tem
javnem pozivu ali za kateri drugi javni poziv za vavčerje).
106. V zvezi z Vavčerjem za pridobitev certifikatov imam naslednje vprašanje:
Konec leta planiramo certifikacijo sistema ISO 9001.
Ponudbe, ki smo jih prejeli so razdeljene na tri dele in sicer:
Leto 1: pred - presoja, začetna presoja, certifikacijska presoja, certifikacijska pristojbina
1.del)
Leto 2: kontrolna presoja 1, certifikacijska pristojbina 2 del
Leto 3: kontrolna presoja 2, certifikacijska pristojbina 3 del
Zanima nas kateri stroški so upravičeni stroški za kandidiranje na razpisu če, vlogo oddamo
v mesecu aprilu letos.
Uveljavljate lahko samo 1 leto, ker morate v primeru podpisane pogodbe v 12 mesecih oddati zahtevek
z vsemi dokazili.
107. V našem podjetju imamo nekaj vprašanj glede vavčerja za certifikate kakovosti.
Zanima nas, ali morajo biti ponudbe za izvajalce certificiranja pridobljene v letu 2019 ali so
lahko iz leta 2018? Zanima nas tudi do kdaj je potrebno oddati prijavni obrazec, če želimo
sredstva koristiti v letu 2019?
Ponudba je lahko iz leta 2018, aktivnosti pa morajo biti izvedene v 2019.
V kolikor boste s strani Sklada prejeli pogodbo o sofinanciranju, morate zahtevek oddati v roku 12
mesecev od podpisa pogodbe. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2019 je
31.10.2019.
108. Stranka bi za pridobitev certifikata imela 2 zunanja izvajalca, vsakega za posamezni
del. Ali se lahko zaprosi za pridobitev sofinanciranja certifikata, če je bil že izdan certifikat,
plačan pa ni bil še ne izvajalec, ne certifikat.
Upravičeni so stroški od 1.1.2019 dalje. Certifikat mora biti v času uveljavljanja upravičenih stroškov še
veljaven.
109. Glede fotokopij certifikatov – ISO 9001 :2015 je bila izvedena redna presoja, zato ne
bomo dobili novega certifikata. Prosim za obrazložitev ali lahko preložimo starega 21.3.
2018.
K zahtevku morate priložiti:


račun izdajatelja certifikata oz. validacije okoljske izjave,



dokazilo o plačilu računa,



fotokopija veljavnega certifikata

110. Podjetje je prej imelo uveljavljen standard ISO 9001:2008, sedaj so pridobili certifikat
ISO 9001 :2015. Zanima nas ali potrebujemo za recertifikacijo in kontrolno presojo 3

ponudbe ali je dovolj 1 ponudba (imamo 1 ponudbo od certfikacijskega organa Bureau
Veritas, d.o.o.)?
Sofinanciranje upravičenih stroškov vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate izdane od
1.1.2019. 3 ponudbe so primerne le v primeru priprave na certificiranje.
111. Zanima me ali v primeru, ko ni na pravni osebi ( d.o.o.) prijavitelja razpisa zaposlen
nihče, ima pa lastnik oz. ustanovitelj tega te pravne osebe (d.o.o.) sklenjeno podjemno
pogodbo o poslovodenju, zadosti pogoju razpisa Vavčer kakovosti.
Ne, na podjetju, ki se prijavlja mora biti na dan oddaje vloge zaposlena 1 oseba.
112. Naše podjetje je v letu 2018 pridobilo certifikat za Standard ISO 9001:2015.
o V letu 2019 moramo nam bo isto podjetje, ki nam je certifikat odobrilo,
delalo tudi kontrolno presojo. Če prav razumem v tem primeru ni potrebno
pridobiti 3 ponudb. V ponudbi, ki smo jo od dobili, so navedeni tudi potni
stroški presojevalca. Ali se ti stroški smatrajo kot upravičeni stroški?
o Za pripravo in pridobitev certifikata smo najeli zunanjega izvajalca. Istega
izvajalca želimo zaradi poznavanja procesov v podjetju najeti tudi za
izvedbo notranje presoje pred kontrolno presojo. Ali potrebujemo 3
ponudbe ali je dovolj le ponudba zunanjega izvajalca, ki smo ga v
preteklosti že najeli?
3 ponudbe potrebujete v primeru priprave na certificiranje. V primeru, da predložitev treh ponudb ni
možna mora prijavitelj navesti razlog (s čimer bo dokazoval gospodarno ravnanje).
113. Ali morajo biti računi ob oddaji vloge prijavnega obrazca že plačani? Ali je to
sprejemljivo, če se del računa za zunanjo storitev poravna s kompenzacijo?
Računi ob oddaji vloge ne rabijo še biti plačani, to dokazujete ob zahtevku. Ne, del računa se ne more
poravnati s kompenzacijo.
114. Podjetje bi želelo pridobiti certifikat ISO27001. Če prav razumemo določila razpisa, se
za vse ISO certifikate lahko pridobi vavčer, za konkreten primer je problem le-ta, da v
Sloveniji ni ni akreditirane organizacije za certificiranje in presojo standarda ISO 27001,
je pa takšna organizacija na Dunaju. Po vaših objavljenih odgovorih sodeč (Certificirani
organi niso omejeni na slovenske organe, pogoj pa je, da je organizacija akreditirana s
strani nacionalne akreditacijske organizacije. Akreditirana organizacija mora biti za izdajo
točno določenega certifikata akreditirana s strani nacionalne akreditacijske organizacije,
ki
je
podpisnik
multilateralnega
sporazuma
pri
evropski
akreditaciji:
https://europeanaccreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mlasignatories/) sklepamo, da bi podjetje lahko pridobilo vavčer za certifikat ISO 27001, ki ga
bo pridobilo preko dunajskega certificiranega organa?
Da, tako je, lahko ga pridobi preko dunajskega certificiranega organa.
115. Zanima me ali moramo narediti prijavo posebej za svetovalca in organizacijo kar
pomeni 2 vavčerja ali to lahko združimo v enega? Glede svetovalca imam tudi vprašanje ali
je potrebno zbrati 3 ponudbe kot pri organizaciji? ali je dovolj ena?
3 ponudbe potrebujete le v primeru priprave na certificiranje. Lahko združite v enega, ker ste tudi vezani
na minimalni znesek.
116. Imam vprašanje vezano na časovnico poteka projekta uvajanja sistema kakovosti in
s tem povezanih priznanih stroškov pri razpisu. V kolikor prijavitelj prične z uvajanjem
projekta letos in s tem nastalih stroškov pri pomoči zunanjega izvajalca nastajajo v

letošnjem letu, stroški certifikacije pa v letu 2020 lahko to prijavi kot upravičen strošek v
vlogi za leto 2019.
Vse kar se v vlogi za 2019 uveljavlja, se mora dokazovati v zahtevku v roku 12 mesecev po podpisu
pogodbe.
117. V primeru, da podjetje decembra 2019 pridobi certifikat in odda vlogo za
sofinanciranje stroškov, kdaj se mu potem stroški povrnejo?
V obdobju 12 mesecev od podpisa pogodbe morate oddati zahtevek z vsemi dokazili, v 30 dneh od
prejetja popolnega zahtevka dobite nakazilo na vaš TRR.
118. Imam vprašanje kako je z izplačilom upravičenih stroškov v primeru, da so te zaradi
nepredvidenih dodatnih aktivnosti s strani zunanjega izvajalca znotraj projekta uvajanja
certifikata večji kot so navedeni v prijavnem obrazcu oz. pogodbi.
Upošteva se samo znesek naveden v pogodbi. V kolikor je na koncu znesek višji, so to lastna sredstva
prijavitelja.
119.
Pišem
vam,
ker
me
zanima
ali
je
omenjeni
vavčer
(https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76), namenjen tudi za pridobitev
EKO certifikata (zeleni list)
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov
za sisteme vodenja in proizvodov, 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).
EKO certifikat ni med upravičenimi stroški sofinanciranja po tem javnem pozivu Vavčer za pridobitev
certifikatov.
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. Zanima nas, ali se lahko na razpis prijavi tudi gospodarsko interesno združenje
(GIZ), saj med upravičenci ni posebej navedeno.
GIZ ne sodi med upravičence.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
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. Smo zadruga in naša osnovna dejavnost je 46.390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki. Ukvarjamo se z maloprodajo (živilska in
neživilska trgovina) ter z veleprodajo in oskrbo gostinstva. Del podjetja se ukvarja
tudi s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov (vinogradništvo) ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov (vinska klet, klavnica), kar so izključeni sektorji.
Ali lahko kandidiramo na javni poziv za vavčer (-je), ki jih razpisuje Slovenski
podjetniški sklad za dejavnosti, ki niso povezane s kmetijstvom (trgovina)?
Podjetje lahko kandidira na javnih pozivih za vavčerje, v kolikor nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne nanaša na izključene sektorje. Rezultat vavčerja mora
nanašati na glavno dejavnost.

