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1 Kaj so digitalni vavčerji? 
 

Digitalni vavčerji so finančna spodbuda pri digitalizaciji za mikro, mala in srednje velika podjetja. 

Podeljuje jih DIH (Digitalno informacijsko središče) v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom 

in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

DIH  s podelitvijo digitalnih vavčerjev podjetjem omogoča povečanje konkurenčnosti, povečanje 

dodane vrednosti in povečanje prihodkov od prodaje. 

 

1.1 Tipi digitalnih vavčerjev 
 

 vavčer za pripravo digitalne strategije, 

 vavčer za digitalni marketing, 

 vavčer za dvig digitalnih kompetenc in 

 vavčer za kibernetsko varnost. 

 

V podjetju Dspot lahko uveljavljate vavčer za digitalni marketing, ki zajema sledeče aktivnosti: 

 izdelavo spletne strani, 

 izdelavo spletne trgovine, 

 izdelavo rezervacijske platforme in 

 izdelavo mobilne aplikacije. 

 

Na strani Slovenskega podjetniškega sklada lahko najdete lepo število razpisanih vavčerjev. Vsak 

vavčer zavzema določeno število aktivnosti, med katerimi lahko izbirate. Lahko se odločite in koristite 

le eno izmed ponujenih aktivnosti ali pa kar vse.  

 

Kdor želi koristiti možnosti sofinanciranja mora seveda upoštevati določena predpisana izhodišča. 

 

Vas zanima, katera? 

 

Le hitro skočite na naslednjo stran! 

 

mailto:podpora@dspot.si
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?tip=2
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1.2 POZOR! Pri uveljavljanju vavčerjev za digitalni marketing 
upoštevajte sledeče 

 

 podjetje lahko po tem javnem pozivu pridobi za posamezno aktivnost sredstva samo 

enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023), 

 podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) 

največ do 8.500,00 EUR, 

 podjetje ima lahko hkrati v izvajanju največ tri vavčerje in sicer po različnih javnih 

pozivih, 

 podjetju se lahko za različne vavčerje izplača letno največ 30.000,00 EUR, 

pri čemer velja, da vavčer pomeni sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. 

 

V sklopu vavčerja za digitalni marketing je mogoče v podjetju Dspot uveljavljati vse štiri aktivnosti. 

Pri tem pa je potrebno upoštevati določene omejitve sofinanciranja. Te so predstavljene v spodnji 

tabeli: 

 

AKTIVNOSTI MIN. VIŠINA 
SOFINANCIRANJA 

MAX. VIŠINA 
SOFINANCIRANJA  

MAX. STOPNJA 
SOFINANCIRANJA 

Izdelava nove spletne 

strani 
500,00 EUR 1.500,00 EUR do 60% 

Izdelava mobilne 

aplikacije 
500,00 EUR 2.000,00 EUR do 60% 

Vzpostavitev lastne 

spletne trgovine 
500,00 EUR 2.500,00 EUR do 60% 

Vzpostavitev lastne 

rezervacijske platforme 
500,00 EUR 2.500,00 EUR do 60% 

 

 

1.3 Roki za oddajo vavčerja 
 

Zadnji roki za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev (po končani in v celoti plačani storitvi) v 

posameznem letu so: 

 v letu 2019 do 31.10.2019 

mailto:podpora@dspot.si
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 v letu 2020 do 31.10.2020 

 v letu 2021 do 31.10.2021 

 v letu 2022 do 31.10.2022 in 

 v letu 2023 do 30.9.2023. 

 

2 Kdo se lahko prijavi? 
 

 Mikro, mala in srednja podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, in so organizirana 

kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge. 

 Prijavitelj z vsaj enim zaposlenim, lahko tudi za manj kot 8ur dnevno. 

 Prijavitelj, ki nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do države. 

 Prijavitelj, ki ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije. 

 Prijavitelj, ki ne prejema državne pomoči za reševanje podjetji v težavah. 

 

Pri prijavi upoštevajte sledeče:  

 Projekt, ki ga izbere prijavitelj mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva. 

 Prijavitelj mora navesti izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov. 

 Aktivnosti so lahko sofinancirane pod pogojem, da niso narejene pred oddajo vloge. Poleg 

tega je za odobritev sofinanciranja potrebno upoštevati tudi minimalne zahteve oziroma 

smernice. 

 Podjetje lahko vlogo za pridobitev vavčerja odda kadarkoli tekom javnega poziva do 

31.3.2023. 

 

Predlagamo vam, da si več o pogojih za vavčer natančno preberete v javnih pozivih: 

Pogoji za vavčer za digitalni marketing. 

 

  

mailto:podpora@dspot.si
https://dihslovenia.si/smernice/
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/1.-Pozivna-dokumentacija---digitalni-marketing-04.04.2019-final.pdf
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3 V podjetju Dspot lahko koristite vavčer za digitalni marketing, ki 
obsega izdelavo: 

 

3.1 Spletne strani 
 

Minimalne zahteve za odobritev končne oblike spletne strani si lahko preberete na sledeči strani:  

https://dihslovenia.si/smernice/spletne-strani/ 

 

3.1.1 Koraki za prijavo 
 

 V katalogu izvajalcev izberite strokovnjaka, ki mu boste zaupali projekt: 

https://dihslovenia.si/strokovnjaki/. 

 

 Z izbranim izvajalcem se dogovorite o podrobnostih projekta. Po točni določitvi vaših želja 

sklenete pogodbo o sodelovanju. 

 

 Popolno vlogo pošljite na Slovenski podjetniški sklad:  

 

Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor 

(priporočeno po pošti ali osebno dostavljeno v sprejemni pisarni Slovenskega podjetniškega 

sklada v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 9:00 do 15:00). 

 

Popolno vlogo sestavljata v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca 1 in 2 (v primeru, 

da podjetje ne uporablja žiga, v polja predvidena za žig vpiše “ne poslujemo z žigom”) ter 2x 

FURS potrdilo. 

• Obrazec št. 1: Prijavni obrazec 

• Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja 

• Dve FURS potrdili: Potrdilo o poravnanih obveznostih in potrdilo o 

predloženih obračunih (s strani FURS ali preko  

aplikacije e-davki). 

 

 S strani Slovenskega podjetniškega sklada v roku 15 delovnih dni prejmete odgovor.  
 

 V primeru pozitivnega odgovora v  8 delovnih dneh podpisano pogodbo pošljete na Slovenski 
podjetniški sklad. 

 

 V 6 mesecih od podpisa pogodbe morate o zaključku vseh izvedenih aktivnosti na 
info@dihslovenia.si posredovati spletno povezavo (link) do delujoče spletne strani in obrazec 
1 (v PDF - čitljivi verziji) za pridobitev pozitivnega mnenja DIH Slovenija. 

mailto:podpora@dspot.si
https://dihslovenia.si/smernice/spletne-strani/
https://dihslovenia.si/strokovnjaki/
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNA_STRATEGIJA/strategije_obrazec-t.-1---Prijavni-obrazec---.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNA_STRATEGIJA/Obrazec-t.-2---Izjava-prijavitelja.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/Vzorec-pogodbe.pdf
mailto:info@dihslovenia.si%20ailto:
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 DIH Slovenija vam pošlje obrazec 3 (potrdilo o pozitivnem mnenju). 
 

 Slovenskemu podjetniškemu skladu v največ 6 mesecih od dneva podpisa pogodbe pošljete 
(do takrat morajo biti tudi zaključene upravičene aktivnosti): 

 

• Račun(e) zunanjega/ih izvajalca/ev. 

• Poročilo o testiranju za spletno stran. 

• Dokazilo o plačilu računa zunanjega izvajalca. 

• Obrazec 3 (pozitivno mnenje DIH o izpolnjevanju minimalnih zahtev) 

in povezavo na delujočo spletno stran. 

 

3.1.2 Obrazci in dokumentacija 
 

 Javni poziv 

 Pozivna dokumentacija 

 Vzorec pogodbe 

 Obrazec 1 

 Obrazec 2 

 Obrazec 3 

 Zahtevek za izplačilo 

 Vprašanja in odgovori 

 

 

3.2 Spletne trgovine 
 

Minimalne zahteve za izdelavo spletne trgovine si lahko preberete na sledeči povezavi:  

https://dihslovenia.si/smernice/spletne-trgovine/ 

 

3.2.1 Koraki za prijavo 
 

 V katalogu izvajalcev izberite strokovnjaka, ki mu boste zaupali projekt: 

https://dihslovenia.si/strokovnjaki/. 

 

 Z izbranim izvajalcem se dogovorite o podrobnostih projekta. Po točni določitvi vaših želja 

sklenete pogodbo o sodelovanju. 

 

 Popolno vlogo pošljite na Slovenski podjetniški sklad:  

 

mailto:podpora@dspot.si
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/1.-JP---digitalni-marketing-04.04.2019.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/1.-Pozivna-dokumentacija---digitalni-marketing-04.04.2019-final.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/Vzorec-pogodbe.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/spremembe/prijavni_obrazec_digitalni_marketing.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/Obrazec-t.2---Izjava-prijavitelja.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/Obrazec-t.-3---Mnenje-DIH-Slovenija-o-izpolnjevanju-minimalnih-zahtev.pdf
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85
https://dihslovenia.si/smernice/spletne-trgovine/
https://dihslovenia.si/strokovnjaki/
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Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor 

(priporočeno po pošti ali osebno dostavljeno v sprejemni pisarni Slovenskega podjetniškega 

sklada v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 9:00 do 15:00). 

 

Popolno vlogo sestavljata v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca 1 in 2 (v primeru, 

da podjetje ne uporablja žiga, v polja predvidena za žig vpiše “ne poslujemo z žigom”) ter 2x 

FURS potrdilo. 

• Obrazec št. 1: Prijavni obrazec 

• Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja 

• Dve FURS potrdili: Potrdilo o poravnanih obveznostih in potrdilo o 

predloženih obračunih (s strani FURS ali preko  

aplikacije e-davki). 

 

 S strani Slovenskega podjetniškega sklada v roku 15 delovnih dni prejmete odgovor.  
 

 V primeru pozitivnega odgovora v  8 delovnih dneh podpisano pogodbo pošljete na Slovenski 
podjetniški sklad. 

 

 V 6 mesecih od podpisa pogodbe morate o zaključku vseh izvedenih aktivnosti na 
info@dihslovenia.si posredovati spletno povezavo (link) do delujoče spletne strani in obrazec 
1 (v PDF - čitljivi verziji) za pridobitev pozitivnega mnenja DIH Slovenija. 

 

 DIH Slovenija vam pošlje obrazec 3 (potrdilo o pozitivnem mnenju). 
 

 Slovenskemu podjetniškemu skladu v največ 6 mesecih od dneva podpisa pogodbe pošljete 
(do takrat morajo biti tudi zaključene upravičene aktivnosti): 

 

• Račun(e) zunanjega/ih izvajalca/ev. 

• Poročilo o testiranju za spletno trgovino. 

• Dokazilo o plačilu računa zunanjega izvajalca. 

• Obrazec 3 (pozitivno mnenje DIH o izpolnjevanju minimalnih zahtev) 

in povezavo na delujočo spletno stran. 

 

3.2.2 Obrazci in dokumentacija 
 

 Javni poziv 

 Pozivna dokumentacija 

 Vzorec pogodbe 

 Obrazec 1 

 Obrazec 2 

 Obrazec 3 

 Zahtevek za izplačilo 

 Vprašanja in odgovori 

mailto:podpora@dspot.si
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNA_STRATEGIJA/strategije_obrazec-t.-1---Prijavni-obrazec---.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNA_STRATEGIJA/Obrazec-t.-2---Izjava-prijavitelja.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/Vzorec-pogodbe.pdf
mailto:info@dihslovenia.si%20ailto:
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/1.-JP---digitalni-marketing-04.04.2019.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/1.-Pozivna-dokumentacija---digitalni-marketing-04.04.2019-final.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/Vzorec-pogodbe.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/spremembe/prijavni_obrazec_digitalni_marketing.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/Obrazec-t.2---Izjava-prijavitelja.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/Obrazec-t.-3---Mnenje-DIH-Slovenija-o-izpolnjevanju-minimalnih-zahtev.pdf
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85
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3.3 Rezervacijske platforme 
 

Minimalne zahteve, za odobritev končne oblike rezervacijske platforme od DIH so:  

https://dihslovenia.si/smernice/rezervacijske-platforme/ 

 

3.3.1 Koraki za prijavo 
 

 V katalogu izvajalcev izberite strokovnjaka, ki mu boste zaupali projekt: 

https://dihslovenia.si/strokovnjaki/. 

 

 Z izbranim izvajalcem se dogovorite o podrobnostih projekta. Po točni določitvi vaših želja 

sklenete pogodbo o sodelovanju. 

 

 Popolno vlogo pošljite na Slovenski podjetniški sklad:  

 

Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor 

(priporočeno po pošti ali osebno dostavljeno v sprejemni pisarni Slovenskega podjetniškega 

sklada v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 9:00 do 15:00). 

 

Popolno vlogo sestavljata v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca 1 in 2 (v primeru, 

da podjetje ne uporablja žiga, v polja predvidena za žig vpiše “ne poslujemo z žigom”) ter 2x 

FURS potrdilo. 

• Obrazec št. 1: Prijavni obrazec 

• Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja 

• Dve FURS potrdili: Potrdilo o poravnanih obveznostih in potrdilo o 

predloženih obračunih (s strani FURS ali preko  

aplikacije e-davki). 

 

 S strani Slovenskega podjetniškega sklada v roku 15 delovnih dni prejmete odgovor.  
 

 V primeru pozitivnega odgovora v  8 delovnih dneh podpisano pogodbo pošljete na Slovenski 
podjetniški sklad. 

 

 V 6 mesecih od podpisa pogodbe morate o zaključku vseh izvedenih aktivnosti na 
info@dihslovenia.si posredovati spletno povezavo (link) do delujoče spletne strani in obrazec 
1 (v PDF - čitljivi verziji) za pridobitev pozitivnega mnenja DIH Slovenija. 

 

 DIH Slovenija vam pošlje obrazec 3 (potrdilo o pozitivnem mnenju). 
 

 Slovenskemu podjetniškemu skladu v največ 6 mesecih od dneva podpisa pogodbe pošljete 
(do takrat morajo biti tudi zaključene upravičene aktivnosti): 

 

mailto:podpora@dspot.si
https://dihslovenia.si/smernice/rezervacijske-platforme/
https://dihslovenia.si/strokovnjaki/
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNA_STRATEGIJA/strategije_obrazec-t.-1---Prijavni-obrazec---.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNA_STRATEGIJA/Obrazec-t.-2---Izjava-prijavitelja.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/Vzorec-pogodbe.pdf
mailto:info@dihslovenia.si%20ailto:
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• Račun(e) zunanjega/ih izvajalca/ev. 

• Poročilo o testiranju za rezervacijsko platformo. 

• Dokazilo o plačilu računa zunanjega izvajalca. 

• Obrazec 3 (pozitivno mnenje DIH o izpolnjevanju minimalnih zahtev) 
in povezavo na delujočo spletno stran. 

 

3.3.2 Obrazci in dokumentacija 
 

 Javni poziv 

 Pozivna dokumentacija 

 Vzorec pogodbe 

 Obrazec 1 

 Obrazec 2 

 Obrazec 3 

 Zahtevek za izplačilo 

 Vprašanja in odgovori 
 

 

3.4 Razvoj mobilne aplikacije 
 

Minimalne zahteve za odobritev končne oblike mobilne aplikacije od DIH so:  

https://dihslovenia.si/smernice/mobilne-aplikacije/ 

 

3.4.1 Koraki za prijavo 
 

 V katalogu izvajalcev izberite strokovnjaka, ki mu boste zaupali projekt: 

https://dihslovenia.si/strokovnjaki/. 

 

 Z izbranim izvajalcem se dogovorite o podrobnostih projekta. Po točni določitvi vaših želja 

sklenete pogodbo o sodelovanju. 

 

 Popolno vlogo pošljite na Slovenski podjetniški sklad:  

 

Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor 

(priporočeno po pošti ali osebno dostavljeno v sprejemni pisarni Slovenskega podjetniškega 

sklada v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 9:00 do 15:00). 

 

Popolno vlogo sestavljata v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca 1 in 2 (v primeru, 

da podjetje ne uporablja žiga, v polja predvidena za žig vpiše “ne poslujemo z žigom”) ter 2x 

FURS potrdilo. 

mailto:podpora@dspot.si
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/1.-JP---digitalni-marketing-04.04.2019.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/1.-Pozivna-dokumentacija---digitalni-marketing-04.04.2019-final.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/Vzorec-pogodbe.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/spremembe/prijavni_obrazec_digitalni_marketing.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/Obrazec-t.2---Izjava-prijavitelja.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/Obrazec-t.-3---Mnenje-DIH-Slovenija-o-izpolnjevanju-minimalnih-zahtev.pdf
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85
https://dihslovenia.si/smernice/mobilne-aplikacije/
https://dihslovenia.si/strokovnjaki/
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• Obrazec št. 1: Prijavni obrazec 

• Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja 

• Dve FURS potrdili: Potrdilo o poravnanih obveznostih in potrdilo o 

predloženih obračunih (s strani FURS ali preko  

aplikacije e-davki). 

 

 S strani Slovenskega podjetniškega sklada v roku 15 delovnih dni prejmete odgovor.  
 

 V primeru pozitivnega odgovora v  8 delovnih dneh podpisano pogodbo pošljete na Slovenski 
podjetniški sklad. 

 

 V 6 mesecih od podpisa pogodbe morate o zaključku vseh izvedenih aktivnosti na 
info@dihslovenia.si posredovati spletno povezavo (link) do delujoče spletne strani in obrazec 
1 (v PDF - čitljivi verziji) za pridobitev pozitivnega mnenja DIH Slovenija. 

 

 DIH Slovenija vam pošlje obrazec 3 (potrdilo o pozitivnem mnenju). 
 

 Slovenskemu podjetniškemu skladu v največ 6 mesecih od dneva podpisa pogodbe pošljete 
(do takrat morajo biti tudi zaključene upravičene aktivnosti): 

 

• Račun(e) zunanjega/ih izvajalca/ev. 

• Poročilo o testiranju za mobilno aplikacijo. 

• Dokazilo o plačilu računa zunanjega izvajalca. 

• Obrazec 3 (pozitivno mnenje DIH o izpolnjevanju minimalnih zahtev) 
in povezavo na delujočo spletno stran. 

 

3.4.2 Obrazci in dokumentacija 
 

 Javni poziv 

 Pozivna dokumentacija 

 Vzorec pogodbe 

 Obrazec 1 

 Obrazec 2 

 Obrazec 3 

 Zahtevek za izplačilo 

 Vprašanja in odgovori 
 

  

mailto:podpora@dspot.si
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNA_STRATEGIJA/strategije_obrazec-t.-1---Prijavni-obrazec---.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNA_STRATEGIJA/Obrazec-t.-2---Izjava-prijavitelja.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/Vzorec-pogodbe.pdf
mailto:info@dihslovenia.si%20ailto:
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/1.-JP---digitalni-marketing-04.04.2019.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/1.-Pozivna-dokumentacija---digitalni-marketing-04.04.2019-final.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/Vzorec-pogodbe.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/spremembe/prijavni_obrazec_digitalni_marketing.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/Obrazec-t.2---Izjava-prijavitelja.pdf
https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/DIGITALNI_MARKETING/Obrazec-t.-3---Mnenje-DIH-Slovenija-o-izpolnjevanju-minimalnih-zahtev.pdf
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85
https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85
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4 Kontaktirajte nas 
 

 Za vsa informativna ali bolj tehnična vprašanja v zvezi s prijavo se lahko obrnete na SPOT, ki 

podjetjem nudi brezplačno svetovanje pri prijavi za spletne vavčerje: 

         info@dihslovenia.si 

               Tel: 080 2002 / 040 606 710 

 

 Za vsa vprašanja glede vavčerjev se lahko obrnete na elektronski naslov:                   

vavcer@podjetniskisklad.si 

 

 

 Za pomoč pri projektu smo vam na voljo v Dspot-u preko maila: 

      podpora@dspot.si 

   Tel: 05 90 77 820 

5 Najpogostejša vprašanja, ki se porajajo podjetjem 
 

Lahko znotraj enega vavčerja izkoristim več aktivnosti? 

Da. Podjetje lahko npr. znotraj vavčerja za digitalni marketing koristi želeno število ponujenih 

aktivnosti. Pri koriščenju sofinanciranja je seveda potrebno upoštevati v tem dokumentu navedene 

omejitve. 

 

Ali je pogoj, da je zunanji izvajalec naveden v katalogu ali je mogoče izbrati tudi podjetje, ki ni 

vpisano? 

Pogoj je, da je zunanji izvajalec vpisan k katalog. Vpis v katalog je mogoč kadarkoli, nove prijave se 

enkrat na mesec pregledajo, ocenijo in v primeru popolne vloge vnesejo v katalog. Vpis je brezplačen. 

 

V kolikor imamo v izvajanju že 3 vavčerje iz drugih pozivov (vavčer za zaščito intelektualne lastnine, 

za tržne raziskave in za certifikate kakovosti), ne moremo koristiti tudi vavčerja za digitalni 

marketing? 

Tako je. Podjetje ima lahko hkrati v izvajanju največ tri vavčerje po različnih javnih pozivih.  

 

mailto:podpora@dspot.si
mailto:info@dihslovenia.si
mailto:mvavcer@podjetniskisklad.siailto:
mailto:podpora@dspot.si
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Je možno sofinanciranje prenove obstoječe spletne strani, ki bi ostala na isti domeni? 

Možno je ohraniti domeno, vendar mora biti spletna stran na novo postavljena v skladu z 

minimalnimi zahtevami, ki jih opredeljuje DIH Slovenije. Več informacij o teh zahtevah si lahko 

preberete na sledeči strani: https://dihslovenia.si/smernice/spletne-strani/. 

 

Se na razpis lahko prijavijo tudi društva? 

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. 

 

Ali lahko podjetje pod poziv za digitalni marketing prijavi dva ukrepa: izdelavo spletne strani in 

izdelavo spletne trgovine? Je možno urediti novo spletno stran za podjetje in na ločeni domeni 

urediti še spletno trgovino za prodajo izdelkov? Tehnično gledano gre za en javni poziv vendar za 

dva ukrepa, skupna vrednost projektov pa na presega 8.500€. 

Možno je uveljavljati obe aktivnosti, vendar je potrebno biti pozoren na maksimalni znesek 

sofinanciranja za vsako aktivnost in da skupaj ne presega zneska 8.500,00 €. 

mailto:podpora@dspot.si
https://dihslovenia.si/smernice/spletne-strani/

