
          
             
 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA VAVČER ZA PRENOS LASTNIŠTVA 

 

1. Oddali smo vlogo za prenos lastništva in čakamo na odobritev. Zanima me ali lahko 

sam prenos že opravimo, se pravi da bi zunanji izvajalec izdal račun za opravljen 

prenos še preden prejmem od vas to odločitev glede dodelitve sredstev? Ali so 

kakšne dejavnosti okoli prenosa ki morajo počakati najprej na to odločitev z vaše 

strani? 

 

Aktivnosti na področju prenosa lastništva ne smejo biti izvedene pred objavo tega javnega 

poziva. 

 

2. Kaj se v skladu z dotičnim pozivom smatra za prenos večinskega deleža v družbi (ali 

pravilno razumem, da govorimo o prenosu več kot 50% poslovnega deleža v 

družbi?)Ali se kot "družinsko podjetje" smatra tudi kapitalska družba, v kateri imajo 

poslovne deleže oz. zastopniške funkcije ožji družinski člani? 

 

Da, prenesti se mora več kot 50% poslovnega deleža v družbi.  

Da, se smatra kot družinsko podjetje.  

 

3. Na osnovi javnega poziva za »vavčer za prenos lastništva« vas prosim za navodilo 

kaj moram naredit v mojem primeru: Oče je lastnik (in edini zaposlen) podjetja in 

se bo z 3.1.2020 upokojil. Podjetje bo predal meni (sinu), tako da bom jaz lastnik in 

direktor podjetja. Po prenosu se bom tudi zaposlil. Ker bi rad pridobil sredstva na 

osnovi navedenega javnega poziva,  vas lepo prosim za navodilo kaj moram naredit. 

 

Navodila glede postopka prijave na vavčer najdete 3. strani pozivne dokumentacije na naši 

spletni strani: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=98  

 

 

SPLOŠNA VPRAŠANJA 

 

1. PODROBNEJŠA INTERPRETACIJA 4. odst. 7. točke javnih pozivov za vavčerje 

 

4. odstavek 7. točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago« se v javnih pozivih za vavčerje 

oglasi: 

»Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spremembe ne veljajo za upravičence, ki imajo že 

sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad vlog prejetih do datuma 

spremembe, torej tistih, ki jih je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne bo 

obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem primeru lahko prijavitelji posredujejo novo 

vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad objavi spremembo javnega poziva in/ali pozivne 

dokumentacije oz. ponovno sprosti prejemanje vlog.« 

 

Podrobnejša interpretacija: 

- 7. točka govori o okvirni višini sredstev, ki so na razpolago; 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=98


- 4. odstavek 7. točke opredeljuje ravnanje Slovenskega podjetniškega sklada kot razpisovalca v 

primerih sprememb višine sredstev; 

- Slovenski podjetniški sklad skladno s točko 7., ki se navezuje na višino sredstev, ki so na 
razpolago, obravnava vse vloge pod pogoji, ki so veljali na dan oddaje vloge, v kolikor so bila 

sredstva še na voljo, s ciljem enakopravne obravnave prijaviteljev; 
- V primeru, ko ni na voljo dovolj sredstev, Slovenski podjetniški sklad ravna skladno s 4. 

odstavkom 7. točke in prejete vloge, ki jih je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne 

obravnava.  
- V kolikor se kasneje zagotovijo dodatna sredstva oz. je ponovno višje opredeljena okvirna višina 

sredstev posameznega javnega poziva za vavčerje, lahko prijavitelj posreduje novo vlogo na 
Slovenski podjetniški sklad. 

 

 


