
Vavčer za prenos 
lastništva

Javna agencija Republike Slovenije 

za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije



Priprava na vavčer

V letu 2021 bo izvedenih 50 predavanj.

Predavanja izvaja sedem podpornih institucij. Izberite institucijo in pridobite 
informacije o času in kraju izvedbe predavanja:
1. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
2. Območna Obrtno podjetniška zbornica Vič, 
3. Območna Obrtno podjetniška zbornica Maribor,
4. Borza posla zavod, 
5. BSC Kranj - Regionalna razvojna agencija Gorenjske, 
6. IED - Inštitut za ekonomsko demokracijo in
7. Inkubator Gea College



Priprava na vavčer

V letu 2021 bo izvedenih 20 delavnic.

Delavnice izvaja šest podpornih institucij. 

1. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
2. CEED, 
3. Območna Obrtno podjetniška zbornica Maribor,
4. BSC Kranj - Regionalna razvojna agencija Gorenjske, 
5. IED - Inštitut za ekonomsko demokracijo in
6. Inkubator Gea College



Sklopi aktivnosti:

1. Aktivnosti vezane na pripravo podjetja na prenos lastništva ali prevzem
oz. nakup delujočega podjetja

2. Aktivnosti vezane na izvedbo prenosa lastništva

3. Aktivnosti vezane na prevzemnike družinskih podjetji



Podjetnik, ki želi pridobiti vavčer:

1. se prijavi na svetovalni intervju

2. izvedba intervjuja

3. izbira zunanjega izvajalca – zunanji izvajalec, ki ga bo podjetnik najel za izvedbo aktivnosti v okviru vavčerja mora biti 
uvrščen na evidenco zunanji izvajalcev . Izjema so pooblaščeni revizorji in cenilci. 

4. oddaja vloge za vavčer

5. podpis pogodbe – 12 mesecev do zaključka – 10 do pregleda dokumentacije

6. vmesni svetovalni intervjuji – kontaktira podjetje naša pooblaščena svetovalka – upoštevati minimalne zahteve

7. zahteva za pregled dokumentacije

8. oddaja zahtevka

9. pregled in dopolnitev zahtevka

10. plačilo s strani SPS

Postopek pridobitve vavčerja za 

prenos lastništva – partnerski 

organizaciji OZS in OOZ MB

https://www.podjetniski-portal.si/programi/druzinsko-podjetnistvo/prijava-na-svetovalni-intervju-za-pridobite-sredstev-za-prenos-lastnistva
https://evidence.spiritslovenia.si/evidence-in-razpisi/prenos-lastnistva
https://www.podjetniski-portal.si/programi/druzinsko-podjetnistvo/minimalne-zahteve-za-pripravo-dokumentacije-za-prenos-lastnistva
https://www.podjetniski-portal.si/programi/druzinsko-podjetnistvo/zahteva-za-pregled-dokumentacije-pred-oddajo-zahtevka-za-vavcer-za-prenos-lastnistva


Podjetnik, ki je podpisal pogodbo s Slovenskim podjetniškim skladom za izvedbo vavčerja za prenos lastništva.

1. pri izvedbi aktivnosti in izdelavi dokumentov pomembnih za pripravo ali izvedbo na prenos lastništva v okviru vavčerja 
za prenos lastništva sta tako podjetnik, kot njegov zunanji izvajalec dolžna upoštevati minimalne zahteve za pripravo 
dokumentacije za prenos lastništva.

2. med izvajanje vavčerja pooblaščena oseba s strani agencije izvede intervju in odda na agencijo vmesno poročilo z 
namenom uspešne realizacije vavčerja. 

3. podjetnik mora zaključiti aktivnosti v okviru vavčerja najkasneje v 10 mesecih. Izdelano dokumentacijo mora 
pregledati pooblaščena oseba s strani agencija. Na pregled se podjetnik odda zahtevo na agencijo. Pooblaščeni 
svetovalec pregleda dokumentacijo in poda mnenje o ustreznosti.   

4. mnenje agencije k zahtevku za vavčer za prenos lastništva je priloga k zahtevku, ki ga SPS pridobi neposredno od 
agencije. 

Postopek izvajanja vavčerja 
za prenos lastništva

https://www.podjetniski-portal.si/programi/druzinsko-podjetnistvo/minimalne-zahteve-za-pripravo-dokumentacije-za-prenos-lastnistva
https://www.podjetniski-portal.si/programi/druzinsko-podjetnistvo/zahteva-za-pregled-dokumentacije-pred-oddajo-zahtevka-za-vavcer-za-prenos-lastnistva


HVALA ZA 
POZORNOST!

Več informacij:
Ida Praček
Sektor za spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja

SPIRIT Slovenija, javna agencija
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana

T: 0590 89 519
e: ida.pracek@spiritslovenia.si

www.spiritslovenia.si 


