ODGOVORI NA VPRAŠANJA VAVČER ZA STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽB
1. Po sklenjeni pogodbi o statusnem preoblikovanju bi želeli vložiti zahtevek za
izplačilo. Zanima nas, glede na to, da je s.p. že izbrisan iz sodnega registra ali je
pravilno, da zahtevek vloži d.o.o.
Da, zahtevek vloži prevzemna družba skupaj z vsemi potrdili, ki so navedeni v 5. členu pogodbe.
2. Zanima me, kaj je potrebno narediti za pridobitev vavčerja, oziroma ali moram pri
oddaji vloge že navesti izvajalca in predvidene stroške?
Preko ePortala SPS oddate vlogo skupaj z vsemi potrebnimi prilogami (2krat FURS potrdilo). Potrebno
je navesti predvidene stroške in priložiti tri različne ponudbe zunanjih izvajalcev oz. eno ter podati
obrazložitev, v kolikor pridobitev treh različnih ponudb ni možna.
3. Prav tako me zanima v kakšnem časovnem obdobju je preoblikovanje izvedljivo.
Zahtevek za izplačilo je potrebno posredovati najkasneje v 12 mesecih od podpisa pogodbe. V tem času
mora biti preoblikovanje izvedeno in poravnane vse obveznosti.
4. Glede Vavčerja za statusno preoblikovanje podjetja me zanima ali moramo obrazce
vložit že prej, ali se vso dokumentacijo vloži skupaj z obrazcem 1, obrazcem 2 in
zahtevkom.
Statusno preoblikovanje ne sme biti izvedeno pred oddajo vloge. Postopek glede oddaje vloge se nahaja
na 3. strani pozivne dokumentacije. Zahtevek za izplačilo se mora oddati najkasneje v 12 mesecih po
podpisu pogodbe.
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;
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.

