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ZADEVA: Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter 6. 
člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je 
Vlada Republike Slovenije na svoji ……. redni seji dne ….. sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije sprejme Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stojan Tramte
GENERALNI  SEKRETAR

Priloge:
 Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za 

spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,
 Obrazložitev,
 Sklep Sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 

internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije z dne, 7. 3. 2019.

Prejemniki:
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
 Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
 Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 

investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana,
 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/



3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in 

tehnologijo,
- Marlen Skarlovnik, vodja Sektorja za podjetništvo, sekretarka

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 
in tehnologije (v nadaljevanju: SPIRIT) je bila ustanovljena s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
(Uradni list RS, št. 93/15).

Svet SPIRIT je sprejel sklep s predlogom sprememb Sklepa o ustanovitvi SPIRIT na 34. redni seji, 
dne 7. 3. 2019.

Sklep o ustanovitvi SPIRIT se spremeni v 7. členu, v katerem se doda nova enajsta alineja, ki se 
glasi:

»- izvaja naloge na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost,«

Utemeljitev spremembe:
Z  objavo Zakona o spremembah Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost
(Uradni list RS št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo, 92/07 in 13/18) sta stopili v veljavo dve 
pomembni spremembi za postopek Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v 
nadaljevanju: PRSPO):

1. prenos pristojnosti za področje priznanja z ministrstva, 
pristojnega za znanost, na ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, z namenom vsebinske in 
postopkovne uskladitve tega področja ter

2. prenos pristojnosti za strokovna in administrativna dela za 
Odbor Republike Slovenije za poslovno odličnost z Urada Republike Slovenije za meroslovje, 
na javno agencijo, pristojno za podjetništvo.

S tem je bil izpolnjen prvi korak k udejanjanju ciljev iz Strategije poslovne odličnosti 2018-2030, ki 
ima za prvi strateški cilj vzpostavitev organizacije področja poslovne odličnosti na način, da bodo 
aktivnosti na tem področju lahko prispevale h večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

PRSPO je program Vlade Republike Slovenije, ki je nosilka priznanja Republike Slovenije za 
poslovno odličnost.

Prav tako je v sklepu dodana določba, ki se nanaša na uvedbo delovnega mesta in imenovanje 
namestnika direktorja SPIRIT.

Utemeljitev spremembe:
Zaznanih je bilo več področij, na katerih bi moral SPIRIT v bodoče optimizirati način delovanja. Na 
eni strani je potrebno bolj kvalitetno umestiti slovensko gospodarstvo, tako v domačem kot tujem 
poslovnem okolju, na drugi strani pa optimizirati kvaliteto storitev SPIRIT. Potrebno je ponovno 
poudariti izvajanje nalog s področja tehnološkega razvoja in inovativnosti ter s tem v zvezi 
gospodarstvu zagotoviti ustrezne sheme finančne podpore.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č)

gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter DA/NE



konkurenčnost podjetij
d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna 
sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za t 
+ 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za t 
+ 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 
proračunov,



 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
Ocena finančnih posledic, za delovno mesto namestnik direktorja, znaša na letnem nivoju 55.400,00 
EUR. Mesečna finančna ocena je 4.600,00 EUR, kar glede na to, da zaposlitev ne bo realizirana za 
celo leto 2019, na letnem nivoju znaša 23.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski 
postavki 130016.

Novo delovno mesto in s tem povezana sprememba Akta o sistemizaciji delovnih mest SPIRIT je v 
okvirju kvot Zbirnega kadrovskega načrta, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, dne 19. 4. 
2018 in Komisija Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, dne 18. 1. 
2019.  Dovoljeno število zaposlitev za SPIRIT je 51 zaposlenih.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 



 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo upoštevaje 9. člen Poslovnika Vlade RS ocenjuje, da 
ni potrebe po sodelovanju javnosti.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):
Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

        Minister
Zdravko Počivalšek



PREDLOG
(EVA 2019-2130-0008)

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04
– EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), 7. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv) in 8. ter 9. člena Zakona o 
priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno 
prečiščeno besedilo, 92/07 in 31/18) je Vlada Republike Slovenije sprejela 

SKLEP
o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15, v nadaljnjem 
besedilu: Sklep) se v 7. členu za deseto alinejo doda nova enajsta alineja, ki se glasi:

»- izvaja naloge na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost,«.

Dosedanja enajsta alineja postane dvanajsta alineja. 

2. člen
V Sklepu se za 18. členom doda nov 18.a člen, ki se glasi:

»18.a člen
(namestnik direktorja)

(1) Direktor agencije ima namestnika, ki v okviru pooblastil, ki jih določi direktor, pomaga pri 
vodenju agencije in nadomešča direktorja v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
(2) Za namestnika direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 15. člena tega 
sklepa.
(3) Namestnika direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog sveta javne agencije, na 
podlagi javnega natečaja.
(4) Pogodbo o zaposlitvi z namestnikom direktorja sklene minister, pristojen za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, za določen čas, in sicer najdalj za čas trajanja mandata direktorja.
(5) Namestnika direktorja se lahko iz razlogov iz drugega odstavka 18. člena tega sklepa 
predčasno razreši z upravno odločbo ustanovitelja.«

KONČNA DOLOČBA
3. člen

(začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 302-71/2018/
Ljubljana, dne _________ 
EVA 2019-20130-0008

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik



OBRAZLOŽITEV

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije (v nadaljevanju: SPIRIT) je bila ustanovljena s Sklepom o ustanovitvi 
Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15).

Podlaga za spremembo ustanovitvenega akta sta Zakon o spremembah Zakona o priznanju 
Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS št. 31/18; v nadaljevanju ZPPO-C) in 
Uredba o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS št. 84/18).

Sklep o ustanovitvi SPIRIT se spremeni v 7. členu, v katerem se doda predzadnja alineja, ki se 
glasi:

»- izvaja naloge na področju priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost,«

Utemeljitev spremembe:
Dne, 4. 5. 2018, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen ZPPO-C. S tem sta stopili v 
veljavo dve pomembni spremembi za postopek Priznanje Republike Slovenije za poslovno 
odličnost (v nadaljevanju: PRSPO):
 prenos pristojnosti za področje priznanja z ministrstva, pristojnega za znanost, na 

ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, z namenom vsebinske in postopkovne uskladitve 
tega področja ter

 prenos pristojnosti za strokovna in administrativna dela za Odbor Republike Slovenije za 
poslovno odličnost z Urada Republike Slovenije za meroslovje, na javno agencijo, pristojno 
za podjetništvo.

S tem je bil izpolnjen prvi korak k udejanjanju ciljev iz Strategije poslovne odličnosti 2018-2030, 
ki ima za prvi strateški cilj vzpostavitev organizacije področja poslovne odličnosti na način, da 
bodo aktivnosti na tem področju lahko prispevale k večji konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva.

PRSPO je program Vlade Republike Slovenije, ki je nosilka priznanja Republike Slovenije za 
poslovno odličnost. Skladno s spremembami bo agencija opravljala strokovne in administrativne 
naloge za Odbor PRSPO in sicer:
 koordinacija in s strokovno podporo usmerjanje ter spremljanje izvajanja posameznih nalog 

v okviru ocenjevalnega postopka,
 skrb za prenos prakse nagrade EFQM v postopek PRSPO, 
 organizacija strokovnih posvetov in izobraževanj za ocenjevalce in prijavitelje, 
 organizacija slovesne podelitve priznanj in druge promocijske aktivnosti povezane z 

modelom odličnosti EFQM.

Prav tako je v  sklepu dodana določba, ki se nanaša na uvedbo delovnega mesta in imenovanje 
namestnika direktorja SPIRIT. 

Utemeljitev spremembe:
Zaznanih je bilo več področij, na katerih bi moral SPIRIT v bodoče optimizirati način svojega 
delovanja. Na eni strani je potrebno bolj kvalitetno umestiti slovensko gospodarstvo, tako v 
domačem kot tujem poslovnem okolju, na drugi strani pa optimizirati kvaliteto storitev SPIRIT. 
Potrebno je ponovno poudariti izvajanje nalog s področja tehnološkega razvoja in inovativnosti 
ter s tem v zvezi gospodarstvu zagotoviti ustrezne sheme finančne podpore.

Z uvedbo novega delovnega mesta namestnika direktorja bi SPIRIT omogočili jasen nadaljnji 
razvoj, gospodarstvu pa v kratkem času prve uporabniku prijazne nadgrajene storitve. Delo 
direktorja SPIRIT bi se na naraven način lahko osredotočilo na dva pomembnejša sklopa:



 naloge usklajevanja z državnimi organi in podpornimi inštitucijami, naloge poslovodenja 
SPIRIT, naloge organiziranja virov sredstev in ljudi, naloge zastopanja SPIRIT pred vsemi 
drugimi državnimi in sodnimi organi, naloge optimiziranja procesov dela v SPIRIT, 
načrtovanja in nadzora nad delovanjem ter naloge zagotavljanja mentorstva vodjem in 
nenehno izboljševanje znanja ter vodenja vodij sektorjev, druge naloge povezane s procesi 
sklepanja pogodb in komunikacije s pogodbenimi strankami,

 direktor bi še vedno odgovarjal tudi za drugi sklop nalog, ki pa je po svoji naravi izrazito 
drugačen in vsebinsko izjemno zahteven, zajema pa naloge optimizacije pridobivanja in 
dodeljevanja finančnih shem za dodeljevanje pomoči gospodarstvu, optimizacijo procesov 
v Sektorju za finančne spodbude v SPIRIT ter optimizacijo dela z drugimi državnimi organi, 
ki vplivajo na načrtovanje in izvedbo teh shem. Vsebinsko bi izvajanje teh nalog lahko 
prevzel namestnik direktorja, saj kot je bilo zgoraj napisano, tovrstne naloge zahtevajo delo 
enega samega človeka.
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