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OSEBNA IZKAZNICA: 

 
NAZIV Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 
KRATEK NAZIV Slovenski podjetniški sklad (Sklad ali SPS) 
SEDEŽ Maribor 
POSLOVNI NASLOV Ulica kneza Koclja 22 
MATIČNA ŠTEVILKA 5523362 
DAVČNA ŠTEVILKA 58045473 
PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA Javni finančni sklad 
LASTNIŠTVO Republika Slovenija 
LETO USTANOVITVE 1992 

STATUT 
Statut Sklada predstavlja Ustanovitveni akt Javnega sklada RS za podjetništvo (Ur.l. št. 

112/2004, 11/2007, 43/2008, 71/2009 in 4/2019). 

ZAKONSKA PODLAGA ZA DELOVANJE  

Zakon o javnih skladih ZJS-1 (Ur.l. RS št. 77/2008 in 8/2010 - ZSKZ-B)  

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo ZPOP–1 (Ur. l. št. 102/2007, 57/2012, 82/2013, 

17/2015 in 27/2017) 

Zakon o družbah tveganega kapitala ZDTK-A (Ur.l. RS št. 92/2007, 57/2009)  

GLAVNA DEJAVNOST Izboljšanje dostopa do finančnih sredstev za mala in srednje velika podjetja. 

DEJAVNOSTI SKLADA PO 

STANDARDNI KLASIFIKACIJI 

84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, 

64.910 Dejavnost finančnega zakupa, 

64.920 Drugo kreditiranje, 

64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov. 
PODATKI O REGISTRACIJI 23.1.1992 na osnovi Zakona o razvoju malega gospodarstva 

ELEKTRONSKA POŠTA info@podjetniskisklad.si 

TELEFON 02/234 12 60 

FAX 02/234 12 82 

SPLETNA STRAN www.podjetniskisklad.si 

DIREKTORICA mag. Maja Tomanič Vidovič 

ČLANI NADZORNEGA SVETA 

do 03.07.2018 

Branko Meh (predsednik nadzornega sveta), Obrtna podjetniška zbornica Slovenije 

Jernej Tovšak, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Marko Drofenik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Dr. Katja Lutar, Ministrstvo za finance 

Mag. Simona Hočevar, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

Dr. Flora Cvetka Tinauer, Gospodarska zbornica Slovenije 

Mag. Kristijan Hvala, Združenje bank Slovenije 

 

od 03.07.2018 

Jernej Tovšak (predsednik nadzornega sveta), Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo 

Mag. Kristijan Hvala, združenje bank Slovenije 

Marko Drofenik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Aleška Korenčič, SVRK 

Mag. Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije 

Goran Kitić, MF 

Drago Delalut, Obrtna zbornica Slovenije 

FINANČNI PODATKI NA DAN 31.12.2018 

NAMENSKO PREMOŽENJE - KAPITAL 59,30 mio EUR 

BILANČNA VSOTA /bančni princip/  

             = 

AKTIVNI PORTFELJ 

675,22 mio EUR 

mailto:info@podjetniskisklad.si
http://www.podjetniskisklad.si/


 

STRUKTURA AKTIVNEGA PORTFELJA 

na dan 31.12.2018 

Število aktivnih pogodb: 7.012  

Višina aktivnih pogodb: 675,22 EUR  

 

Razdelitev: 

 

 Garancijska linija  

- Število aktivnih pogodb: 5.195 (74 % od celote) 

- Višina aktivnih pogodb: 366,20 mio EUR (54 % od celote) 

 

 Kreditna linija  

- Število aktivnih pogodb: 1.534 (22 % od celote) 

- Višina aktivnih pogodb: 25,79 mio EUR (4 % od celote) 

 

 Lastniška in kvazi lastniška linija  

- Število aktivnih pogodb: 69 (1 % od celote) 

- Višina aktivnih pogodb: 17,33 mio EUR (3 % od celote) 

 

 Ostalo 

- Število aktivnih pogodb: 211 (3 % od celote) 

- Višina aktivnih pogodb: 265,90 mio EUR (39 % od celote) 

 

VIRI 

 Lastni viri: 69,01 mio EUR (10 %) 

 Sredstva v upravljanju: 250,79 mio EUR (37 %) 

 Potencialne obveznosti in obveznosti iz virov drugih institucij: 355,41 mio EUR (53 %) 

ZUNANJA REVIZIJA 2018 VALUTA, družba za revizijo d.o.o. 

NOTRANJA REVIZIJA 2018 AUDIT IN d.o.o. 
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NAGOVOR PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA 

 
Nadzorni svet Slovenskega podjetniškega sklada je v skladu z zakonskimi 

predpisi, Ustanovitvenim aktom Sklada in poslovnikom odgovoren za 
spremljanje poslovanja Sklada. Člani nadzornega sveta smo se v letu 

2018 sestali na petih rednih, 1 izredni in 1 korespondenčni seji, na katerih 

smo se seznanjali z rednim poslovanjem in večjimi projekti Sklada, tako 
na nacionalni ravni, kot tudi na mednarodnem področju. 

 
Na sejah smo se seznanili z vsemi pomembnimi gradivi in strateškimi 

dokumenti, veliko pozornosti pa smo namenili spremljanju poteka 

pogajanja Sklada s SID banko d.d. v vlogi upravljavke Sklada skladov v 
zvezi z izvajanjem finančnega sporazuma mikrokreditne linije sredstev iz 

Evropske kohezijske politike. Sklad je konec leta 2018 pričel z dejanskim 
izvajanjem mikrokreditne linije. 

 

 
V skladu s pristojnostmi smo svojo vlogo opravljali vestno in odgovorno, s seznanjanjem delovanja 

vodstva in sprejemanja njegovih odločitev ter z aktivnim dajanjem predlogov za izboljšanje poslovanja 

in produktov Sklada za podjetniški sektor. Vsi člani Nadzornega sveta smo s svojimi specifičnimi znanji 
in z izkušnjami iz okolja oz. iz našega področja dela, podali konkretne predloge, predvsem v smeri čim 

boljše prilagoditve finančnih produktov Sklada dejanskim potrebam mikro, malih in srednje velikih 
podjetij in aktualnemu stanju v gospodarstvu, pa tudi v smeri čim boljšega obvladovanja tveganj pri 

samem poslovanju Sklada. 

 
Zaključek poslovnega leta 2018 lahko štejemo kot uspešen, saj je Sklad skupaj podprl 1.049 projektov 

v mikro, malih in srednjih podjetjih s 97,35 mio EUR ugodnih finančnih spodbud. Podprta podjetja 
Sklada se v veliki meri pojavljajo tudi med zmagovalci podjetniških izborov v RS, kot so Delove 

podjetniške zvezde, Gazele, Start up leta…, kar je zagotovo doprinos delovanja Sklada v podjetniškem 
okolju.  

 

Vodstvo Sklada z zaposlenimi izpolnjuje načrte in poslovanje vodi skladno z zastavljenim poslovnim 
načrtom in strateškimi usmeritvami, saj je s svojim aktivnim delovanjem eden vidnejših akterjev med 

podpornimi institucijami za podporo podjetništva in si kot tak prizadeva k promociji ciljev EU,  rasti 
podjetništva, inovacij, raziskav, razvoja in zaposlovanja ter izboljšanju gospodarske klime nasploh. 

      

        Predsednik nadzornega sveta 
        slovenskega podjetniškega sklada 

        Jernej Tovšak 
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NAGOVOR DIREKTORICE   
 
V začetku leta 2018 smo sodelavci Slovenskega podjetniškega sklada 
(SPSa) dali veliko obljub tako našim nadzornikom iz vladnih institucij 

(MGRT, MF, SVRK) kot tudi iz gospodarstva preko GZSja in OZSja in iz 
finančnih institucij preko Združenja bank Slovenije, poslovnim partnerjem 

kot tudi MSP-jem, vključno z zagonskimi (start up) in hitrorastočimi (scale 

up) podjetji. Ob pregledu doseženih rezultatov za leto 2018 lahko ocenim, 
da smo svoje obljube držali in kot izvajalska institucija Vlade pod okriljem 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v celoti sledi svojemu 
namenu. 

  
Z različnimi oblikami finančnih pomoči v skupni višini 97,4 mio EUR smo pomagali več kot 1000 

podjetjem in s tem spodbudili 176 mio EUR novih investicij v slovenskem gospodarskem prostoru. S 
tem smo uresničili cilje poslovnega načrta za leto 2018. Ostali smo specializirana finančna institucija z 

učinkovitimi finančnimi spodbudami za MSPje, po vzoru najboljših praks v Evropi. Ostali smo vodilni 

ponudnik garancij za bančne kredite in s tem spodbujali posojilne aktivnosti pod pogoji kot jih imajo 
MSP v ostalih evropskih državah. Prav tako smo nadaljevali z vlogo osrednjega ponudnika 

mikrokreditov, sokreatorja start up eko sistema, za doseganje globalnega uspeha zagonskih podjetij in 
uspešnega prehoda med scale up podjetja. Ostali smo ključni so-investitor semenskega in tveganega 

kapitala v Sloveniji, z razvojem učinkovitega in novega pristopa k semenskemu financiranju v letu 

2019 in z aktivnim sodelovanjem v okviru programa CEFOF. Prav tako smo učinkoviti sokreator 
podpornega okolja in povezovalec podjetniških mrež v mednarodnem prostoru.  

 
Kot ena od redkih slovenskih javnih institucij smo v letu 2018 sodelovali v Evropskem skladu za 

strateške naložbe – EFSI, v programu za MSPje, ter s tem uspešno prispevali k rasti investicijskih 

aktivnosti v podjetniškem sektorju Slovenije. Kljub stabilni obnovi globalnih gospodarskih razmer še 
vedno obstajajo velike razlike med financiranjem velikih investicijskih projektov in investicijskih 

projektov MSPjev, med katerimi so še posebej izpostavljena start up podjetja in scale up podjetja. 
Razlike glede dostopa do finančnih virov MSPjev v Evropi še vedno obstajajo. 

 
V letu 2018 smo nadaljevali z aktivnostmi zapolnjevanja finančne vrzeli in skupaj s finančnimi 

partnerji, ne le izboljševali dostop, temveč tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati MSPji pri pridobivanju 

finančnih virov za rast in razvoj. Zaradi uspešne multiplikacije javnih virov za finančno podporo 
MSPjem je SPS tudi v letu 2018 preko uspešnega in nadzorovanega upravljanja z javnimi viri, 

privabljal ostale bančne in privatne vire v finančne linije za MSPje. Veliko dela je bilo vloženega tudi v 
oblikovanje in razvoj novih finančnih produktov oziroma izboljšavo obstoječih s še bolj prilagojenimi 

pogoji in dostopi do MSPjev.  Dodatno delo je bilo vloženo tudi v razvoj novih vsebinskih spodbud, ki 

bodo v letu 2019 le še nadgradila in dopolnila že obstoječe finančne pomoči MSPjem v letu 2019.  
 

Nadaljevali smo z nadgrajevanjem lastnega znanja in razumevanja posebnosti podjetniškega sektorja 
ter razumevanja posebnosti trga, na katerem MSPji, vključno s start up in scale up podjetji, delujejo. 

Veliko entuziazma smo vlagali v oblikovanje novih partnerstev na različnih nivojih, ker v globalnem in 
hitro spominjajočem okolju zmagujejo le sodelovanje, sinergije in dopolnjevanje. ”Rastemo skupaj” 

je moto, ki velja tako za notranjo kulturo SPSa kot tudi za odnos do naših strank – MSPjev in do naših 

partnerjev v podjetniškem podpornem okolju. Partnerstva s podobnimi institucijami v ostalih evropskih 
državah smo še okrepili in vstopili v nove skupne programe (sodelovanje v Evropskem skladu za 

strateške naložbe, AECM, EIF Equity platform, CEFOF). 
        Direktorica 

        Mag. Maja Tomanič Vidovič 
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1. STRNJENO POROČILO 2018 IN IZZIVI ZA LETO 2019 
 
1.1. STRNJENO POROČILO 2018 
 
Gospodarske razmere v letu 2018 so se v Republiki Sloveniji, kot tudi v drugih državah članicah, še 

naprej izboljševale, vendar se je trend rasti v primerjavi z letom 2017 nekoliko umiril.  Podjetniški 
sektor, predvsem mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljevanju MSP), so še vedno izkazovala 

omejen dostop do financiranja, zlasti na področju bančnih posojil. Zato so se ukrepi vladnih 
posredovanj v državah članicah nadaljevali. Najpogostejši in najuspešnejši instrument še naprej 

ostajajo sheme kreditnih garancij1.  

 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) tako ostaja pomembna institucija, ki s svojim 

instrumenti in ukrepi prispeva k olajšanju dostopa do finančnih sredstev MSP-jem. Sklad nadaljuje 

ponudbo palete finančnih spodbud skozi vse razvojne faze rasti podjetja. V letu 2018 je skupno je 
podprl 1.049 projektov in jim skupno namenil 97,35 mio EUR sredstev, si čimer je izpolnil oz. 

presegel letni plan (za cca 3%). S temi sredstvi so podjetja izvedla cca. 175,65 mio EUR investicij 
v okolju.  

 

Slika: Finančne spodbude Sklada 2018 

 
 

Še vedno ostajajo najpomembnejša finančna linija Sklada garancije za ugodnejše bančne 
kredite s subvencijo obrestne mere, ki predstavlja kar 81% vseh odobrenih sredstev. Sledi linija 

mikrokreditov in nato še zagonske spodbude. V številkah, se leto 2018 izraža skozi sledečo strukturo:  

 
 GARANCIJE 81 % oz. 79,15 mio EUR v 440 podprtih projektih 

 MIKROKREDITI 14 % oz. 12,16 mio EUR v 563 podprtih projektih 

 ZAGONSKE SPODBUDE 2,5 % oz. 2,16 mio EUR v 40 podprtih projektih 

 POSEBNE SPODBUDE - LES 2,5 % oz. 2,36 mio EUR v 6 podprtih projektih 

 

Aktivnosti za linijo semenskega kapitala so se v letu 2018 pripravljale oz. dopolnjevale za sodelovanje 
s SID banko d.d. preko Sklada skladov, zato novo odobrenih sredstev ni bilo, linija tveganega kapitala 

pa se je v letu 2018 začela izvajati preko sodelovanja Sklada v mednarodnem projektu 
Srednjeevropskega sklada skladov tveganega in zasebnega kapitala (Central Europe Fund of Funds – 

CEFoF), kjer lahko tudi slovenka perspektivna podjetja v fazi hitre rasti pridobijo finančne vire.    

                                                           
1 Vir: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/summary_data_fi_1420_2017.pdf 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/summary_data_fi_1420_2017.pdf


LETNO POROČILO 2018 

16 / 98 

 

Povpraševanje podjetnikov po garancijah ostaja zelo visoko in v letu 2018 so razpisana 

sredstva - na voljo je bilo dobrih 79 mio EUR garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere - 
pošla že septembra 2018. Sklad je skupaj z resornim ministrstvom (t.j. Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo - MGRT) intenzivno iskal dodatne vire, ki bi omogočili povečanje sicer omejene 
razpisane letne kvote. V primeru dodatnih virov bi namreč Sklad lahko realiziral nivo odobrenih 

garancij iz leta 2017 v višini cca 125 mio EUR. S tem bi se tudi celotna realizacija odobrenih sredstev 

leta 2018 pravzaprav izenačila z letom 2017, ko je znašala nekaj več kot 141 mio EUR.  
 

Pomembnost garancijskih shem Sklada je prepoznana tudi na mednarodni ravni, kjer je 
Sklad aktivni član Evropskega združenja garancijskih shem (AECM) s stalnim stikom in ažurnimi 

informacijami o izvajanju garancijskih shem na ravni EU. Prav tako na področju garancij finančno 
sodeluje z Evropskim investicijskim skladom (EIF) v okviru programa COSME, kjer uspešno koristi 

njegovo pogarancijo. V letu 2018 je z EIF uspešno povečal pogarancijo portfelja izdanih garancij iz 

180 mio EUR na 310 mio EUR. Z EIF pa Sklad sodeluje tudi preko programa EaSi, ki mu zagotavlja 
dodatno garancijo za nekatere mikro kreditne linije.  

 
Omenjena programa predstavljata del Naložbenega načrta za Evropo oz. t.i. Junckerjev načrt, 

Sklad pa z aktivnim sodelovanjem prispeva h koriščenju sredstev Evropskega sklada za strateške 

naložbe (EFSI) na ravni Republike Slovenije. Prav tako s takšnim sodelovanjem uspešno in 
gospodarno kombinira vire, ki jih sicer potrebuje za vsakoletno ponudbo finančnih spodbud. V letu 

2018 so namreč viri še vedno pretežno temeljili na ponovni uporabi sredstev Evropske kohezijske 
politike (EKP) pretekle finančne perspektive, ki jo je Sklad uspešno izvedel v obliki finančnih 

instrumentov. V drugi polovici leta 2018 so se sicer pričela intenzivna pogajanja med Skladom 
in SID banko d.d., kot upravljavko Sklada skladov za sredstva EKP 2014 – 2020. Do konca 

decembra 2018 so se uspešno zaključila za linijo mikrokreditov, v letu 2019 pa se planira še 

vzpostavitev linije semenskega kapitala.  
 

Uspešnost poslovanja Sklada tudi v letu 2018 ostaja odvisna od ustrezne organizacijske in 
kadrovske strukture, ki se mora vseskozi prilagajati novim razvojnim in finančnim aktivnostim. 

Sklad ostaja institucija z močno kapitalsko osnovo in stabilno lastniško strukturo. Dobro strateško 

upravljanje in konstruktivno zastavljeni organizacijski procesi s poudarkom na obvladovanju tveganj, 
pa ohranjajo Skladov dober likvidnostni položaj. 

 
Sklad se v izvajanju svojega ključnega načela osredotoča na končnega uporabnika, torej 

prejemnika finančnih spodbud ter ga z vidika merjenja učinkov in evalvacije spremlja še več let po 

prejemu sredstev. V obdobju 2013 - 2018 je tako Sklad tako dosegel sledeče rezultate:  

 
 

Za doseganje še višjih makroekonomskih učinkov in učinkovitejše podpore mladim inovativnim 

podjetjem, Sklad že od leta 2014 k finančni podpori priključuje tudi t.i. vsebinsko podporo za mlada 
podjetja, s čimer želi povečati uspešnost izvedenih investicij in obstoj podjetij na trgu. Potreba po 
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mentorskih programih se pojavlja predvsem v zgodnjih fazah razvoja podjetja, kjer mladi potrebujejo 

nasvete izkušenih strokovnjakov in preko mentorjev pridobivajo določena znanja. Zato je Sklad v letu 

2018 v sodelovanju z MGRT pričel pripravljati še bolj dodelane tri ločene programe vsebinske 
podpore, kot izhajajo iz spodnje slike. Programi se bodo pričeli intenzivno izvajati v letu 2019.  

 
 
Slika: Program vsebinske podpore 

 
 

Skladno z zakonodajnimi predpisi je Sklad tudi v letu 2018 ohranjal namensko premoženje oziroma 

kapital in gospodarno upravljal z ostalimi razvojnimi sredstvi. Vsi finančni kazalniki, vezani na bilanco 
stanja, glede na leto 2017 kažejo na rast, vključno s povečevanjem bilančne vsote, kar je rezultat 

povečanega obsega dela.  
 

Realizacija prihodkov in odhodkov ter na podlagi tega doseženega bistveno manjšega presežka 

odhodkov nad prihodki kot je bil planiran za leto 2018, kaže na gospodarno poslovanje v letu 2018. V 
letu 2018 je Sklad realiziral višje prihodke iz naslova obresti in prihodke iz naslova provizij ter nižje 

odhodke za svoje delovanje, kot so bili planirani, zato je v letu 2018 manjša poraba presežkov iz 
preteklih let in bodo lahko le-ti namenjeni za porabo v naslednjih letih. 

 

Kot podporna javna institucija Sklad prioritetno ne načrtuje doseganja presežkov prihodkov nad 
odhodki, temveč gospodarno in učinkovito poslovanje. Tako je bil za leto 2018 planiran presežek 

odhodkov nad prihodki (primanjkljaj), ki ima vir za kritje v nerazporejenem presežku iz preteklih let in 
sicer iz naslova provizije za upravljanje programskih sredstev. Nerazporejen presežek iz preteklih let je 

bil namenjen pokrivanju odhodkov, ki bodo nastajali pri vodenju in upravljanju naložb iz sredstev, 
prejetih v upravljanje vse do njihovega izteka (do leta 2026).  

 

Sklad je skladno z zakonom, ki določa fiskalno pravilo in Zakonom o javnih financah izračunal tudi 
presežek odhodkov nad prihodki po fiskalnem pravilu. Zato se bo ustvarjen presežek odhodkov nad 

prihodki skladno z določbami ZJS-1 v celoti kril iz nerazporejenih presežkov preteklih let. 
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1.2. IZZIVI ZA LETO 2019 

 
Poslovanje Sklada je, glede na njegovo poslanstvo, vedno zaznamovano s stanjem v gospodarstvu, 

kjer s finančnimi spodbudami poskuša zapolniti vrzeli na področju dostopa podjetniškega sektorja do 
ugodnejših finančnih virov za investicije oz. poslovanje.  

 
V letu 2019 bo Sklad v okviru svojega poslovanja sledil svoji viziji in ostal specializirana finančna 

institucija z učinkovitimi finančnimi spodbudami za MSP po vzoru najboljših svetovnih praks.  

 
SLIKA: Vizija Sklada 

 
 
Sklad je trajnostna finančna institucija, katere osnovni namen delovanja ni ustvarjanje dobička iz 
poslovanja in zagotavljanje donosov za lastnike oz. investitorje, temveč zagotavljanje in upravljanje 

finančnih virov na način, ki zagotavlja ugodnosti za končne prejemnike – MSP-je. Sklad nastopa na 
tistih segmentih finančnega trga, kjer še vedno obstajajo vrzeli za MSP-je, kar predstavlja višjo 

stopnjo tveganj, vendar se jih z učinkovitim upravljanjem ustrezno obvladuje. Po vzoru finančnih 
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institucij, ima Sklad vzpostavljen sistem upravljanja s tveganji, kar pomeni varno poslovanje in 

odgovorno upravljanje tveganj.  

 
Dodana vrednost izvajanja finančnih spodbud Sklada se kaže pri vseh sodelujočih partnerjih: 

 
Za MSP: 

 dostop do finančnih virov za ekonomsko upravičene projekte 

 dodatna pomoč in mentorstvo 
 dostop do klasičnih in alternativnih finančnih spodbud za celotno skupino MSP na območju RS 

 
Za finančne posrednike (banke, DTK…): 

 zmanjšanje izpostavljenosti tveganjem 
 povečanje oz. spodbujanje financiranja 

 

Za javne organe: 
 stroškovna učinkovitost zaradi delitve tveganj med institucijami 

 večji učinek finančnega vzvoda 
 učinkovit način za doseganje zastavljenih gospodarskih ciljev (npr. javna podpora za specifične 

sektorje). 

 
V letu 2019 bo Sklad vzpostavil sistem vsebinske podpore, ki bo zajemal 3 programe: 

1. Celovit vavčerski sistem spodbud za MSP 
2. Vsebinska podpora za mlada inovativna podjetja 
3. Usposabljanja v tujini 
 

Sklad je v letu 2018 sodeloval tudi s svetovalci iz Portugalske, za področje vzpostavljanja in razvoja 

produktov so-investiranja z neodvisnimi zasebnimi investitorji, z namenom, da nadgradi finančni 
instrument »semenski kapital«. Nadgrajen instrument bo Sklad predvidoma implementiral v letu 2019 

s sredstvi Sklada skladov pri SID banki d.d.. 
 

Prav tako bo sklad preko Sklada skladov SID banke d.d. izvajal mikrokredite za MSP v okviru finančne 

perspektive 2014-2020 in katerih uporaba sredstev je načrtovana v letih 2019-2023. 
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1.3. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA 

 
Nadzorni svet Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju Sklad) je v letu 2018 aktivno, vestno 

in odgovorno spremljal poslovanje Sklada ter skrbel, da je le - ta deloval skladno z namenom, za 
katerega je ustanovljen.  

 
Izvedenih je bilo pet rednih, ena izredna in ena korespondenčna seja. Na vseh sejah je bil Nadzorni 

svet sklepčen. V juliju 2018 se je spremenila njegova sestava, saj je štirim članom Nadzornega sveta 

potekel mandat. Predstavnika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, g. Branka Meha, je nadomestil g. 
Drago Delalut, predstavnico Ministrstva za finance, dr. Katjo Lautar, je nadomestil g. Goran Kitić, 

predstavnico Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, mag. Simono Hočevar, je 
nadomestila ga. Aleška Korenčič in predstavnico Gospodarske zbornice Slovenije, dr. Floro Cvetko 

Tinauer, je nadomestil mag. Samo Hribar Milič. Na 3. redni seji, 07.09.2018, je Nadzorni svet Sklada, 

skladno z določili Poslovnika Nadzornega sveta Sklada, za predsednika izvolil g. Jerneja Tovšaka ter za 
namestnika predsednika g. Draga Delaluta, oba za dobo štirih let od imenovanja oz. do poteka 

mandata.   
 

Sestava Nadzornega sveta, katerega člane skladno z zakonskimi določili za dobo štirih let imenuje in 

razrešuje ustanovitelj (t.j. Vlada Republike Slovenije) na predlog ministra, pristojnega za 
gospodarstvo, je bila na dan 31.12.2018 naslednja: 

Zakonsko predpisana sestava 
Nadzornega sveta  

Člani Nadzornega sveta  

dva predstavnika ministrstva, 

pristojnega za gospodarstvo  

 Jernej Tovšak (od 07.09.2018, predsednik 

Nadzornega sveta) 
 Marko Drofenik  

predstavnik ministrstva, pristojnega za 

finance  
 Goran Kitić 

predstavnik Službe Vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko  
 Aleška Korenčič  

predstavnik Gospodarske zbornice 
Slovenije  

 mag. Samo Hribar Milič 

predstavnik Obrtne zbornice Slovenije  
 Drago Delalut  (od 07.09.2018 namestnik 

predsednika Nadzornega sveta) 

predstavnik Združenja Bank Slovenije   mag. Kristijan Hvala 

 

Osrednje zakonsko predpisane naloge Nadzornega sveta Sklada so predvsem, da:  
 skrbi, da Sklad deluje skladno z namenom, zaradi katerega je ustanovljen,  

 pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo Sklada,  
 sprejme splošne pogoje poslovanja Sklada,  

 daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih oseb in k predlogom partnerskih projektov 

z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami,  
 predlaga imenovanje in razrešitev direktorja Sklada,  

 sestavi pisna poročila ustanovitelju, v katerih zavzame stališča do poslovnega in finančnega načrta 
ter poslovnega poročila Sklada,  

 predlaga način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad 
prihodki Sklada,  

 predlaga imenovanje revizorja.  

 
V okviru sej smo se člani Nadzornega sveta seznanili z delovanjem vodstva in sprejemanjem poslovnih 

odločitev, k čemur smo aktivno prispevali s predlogi za izboljšanje poslovanja in produktov Sklada za 
neposredne in posredne spodbude za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).  

 

Na sejah smo bili seznanjeni z vsemi pomembnejšimi gradivi in strateškimi dokumenti, kot so Letno 
poročilo Sklada, Poslovni in finančni načrt Sklada za leto 2019 in druga poročila Sklada ter sestavili 

pisna poročila ustanovitelju, v katerih smo podali predloge za razrešitev nekaterih odprtih vprašanj, ki 
neposredno vplivajo na delovanje Sklada, v skladu z našimi pristojnostmi. V letu 2018 smo ponovno 

obravnavali in sprejeli Strateški program Sklada 2018 – 2023, ki opredeljuje dolgoročno strategijo 
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poslovanja Sklada. Vlada RS je v prvih tednih leta 2019 dokument tudi sprejela. Prav tako je Vlada RS 

v tem času sprejela Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije, ki ga je Nadzorni svet 

potrdil in predlagal ustanovitelju konec leta 2017. 
 

V letu 2018 je Nadzorni svet veliko pozornosti namenil spremljanju poteka pogajanja Sklada s SID 
banko d.d. v vlogi upravljavke Sklada skladov v zvezi s sklepanjem okvirnega finančnega sporazuma 

za izvajanje mikrokreditne linije iz sredstev Evropske kohezijske politike (EKP). Vezano na to vsebino 

je Nadzorni svet tudi zavzel stališče do Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje finančnega 
instrumenta »EKP mikroposojila za MSP (2014-2020) za Vzhod in Zahod RS, Vlada RS pa je v mesecu 

decembru 2018 na predmetni sporazum tudi podala svoje soglasje. Tako je lahko Sklad že konec leta 
2018 pričel z dejanskim izvajanem linije mikrokreditov, za katero se je v prvih tednih leta 2019 s strani 

podjetniškega sektorja izkazalo veliko povpraševanje. Skrb glede sodelovanja Sklada s SID banko d.d. 
glede izvajanja finančnih instrumentov iz sredstev EKP bo ostala prioriteta Nadzornega sveta tudi v 

naslednjih letih, ko se predvideva sodelovanje še pri izvajanju semenskega kapitala.        

 
Sicer pa so bila pomembnejša področja, ki jih je Nadzorni svet obravnaval v letu 2018, še:  

 spremljanje stanja naložb sodelujočih družb tveganega kapitala, s katerimi je Sklad v letu 2010 
sklenil javno - zasebno partnerstvo;  

 popolna uskladitev poslovanja Sklada s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov – GDPR;  

 spremljanje  projekta vpeljava e-poslovanja v poslovne procese, ki ga je Sklad pričel izvajati v letu 
2017 in se bo nadaljeval tudi v letu 2019;   

 spremljanje velikega povpraševanja podjetniškega sektorja po garancijskih shemah in zapolnitve 
kvote pogarancij Evropskega investicijskega sklada (EIF) iz leta 2015 preko programa COSME, kjer 

EIF sodeluje kot pogarant.  
 sodelovanje pri načrtovanju večletnega finančnega okvira delovanja Sklada 2019 – 2022 – temo je 

Nadzorni svet obravnaval ob prisotnosti ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Zdravka 

Počivalška, ki upravlja resorno ministrstvo Sklada.  
 

Poleg navedenega je Nadzorni svet Sklada redno, na vsaki seji, spremljal tekočo realizacijo izvajanja 
finančnih produktov Sklada oz. dodeljevanja spodbud MSP-jem, prav tako je spremljal podatek o 

prejemnikih sredstev, ki jih Sklad v luči čim večje transparentnosti poslovanja tudi javno objavlja. Z 

uspešnim poslovanjem Sklada v letu 2018 je Nadzorni svet zadovoljen oz. ocenjuje, da sledi 
načrtovanim aktivnostim. Skupno je v tem letu odobril dobrih 97 mio EUR ugodnih finančnih spodbud 

in tako finančno podprl 1.049 projektov. Vodstvo Sklada z zaposlenimi izpolnjuje načrte in poslovanje 
vodi skladno z zastavljenim poslovnim načrtom ter strateškimi usmeritvami. Sklad je s svojim aktivnim 

delovanjem eden vidnejših akterjev med podpornimi institucijami za podporo podjetništva in si kot tak 

prizadeva k promociji ciljev EU in Vlade RS, rasti podjetništva, inovacij, raziskav, razvoja in 
zaposlovanja ter izboljšanju gospodarske klime nasploh. 

         
        Predsednik nadzornega sveta 

         slovenskega podjetniškega sklada 
        Jernej Tovšak 
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2. URESNIČITEV STRATEŠKIH USMERITEV V LETU 2018 
 
2.1. STRATEŠKA USMERITEV I: CILJNA NARAVNANOST 
 
Ciljna naravnanost Sklada izhaja iz predlogov dolgoročnih strateških načrtov in letnih operativnih 
poslovnih načrtov, v okviru katerih se določijo merljivi cilji. Cilji so bili postavljeni na strateški ravni in 

po posameznih poslovnih procesih, njihova realizacija pa se je tekoče spremljala.  

 
2.1.1. Ustrezna ponudba finančnih spodbud za MSP-jev v letu 2018 
 
Sklad je za leto 2018 načrtoval ponuditi 94,32 mio EUR finančnih spodbud v obliki: 

 Garancij s subvencijo obrestne mere – 82 % 

 Mikrokreditov za mikro in mala podjetja – 5 % 
 Mikrokreditov za problemska območja – 9 % 

 Posebnih spodbud – 4 % 
 CEFoF 

in s temi sredstvi podpreti 1.043 projektov.  
 

V letu 2018 je Sklad na novo objavil 6 javnih razpisov, od katerih so bili 4 (P1plus 18, P7OR 18, P2 18 

in P4L 18) izvedeni v letu 2018, izvedba 2 razpisov (P7 19 in P7R 18) pa je načrtovana v letu 2019. 
Prav tako je bil v letu 2018 izveden 1 javni razpis (P7R 17), ki je bil objavljen že v decembru 2017. Z 

izvedenimi razpisi je Sklad tako odobril 97,35 mio EUR finančnih spodbud in s tem presegel 
načrtovano ponudbo finančnih sredstev za 3 %, kar je posledica dve ali več letnih razpisov Sklada.  

 

Odobrena sredstva so bila po skupinah finančnih spodbud razdeljena: 
 Garancije s subvencijo obrestne mere – 81 % 

 Mikrokrediti za obmejna problemska območja – 6 % 
 Mikrokrediti za problemska območja – 8 % 

 Posebne spodbude – 5 % 
 CEFoF  

in s temi sredstvi podprl 1.049 različnih projektov (0,5 % več od načrtovane podpore projektov), v 

okviru katerih bodo podjetja izvedla 175,65 mio EUR investicij v okolju.  

 
 

ODOBRENA 
SREDSTVA 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

97,35  
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odobrenih 
sredstev  
v 2018 

 

175,65 
mio EUR 
podprtih 
investicij  
v 2018 

 

1.049 
podprtih 
projektov 

v 2018 
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Podprti projekti so bili starostno, regijsko in po dejavnosti razdeljeni na sledeč način: 

 

V okviru izvedenih aktivnosti je Sklad odobril 97,35 
mio EUR finančnih sredstev za 1.049 različnih 

projektov. Glede na starostne skupine so bila 
sredstva razdeljena: 

 2 % oz. 2,16 mio EUR Start up-om za 40 

projektov 
 18 % oz. 17,92 mio EUR Mladim podjetjem za 

215 projektov 
 80 % oz. 77,26 mio EUR podjetjem MSP 5+ za 

794 projektov  

Analiza odobrenih projektov po regijah nam 
kaže dve razdelitvi:  

1. KOHEZIJSKE REGIJE 
Glede na kohezijske regije je bilo v Vzhodni 

regiji odobrenih 66 % vseh projektov in v 

Zahodni regiji 34 % vseh projektov. 
2. STATISTIČNE REGIJE 

Glede na statistične regije je največji delež 
projektov bil v Podravski regiji – 19 %, kar 

je presenetljivo, saj je v preteklih letih bila 
vedno vodilna Osrednja regija. Sledi Pomurska 

regija z 12 %, nato Obalno-kraška in 

Osrednja regija, vsaka z 10 %. Ostale regije 
imajo manjši odstotek dodeljenih projektov. 

 

 

Analiza odobrenih sredstev po dejavnostih kaže 

vodilno vlogo Predelovalne dejavnosti s 30 % 
odobrenih sredstev, kar je že vsa leta vodilna 

dejavnost Sklada. Sledi Trgovina, vzdrževanje in 
popravila motornih vozil z 18 %. Trgovina je že 

daljše obdobje po zastopanosti na drugem mestu, 

vendar pri tem poudarjamo, da dejavnost »Trgovine« 
zajema zelo širok nabor trgovinskih dejavnosti in 

spremljevalnih dejavnosti trgovine, kar pomeni, da se 
podjetja ne ukvarjajo izključno s prodajo izdelkov. V 

preteklih analizah smo ugotavljali, da imajo podjetja 
registrirana v dejavnosti Trgovine, to dejavnost 

registrirano kot prvo, kar jih potem uvršča po 

klasifikaciji kot vodilno dejavnost, vendar se 
ukvarjajo tudi z drugimi dejavnostmi, ki pa so 

raznovrstne in se nanašajo na proizvodnjo, storitve, 

predelavo, obdelavo2. Na tretjem mestu je 

Gradbeništvo s 15 % in na četrtem Promet in 

skladiščenje s 14 %. Ostale dejavnosti imajo 
manjši odstotek odobrenih projektov.  

                                                           
2 Obrazložitev velja za vse opisane produkte v nadaljevanju dokumenta.  
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2.1.1.1. Rezultati izvedbe spodbud v 1. razvojni fazi – zagonske spodbude 

 
Zagonske spodbude so namenjene inovativnim, razvojno naravnanim start up podjetjem v prvi 

razvojni fazi, ki razvijajo nove proizvode, procese in storitve, ter se na inovativen način odzivajo na 
zahteve trga. Start-upi so najbolj ranljiva skupina, ki se na začetku svoje poti srečuje s pomanjkanjem 

finančnih sredstev, saj so šele začela z delovanjem, kar pomeni, da nimajo zgodovine poslovanja in 

tudi ne sredstev, ki bi jih lahko zastavila za zavarovanje, tako da težje pridobijo finančne vire pri 
bankah. V letu 2018 je bil za zagonske spodbude razpisan 1 razpis, ki je bil namenjen podjetjem 

mlajšim od 14 mesecev, v prvi razvojni fazi, ko so podjetja šele na začetku svoje poti in imajo pozitivni 
gospodarski pomen:  

 

P2 18 –   Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 

(UL RS št. 19 / 23.3.2018) 

 

Razpisan znesek zagonskih spodbud: 2.160.000,00 EUR 
Vzhodna Slovenija: 1.080.000,00 EUR 

Zahodna Slovenija: 1.080.000,00 EUR 
 

Na razpis P2 je skupaj prispelo 55 projektov, od katerih je komisija Sklada 

odobrila 40 projektov v skupnem znesku 2.160.000,00 EUR subvencij, s 
katerimi je Sklad vzpodbudil izvedbo investicij v znesku 3.678.966,48 EUR. 

Sklad podjetja s prejetimi zagonskimi spodbudami spremlja kot posebno skupino. Iz preteklih analiz 
ugotavljamo, da je bila stopnja preživetja zagonskih podjetij visoka in sicer 85 % (preživetje vseh 

zagonskih podjetij podprtih v zadnjih 12 letih3), kar lahko štejemo kot izjemen uspeh. 

 

Analiza odobrenih projektov po regijah nam 

kaže dve razdelitvi: 
 

1. KOHEZIJSKE REGIJE 
Glede na kohezijske regije je porazdelitev 

enakomerna na vzhodu in zahodu – v vsaki 

regiji 50 % odobrenih projektov in sredstev. 
2. STATISTIČNE REGIJE 

Glede na statistične regije je bilo največ 
odobrenih projektov v Osrednjeslovenski 

regiji - 38 %, kar je 5 % manj kot v letu 
2017. Sledi Savinjska regija z 20 % 

odobrenih projektov, nato Podravska in 

Gorenjska regija, vsaka  z 10 % odobrenih 
projektov, Koroška ima po dveh sušnih letih 

ponovno 2 oz. 5 % odobrenih projektov. 
Ostale regije imajo manjši % podprtih 

projektov. 

 

                                                           
3 Sklad je preveril podjetja, ki jih je podprl v obdobju 2006 – 2018 in ugotovil, da je na dan 31.12.2018 kar 85% vseh podprtih 
podjetij še poslovalo. Stopnja preživetja pomeni aktivnost podjetja (obstoj v poslovnem registru) in ni povezana z uspešnostjo 
poslovanja. 
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Analiza odobrenih projektov po dejavnostih pri zagonskih spodbudah 

kaže razliko od ostalih produktov, saj imajo vodilno vlogo 
Informacijske in komunikacijske dejavnosti in Strokovne, znanstvene in 

tehnične dejavnosti, kjer si panogi delita prvo mesto, vsaka s 33 % 

odobrenih projektov. Na drugem mestu sta s 15 % Trgovina, 
vzdrževanje in popravila motornih vozil ter Predelovalne dejavnosti, in 

na tretjem mestu Druge dejavnosti s 5 % odobrenih projektov.  
Letošnja razdelitev po dejavnostih je zanimiva, saj so projekti 

porazdeljeni v 5 dejavnosti, kar v preteklosti ni bila praksa, saj je bila 
razdelitev do sedaj vedno v večih, skoraj vseh dejavnostnih skupinah. 

 
 
 

 

 Primer dobre prakse podjetje Vet4science d.o.o. 
 

Podjetje je bilo ustanovljeno v letu 2017 in ustvarja prihodke iz dejavnosti veterinarske klinike Zamba 
veterina. Ekipo sestavljajo štirje veterinarji in zasebni investitor. Jedro ekipe sta razvojnik Plavščič 

Aleksander in vodja marketinga Zora Kučuković. Oba sta zaposlena in imata reference iz razvoja novih 

izdelkov oziroma prodaje veterinarskih pripomočkov. Podjetje je v letu 2018 prejelo zagonska sredstva 
za razvoj in trženje inovativnega produkta PetriView, s katerim se rešuje problem prepočasnega 

ugotavljanja odpornosti bakterij na antibiotike. Sestavljen je iz BOX-a (ohišje z unikatnim svetilom za 
gojišča) in APP-a, ki analizira posnetek in uporabniku poda interpretacijo rezultata. Z uporabo 

PetriViewa se postopek analize skrajša iz 3-5 dni, na nekaj ur. Kupci izdelka bodo mikrobiologi in 
veterinarji. APP bo razvit do konca 2019 in lansiran na trg v letu 2020.  
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2.1.1.2. Rezultati izvedbe spodbud v 2. razvojni fazi - semenski kapital 

 
Semenski kapital je namenjen mladim podjetjem (mlajšim od 5 let) iz druge razvojne faze, ki zajema 

vstop in širitev mladih inovativnih podjetij na trg. Javni razpis za semenski kapital deluje na način, da 
Sklad sam in/ali skupaj z zasebnimi investitorji neposredno so-investira v obliki konvertibilnega 

posojila ali neposrednega lastniškega vložka v mlada visokotehnološka podjetja. Eden izmed 

pomembnejših ciljev je spodbuditi zasebni kapital (poslovni angeli in drugi zasebni investitorji) za 
takšne oblike vlaganja. Mlada inovativna podjetja so na začetku svoje poti izredno ranljiva in za 

vlagatelja zelo tvegana naložba, zaradi tega tudi s težavo pridobijo potrebno financiranje. Podpora za 
mlada inovativna podjetja v obliki semenskega kapitala Sklad poskuša premostiti to vrzel. 

 

Sklad je od 2014 do 2017 podpiral mlada inovativna podjetja s 

semenskim kapitalom. Skupno je bilo s konvertibilnimi posojili 

podprtih 63 podjetij, v višini 4.105.000 EUR. S kapitalskim 

vložkom v višini 200.000 EUR je bilo podprtih 12 podjetij v skupni 

višini 2.300.000 EUR.  

V letu 2018 Sklad ni razpisal novih sredstev s področja 

semenskega kapitala, se pa je nadaljevalo delo s spremljanjem 
podjetij, ki so prejela podporo v preteklih letih. Nekaj podprtih 

podjetij je v letu 2018 doseglo zavidljive uspehe, nekaj podjetij ni 

uspelo s svojo podjetniško idejo. Nekatera podjetja, podprta s 
semenskim kapitalom s strani Sklada so uspešno nadaljevala s 

pridobivanjem novih investicij, tako so v letu 2018 zasebne 
naložbe v podjetja podprta s semenskim kapitalom, presegle 

investirana javna sredstva. 
 

 
 
V letu 2018 je potekel moratorij na izplačilo konvertibilnega posojila za prejemnike sredstev po javnem 
razpisu SK50 2014. Nastopilo je obdobje, v katerem se je Sklad lahko odločil ali želi vračilo 

konvertibilnega posojila ali konverzijo v lastniški delež. Sklad je opravil razgovore s podjetji, ki so 

prejela konvertibilno posojilo na javnem razpisu SK50 2014 ter izdal sklepe v skladu s stanjem 
posameznega podjetja.  
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Sklad je v letu 2018 prejel tudi štiri vračila posojila skupaj z obrestmi v enkratnem znesku, pri 

podjetjih, ki so pridobila novo investicijsko rundo. Podjetja, ki so vrnila posojilo v enkratnem znesku 
so: 

 NervTeh d.o.o., ki proizvaja simulatorje vožnje, je pridobilo investicijo v višini 1,2 mio USD s strani 
ameriškega sklada tveganega kapitala VectoIQ.  

 Simarine d.o.o. je pridobilo investicijo nemškega podjetja TQ Group GmbH, s katerim se je tudi 

močno poslovno povezalo.  
 Prospeh d.o.o. (OriginTrail) je izvedlo uspešno začetno ponudbo kovancev (ICO) ter nadaljuje z 

razvojem s tako zbranimi sredstvi.  
 Eforma d.o.o. je prejelo investicijo dveh skladov tveganega kapitala, SCV Ventures in Vito one.  

 
Skupna vračila konvertibilnih posojil skupaj z obrestmi v letu 2018 znašajo 266.377,82 EUR.   
 

V letu 2018 Sklad ni razpisal novih sredstev s področja semenskega kapitala. V drugih polovici leta 
2018 je potekalo usklajevanje za pridobitev sredstev s področja lastniškega financiranja s strani Sklada 

skladov pri SID banki. Za te potrebe je Sklad izdelal različne analize, hkrati pa razvijal nov model 

financiranja s semenskih kapitalom, ki ga je primerjal z dobrimi praksami iz tujine, pri razvoju modela 
pa je sodeloval tudi s strokovnjaki iz tujine, ki že imajo izkušnje s postavljanjem modela so-

investiranja javnih sredstev (kombinacija nacionalnih in evropskih kohezijskih sredstev) in zasebnih 
sredstev investitorjev v državah EU. 

 

 Primer dobre prakse Eforma d.o.o. – platforma MojMojster 
 
Leta 2013 sta arhitekta Martin Pelcl in Grega Černelč ustanovila podjetje Eforma d.o.o., z inovativno 

idejo spletne platforme za ponudnike gradbenih storitev. Za razvoj ideje sta prejela zagonsko 
subvencijo Sklada in leto dni kasneje še konvertibilno posojilo, za lažji prodor na trg. 

 
 
 
Podjetje je raslo in se širilo na tuje trge ter zaposlovalo. Danes ima podjetje več kot dvajsetčlansko 

ekipo s pisarnami v Mariboru, Zagrebu, Gradcu in Novem Sadu. Pod krovno blagovno znamko DaiBau 
upravlja štiri spletne portale. V Sloveniji je to portal MojMojster.net, na Hrvaškem Emajstor.hr, v 

Avstriji Daibau.at, v Srbiji pa Daibau.rs. 
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Razvoj podjetja Eforma d.o.o.: 

 
 

Podjetje je v letu 2018 prejelo investicijo skladov tveganega kapitala za nadaljnjo rast ter povrnilo 

konvertibilno posojilo SPS. 
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2.1.1.3. Rezultati izvedbe spodbud v 3. razvojni fazi – tvegan kapital 

 

 

Tvegan kapital je produkt, ki je na voljo predvsem hitrorastočim in 
globalno usmerjenim podjetjem. V letu 2018 je aktivno zaživel 

projekt Srednjeevropskega sklada skladov tveganega in zasebnega 
kapitala (Central Europe Fund of Funds – CEFoF), ki omogoča MSP 

in mid-caps podjetjem (podjetja do 500 zaposlenih) v fazi hitre 

rasti, dostop do tveganega kapitala preko podprtih skladov 
tveganega in zasebnega kapitala. Upravljavec CEFoF-a je Evropski 

investicijski sklad (EIF). Poleg Slovenije v projektu sodelujejo tudi 
Češka, Madžarska, Slovaška, Mednarodna investicijska banka in EIF. 

Velikost sklada skladov znaša 97 mio EUR, izbrani skladi tveganega 

in zasebnega kapitala pa bodo vrednost še dodatno oplemenitili, 
tako da bodo imeli MSP z veliki potencialom rasti na voljo cca 200 

mio EUR. 
 

Sklad sodeluje na rednih srečanjih investitorjev, poleg tega je 
direktorica Sklada tudi predstavnica svetovalnega odbora. V mesecu 

maju je Sklad v sodelovanju z EIF organiziral srečanje  z vsemi 

sodelujočimi investitorji v CEFoF, poleg tega pa so se predstavniki 
Sklada udeležili tudi organiziranega srečanja v mesecu novembru v 

Luksemburgu. Namen srečanj je izmenjava informacij o delovanju 
CEFoF-a ter promocija in iskanje partnerstev v vseh sodelujočih 

državah. 

Slika: struktura CEFoF-a 
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Ostale aktivnosti na področju Tveganega kapitala 

V letu 2018 so se nadaljevale aktivnosti že vzpostavljenega javno zasebnega partnerstva RS in 
zasebnih družb tveganega kapitala (v nadaljevanju: DTK), ki so bile izbrane preko javnega razpisa in 

so vstopile v javno zasebno partnerstvo z državo v letih 2010 in 2011. Do avgusta 2015 bile DTK 
zavezane vlagati v perspektivne naložbe, skupno so investirale 29.037.274,64 EUR sredstev v 

29 naložb.  

 
Leto 2018 je bilo za DTK-je leto aktivnega upravljanja naložb ter priprav in izvedbe strategij in 

procesov prodaje le teh (in/ali portfeljev). Republika Slovenija kot družbenik DTK-jev do sedaj prejela 
vračilo vplačanih sredstev v višini 4.376.368,47 EUR. Vračila do konca leta 2018 izhajajo iz naslova 

prodaje naložb, vračil naloženih sredstev (vračila mezzanin posojil) ali obresti za mezzanin posojila:  

 dve (2) naložbi sta bili v celoti prodani (Media Lab d.o.o. ter Bio Eta d.o.o.), 
 iz ene naložbe/družbe tveganega kapitala je družbenik RS izstopila (SCS DTK d.o.o., naložba 

Koenergo d.o.o.), 
 dve (2) naložbi sta razglasili stečaj (Novitim d.o.o. ter Tresor d.o.o.), 

 ena (1) naložba je bila likvidirana v letu 2017 (Unafarm d.o.o.), ob likvidaciji so družbeniki dobili 
povrnjenih nekaj več kot polovico vloženih sredstev (družbenik RS je tako prejel vračilo v višini 

203.350 EUR),  

 vračila iz naslova povrnjenih mezzanine posojil ter obresti iz naslova katerih je družbenih RS prejel 
426.696,27 EUR,  

 delna prodaja deleža v podjetju Celtra Technologies Inc. od katere je družbenik RS prejel kupnino 
v višini 3.212.812,09 EUR (za cca. 49 % poslovni delež v DTK). Skupna kupnina je znašala 

6.570.320,23 EUR, kar predstavlja skoraj 8-kratnik vloženih sredstev. Prvi sklad, družba tveganega 

kapitala d.o.o., še naprej ostaja manjšinski (4,01%) lastnik v družbi Celtra. 
 

V naslednjih letih imajo sodelujoče DTK nalogo kapitalske naložbe prodati in se likvidirati po desetih 
letih delovanja. Za posamezne DTK so roki za zaključek delovanja naslednji: Prvi sklad DTK, d.o.o. 

15.10.2019, DTK Murka, DTK, d.o.o. 1.4.2020, Meta Ingenium DTK, d.o.o. 2.4.2020 ter STH Ventures, 
DTK, d.o.o. 3.9.2020.  

 

Učinki programa lastniškega financiranja preko DTK so vidni predvsem skozi ustanovitev in nadaljnji  
razvoj visokotehnoloških podjetij kot sta na primer Celtra Technologies Inc. in Visionect d.o.o., ki 

so naredila uspešen preboj na globalne trge. Pomembni učinek podpore s strani družb tveganega 
kapitala pa so tudi kasnejše naložbe zasebnih investitorjev v podjetja v katera so vlagale družbe 

tveganega kapitala.  

 
Sklad na podlagi Pogodbe o naložbi sklenjene z družbami tveganega kapitala za družbenika RS skrbi 

za nadzor nad pravilno porabo sredstev, vodi evidenco o porabi sredstev ter sprejema poročila družb 
tveganega kapitala v skladu z izvedenim javnim razpisom.  

 
Upravljanje državnega premoženja, kamor sodijo tudi družbe tveganega kapitala, skladno z 

Zakonom o Slovenskem državnem holdingu spada pod Slovenski državni holding d.d. (v 

nadaljevanju SDH), ki imenuje dva člana nadzornega sveta ter predstavnike družbenika Republike 
Slovenije v organ upravljanja družbe tveganega kapitala – skupščino. Sklad s SDH redno sodeluje na 

področju družb tveganega kapitala. Obe instituciji sta v letu 2018 tako izvedli več kot 10 sestankov, 
tako z upravljavci družb tveganega kapitala, kakor z nadzorniki družb tveganega kapitala.  

 

Sklad izvaja tudi dodatno kontrolo poslovanja družb tveganega kapitala, saj družbe nimajo 
zaposlenih in vse aktivnosti za družbe tveganega kapitala opravlja druga pravna oseba, to je zakoniti 

zastopnik. Glede na takšno organizacijsko posebnost je Sklad zaščitil interese RS z dodatnimi 
določbami v pogodbah, ki mu omogočajo spremljati poslovanje družb tveganega kapitala predvsem z 

vidika koriščenja Evropskih strukturnih skladov, upoštevanja določb sklenjenih pogodb in pravil 

državne pomoči.  
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V letu 2018 so predstavniki Sklada opravili 7. redni pregled izvajanja aktivnosti zakonitih zastopnikov, 

ki zastopajo in upravljajo družbe tveganega kapitala. Namen in cilji 7. rednega pregleda so bili 

predvsem: 
 preveritev ali je zakoniti zastopnik upošteval priporočila 6. rednega letnega pregleda,  

 preveritev in uskladitev terminskega poslovnega načrta izstopov iz kapitalskih naložb,  
preveritev kako zakoniti zastopnik izvaja aktivno upravljanje s kapitalskimi naložbami in ali so te 

aktivnosti skladne s sklenjenimi pogodbami. 
 
 Primer dobre prakse družba Visionect, svetovanje in tehnološke rešitve d.o.o. 
 
V podjetje Visionect d.o.o. je v letu 2012 vložila družba tveganega kapitala STH Ventures, d.o.o., 

katere 49% družbenik je Republika Slovenija. Družba tveganega kapitala je bila podprta preko 

javnega razpisa LF10 - kapitalske naložbe Republike Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala.  
Visionect d.o.o. razvija visokotehnološke izdelke na področju elektronskega papirja – npr. elektronske 

prometne znake z nizko porabo energije in tablico »Joan« s sistemom rezervacije sejnih sob.  
Podjetje Visionect je potrebovalo »več kot deset let trdega dela, da so uspeli čez noč« – njihovo 

tablico »Joan« za rezervacijo sejnih sob tako že uporabljajo številna ugledna mednarodna podjetja kot 
so: Microsoft, Dell, BMW, Samsung, Lufthansa, Siemens, Daimler, Sony, NASA in številni drugi. Za 

svoje izdelke so prejeli tudi številna mednarodna priznanja kot sta nagrada RedDot za dizajn in 

nagrada na največjem sejmu za elektronske naprave na CES nagrado za inovacijo. 

 
 

Prva leta po investiciji je podjetje reševalo številna tehnična vprašanja ter iskalo pravi izdelek za pravi 

trg. Prvi preboj je podjetje doseglo z uporabo njihovih prometnih znakov iz elektronskega papirja z 
nizko porabo energije. Njihovi prometni znaki so nameščeni v Avstraliji, v ZDA, v Rusiji in na 

avtobusnih postajah v Londonu. 
 

 
Leta 2015 so razvili tablico »Joan«, ki je postala njihov najuspešnejši produkt. Prodaja Joan raste s 

100% stopnjo rasti. Rast je vidna tudi v prihodkih podjetja ter številu zaposlenih. S podjetji kot je 
Visionect je dosežen osnovni cilj podpore preko tveganega kapitala – pospešitev razvoja slovenskih 

visokotehnoloških podjetij. 
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2.1.1.4. Rezultati izvedbe spodbud v 4. razvojni fazi – mikrokrediti, garancije, posebne 

spodbude 
 

2.1.1.4.1. Mikrokrediti 
 

V sklopu finančnih spodbud mikrokreditov je Sklad v letu 2018 izvedel 2 razpisa za mikrokreditiranje 

MSP-jev in razpisal 2 razpisa, ki pa bosta izvedena v letu 2019. 
 

1. P7R 17 –   Javni razpis Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (UL RS št. 80 / 
29.12.2017) je bil objavljen konec leta 2017, vendar se je v celoti izvajal v letu 2018. Namen 

razpisa je bilo neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in 
razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.   

Razpisan znesek: 12.000.000,00 EUR 

 Maribor z okolico: 4.220.000,00 EUR 
 Pomurje: 3.240.000,00 EUR 

 Pokolpje: 2.590.000,00 EUR 
 Hrastnik, Radeče, Trbovlje: 1.950.000,00 EUR 

Na razpis P7R 17 je skupaj prispelo 334 projektov, od katerih je komisija Sklada odobrila 308 

projektov v skupnem znesku 7.438.547,02 EUR mikrokreditov, s katerimi je Sklad vzpodbudil 
izvedbo investicij v znesku 9.344.016,16 EUR. Neporabljena sredstva so se skladno s pogodbenimi 

določili v celoti namenila za razpis P7OR 2018, katerega rezultati so prikazani v naslednji točki.  
 

 

Glede na naravo razpisa, kjer gre za podporo 
podjetjem v problemskih območjih, ki vsa 

spadajo v Vzhodno kohezijsko regijo, so lahko 

sodelovala le podjetja iz določenih regij, zato 
prikazujemo odobrene projekte le po 

problemskih območjih. Število podprtih 
projektov je bilo največje v problemskem 

območju Maribor z okolico, kjer je bilo 45 

% vseh podprtih projektov v skupni vrednosti 
3.387.542,50 EUR odobrenih kreditov, kar 

pomeni 80 % porabo sredstev, ki so bila 
namenjena za to območje. Sledi Pomurje s 35 

% podprtih projektov v skupni vrednosti 

2.600.500,00 EUR odobrenih kreditov, kar je 
prav tako 80 % poraba sredstev za to območje. 

V problemskem območju Pokolpje je bilo 
podprtih 14 % projektov v vrednosti 

1.081.990,00 EUR odobrenih kreditov, kar je le 
41 % poraba sredstev, ki so bila namenjena za 

to območje. V območju Hrastnik, Radeče, 

Trbovlje (HRT) je bilo odobrenih najmanj 
projektov, in sicer 6 % v skupni vrednosti 

368.514,52 EUR odobrenih kreditov, kar je le 18 
% poraba razpoložljivih sredstev. Ob pregledu 

izvedenega razpisa lahko rečemo, da sta 

Maribor z okolico in Pomurje v 80 % pokoristila 
razpoložljiva sredstva, medtem ko Pokolpje in 

HRT nista dosegla niti 50 % porabe sredstev.  
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Največ podprtih projektov je bilo v Gradbeništvu 

– 23 %. Sledi Trgovina in Predelovalne dejavnosti, 

obe z 20 % odobrenih projektov. Na četrtem mestu 
je Promet s 15 % odobrenih projektov.  Ostale 

dejavnosti imajo nižji odstotek podprtih projektov.  
 

 
 

2. P7OR 18 –   Javni razpis Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji (UL 
RS št. 23 / 6.4.2018), ki je namenjen neposrednemu zagotavljanju ugodnih virov financiranja MSP 

za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.  
Razpisan znesek: 6.250.102,68 EUR 

Na razpis P7OR 18 je skupaj prispelo 334 projektov, od katerih je komisija Sklada odobrila 255 
projektov v skupnem znesku 6.236.940,00 EUR mikrokreditov, s katerimi je Sklad vzpodbudil 

izvedbo investicij v znesku 7.692.587,49 EUR. 

 

 

Analiza odobrenih projektov po 

regijah nam kaže dve razdelitvi: 
 

1. KOHEZIJSKE REGIJE 
Glede na kohezijske regije je bilo v 

vzhodni regiji odobrenih 52 % 

projektov in v zahodni regiji 48 % 
projektov. 

 
2. STATISTIČNE REGIJE 

Glede na statistične regije je bilo 

največ odobrenih projektov v Goriški 
regiji - 22 %. Sledita Koroška in 

Obalno-kraška regija, vsaka s 16 
% odobrenih projektov, nato 

Primorsko-notranjska regija s 13 % 
odobrenih projektov. Ostale regije 

imajo manjši % podprtih projektov. 
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Največ podprtih projektov je bilo v Predelovalnih 
dejavnostih – 26 %. Sledi Gradbeništvo z 21 %, nato 
Trgovina z 19 % in Promet z 17 %. Ostale dejavnosti 
imajo nižji odstotek podprtih projektov.  
 

 
 
 

3. P7R 18 - Javni razpis Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (UL RS št. 84 / 

28.12.2018) je bil objavljen konec leta 2018 in se bo v celoti izvajal v letu 2019, zato realizacije pri 
tem razpisu v letu 2018 ni bilo.  

Razpisan znesek: 8.760.000,00 EUR 
 Maribor z okolico: 4.220.000,00 EUR 

 Pokolpje: 2.590.000,00 EUR 

 Hrastnik, Radeče, Trbovlje: 1.950.000,00 EUR 
 

 
4. P7 19 – Javni razpis Mikrokrediti 2019 (UL RS št. 84 / 28.12.2018) je bil objavljen konec leta 2018 

in se bo v celoti izvajal v letu 2019, zato realizacije pri tem razpisu v letu 2018 ni bilo.  
Razpisan znesek: 12.000.000,00 EUR 
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 Primer dobre prakse podjetje Kamnoseštvo Erjavec d.o.o. 
 

Kamnoseštvo Erjavec d.o.o. je družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno 2013 in se ukvarja z 
obdelavo kamna. Specializirani so za izdelavo in obdelavo izdelkov iz naravnega kamna. Glavni kupci 

podjetja so fizične in pravne osebe. V letu 2018 je podjetja prejelo sredstva iz naslova mikrokredita 
za nakup opreme in prenovo poslovnih prostorov.  

 

   

Podjetje bo z izvedeno investicijo utrdilo svoj položaj na trgu, zaposlilo dodatnega delavca in se v večji 

meri posvetilo tudi restavratorstvu. Z vlaganjem v napredno strojno opremo, podjetje omogoča 

izvedbo zahtevnejših projektov in bolj kakovostno obdelavo kamna. Ponosni so na svojo družinsko 
tradicijo in zato dajejo poseben pomen nadzoru kakovosti skozi celoten proces – od nabave 

materialov, proizvodnje, montaže in vzdrževanja. Prav zato morajo svojo proizvodnjo nenehno 
posodabljati in slediti trendom na področju kamnoseštva.  
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2.1.1.4.2. Garancije 

 

Produkt P1 plus 2018 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki 
zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja 

obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem je tako omogočeno 
konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje 

financiranja obratnih sredstev, povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in / ali 

ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških 
rešitev v podjetju. V letu 2018 je Sklad razpisal: 

 
P1 plus 18 –   Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (UL RS št. 

9 / 16.2.2018).  
Razpisan znesek: sredstva za garancije: 72.000.000,00 EUR 

        sredstva za subvencioniranje obrestne mere: 7.200.000,00 EUR 

Na razpis P1 plus 18 je skupaj prispelo 634 projektov, od katerih je komisija Sklada odobrila 440 
projektov v skupnem znesku 71.955.191,24 EUR garancij in 7.195.519,12 EUR subvencionirane 

obrestne mere, s katerimi je Sklad vzpodbudil izvedbo investicij v znesku 149.476.624,85 EUR. 
Povpraševanje podjetnikov po garancijah ostaja zelo visoko in v letu 2018 so razpisana sredstva pošla 

že septembra. Sklad je skupaj z resornim ministrstvom intenzivno iskal dodatne vire, ki bi omogočili 

povečanje razpisane letne kvote. V primeru dodatnih virov, bi lahko Sklad odobril večino prejetih vlog 
in tako dosegel nivo odobrenih garancij iz leta 2017.   

 

Analiza odobrenih sredstev po regijah nam 

kaže dve razdelitvi:  
 

1. KOHEZIJSKE REGIJE 

V vzhodni regiji je bilo podprtih 51 % 
projektov in v zahodni regiji 49 % 

projektov. 
 

2. STATISTIČNE REGIJE 
Glede na statistične regije je bilo največ 

odobrenih projektov v 

Osrednjeslovenski regiji – 21 %, sledi 
Obalno – kraška regija z 16 %, 

Podravska s 13 % in Savinjska z 12 
%. Ostale regije imajo manjši % podprtih 

projektov.  
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Največ podprtih projektov je bilo v Predelovalnih 

dejavnostih – 54 %. Sledi Trgovina s 14 % podprtih 
projektov in Gostinstvo z 8 % podprtih projektov. 

Ostale dejavnosti imajo nižji odstotek podprtih 

projektov.  
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Analiza po bankah 

Pri izdajanju garancij za bančne kredite, Sklad sodeluje z različnimi poslovnimi bankami. V tej točki 
zato prikazujemo tudi analizo sodelujočih bank na podlagi zneskov odobrenih kreditov pri posamezni 

banki. Na dan 31.12.2018 je v aktivnem portfelju aktivnih garancij imela največji delež NLB d.d. – 16 
%, kar je enak odstotek kot v letu 2017. Na drugem in tretjem mestu sta Abanka d.d. in Sberbank 

d.d. zamenjali mesti, tako da je na drugem mestu Abanka d.d. s 15 % aktivnih garancij, kar je 3 % 

več kot v letu 2017, Sberbanka d.d. pa je na tretjem mestu z 12 % aktivnih garancij, kar je 1 % manj 
kot v letu 2017. Na četrtem mestu je NKBM d.d. z 9 %, kar je 1 % več kot v letu 2017, banka pa 

ostaja na četrtem mestu. Prve štiri banke so v preteklih letih izmenjevale položaje glede na vrednost 
aktivnega portfelja. V letu 2018 je NLB d.d. tako ponovno prevzela vodilno vlogo iz leta 2015. Ostale 

banke so v večji meri obdržale enak odstotek aktivnih garancij kot v letu 2017.  

 
SLIKA: Razdelitev kreditov P1plus 18 po bankah 
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 Primer dobre prakse podjetja I.H.S. d.o.o. 
 
I.H.S. d.o.o. je družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1990 in je eden izmed vodilnih 

proizvajalcev sistemov za avtomatizacijo proizvodnih procesov, z lastno blagovno znamko. V letu 
2018 je podjetje prejelo garancijo sklada za bančni kredit, ki ga je namenilo za izgradnjo 

proizvodno montažnega objekta, s čimer bodo zagotovili modernizacijo proizvodnih procesov. Glavni 

razlog za investicijo je povečanje proizvodnih kapacitet in dvig učinkovitosti proizvodnje. Z izvedbo 
projekta bodo povečali število zaposlenih in celotno poslovanje podjetja.  

 
 
Podjetje I.H.S. d.o.o. je preko Sklada že večkrat koristilo finančne produkte, zato podjetje spremljamo 

že daljše obdobje, v katerem je podjetje ustvarilo vidne učinke v okolju.  
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2.1.1.4.3. Posebne spodbude – za les 

 

Produkt P4L 18 spada med posebne spodbude, ki jih je Sklad razpisal v letu 2018. Namen javnega 
razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in 

obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %), ter celovita izraba lesnih tvoriv in 
zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno – lesni verigi.  
 

P4L 18 –   Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov (UL RS št. 38 / 

6.6.2018).  

Razpisan znesek: 11.880.000,00 EUR         
 

Na razpis P4L 18 je skupaj prispelo 8 projektov, od katerih je komisija Sklada odobrila 6 projektov v 
skupnem znesku 2.367.052,88 EUR subvencij, s katerimi je Sklad vzpodbudil izvedbo investicij v 

znesku 5.465.285,72 EUR. 

 

Na razpisu za spodbude na področju lesa, 

so vsi podprti projekti iz Vzhodne regije. 2 
projekta sta bila podprta v Koroški regiji in 

po 1 projekt v Primorsko – notranjski, 

Savinjski, Pomurski in Jugovzhodni 
Sloveniji. Podpora na področju lesa je 

posebna spodbuda, ki je namenjena točno 
določenemu segmentu podjetij, zato je 

število podprtih projektov manjše, kot pri 
ostalih spodbudah, ki so na voljo za vse 

klasificirane dejavnosti. Prav tako so vsi 

podprti projekti v predelovalni 
dejavnosti – lesna industrija, saj gre za 

ciljni produkt. Zato predstavitev po 
dejavnostih ni smiselna. 

 
 Primer dobre prakse podjetja Vez d.o.o. 
Podjetje Vez d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1992 in je specializirano za izdelavo sedišč in drugih 
polizdelkov iz furnirja: odpreški za stole, kar pomeni sedeže, naslone, školjke, noge stolov in druge 

dele za pohištveno industrijo. Podjetje izdeluje polizdelke, izdelane iz bukovega furnirja s FSC 

certifikatom, omogoča hitro dobavo in konkurenčne cene. V letu 2018 so preko Sklada prejeli 
spodbudo (subvencijo) za razvoj lesarstva na področju polizdelkov.  

 
Z izvedbo investicije (oblikovane lepljene plošče iz bukovega furnirja) ciljajo na povečanje kapacitet in 
predvsem produktivnosti izdelave, s tem pa na nižjo proizvodno ceno, s katero bodo postali bolj 

konkurenčni. S ponudbo novih polizdelkov bodo razširili prisotnost na trgu pohištvene panoge, tako 
doma kot v tujini. Novi polproizvod je nastal na podlagi povezave in izmenjave znanja v gozdno – lesni 

verigi. Podjetje že proizvaja oblikovane plošče iz bukovega furnirja, vendar bodo z novo tehnologijo 

izboljšali kakovost. Z uvedbo novega polproizvoda bo podjetje povečalo število zaposlenih in svoje 
poslovanje.  
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2.1.2. Zagotoviti ustrezno višino finančnih virov za oblikovanje finančnih spodbud 

v letu 2018 
 
Finančni viri SPS-a za realizacijo odobrenih finančnih spodbud v letu 2018 so bili sestavljeni iz: 

 ponovne uporabe vplačanih sredstev v Program instrumentov finančnega inženiringa – PIFI 
 virov nacionalnega proračuna 

 virov Evropske kohezijske politike – finančna perspektiva 2014 – 2020 (Evropski sklad za regionalni 
razvoj – ESRR). 

 

V letu 2018 je SPS ob upoštevanju realizacije odobrenih finančnih spodbud uporabil nekaj več kot 38 
mio EUR virov, od katerih največji odstotek predstavlja ponovna uporaba vplačanih sredstev v 

Program instrumentov finančnega inženiringa v preteklih letih. Poleg zgoraj navedenih virov sredstev, 
je SPS pri izvajanju garancijske in mikrokreditne linije koristil tudi instrumente delitve tveganja v 

okviru programov COSME in EaSI, ki jih izvaja EIF. 
 
 
2.1.3. Vključenost evropskih virov 
 
Cilj dolgoročnega delovanja Sklada je vključiti med pridobljene finančne vire vsaj 50% virov iz 

programov in skladov Evropske komisije. V letu 2018  so evropski viri (ob upoštevanju ponovne 
uporabe sredstev finančne perspektive 2007 – 2013) predstavljali 64% vseh uporabljenih virov oz. 

12% vseh uporabljenih virov iz finančne perspektive 2014 – 2020, ki so bili namenjeni izključno 
financiranju zagonskih in posebnih spodbud v obliki nepovratnih sredstev.  

 

Poleg navedenega Sklad, kot omenjeno v prejšnjem poglavju, tudi neposredno koristi evropske 
programe, ki so namenjeni tovrstnim institucijam. Tako je tudi v letu 2018 nadaljeval in nadgradil 

sodelovanje z EIF v programu COSME, ki omogoča SPSu delitev tveganja pri izvajanju instrumenta 
garancije za zavarovanje bančnih kreditov in povečal pogodbeno kvoto iz 180 mio EUR na 310 mio 

EUR pozavarovanih garancij Sklada, ter nadaljeval tudi sodelovanje v programu EaSI, ki omogoča 
Skladu zavarovanje izdanih mikrokreditov mikro podjetjem v višini 13 mio EUR. Omenjena programa 

sta del Naložbenega načrta za Evropo oz. t.i. Junckerjev načrt. S tem SPS prispeva h koriščenju 

sredstev Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) na ravni Republike Slovenije. Prav tako s 
takšnim sodelovanjem uspešno in gospodarno kombinira preostale vire, ki jih sicer potrebuje za 

vsakoletno ponudbo finančnih spodbud.  
 

Velikega pomena za povečanje vključenosti evropskih virov so bile izvedene aktivnosti v drugi polovici 

leta 2018, ko so se sicer pričela intenzivna pogajanja med Skladom in SID banko d.d., kot upravljavko 
Sklada skladov za sredstva EKP 2014 – 2020. Do konca decembra 2018 so se uspešno zaključila za 

linijo mikrokreditov, in sicer za prispevek 28 mio EUR s strani Sklada skladov. Ob ustrezni multiplikaciji 
sredstev to pomeni cca 42 mio EUR razpoložljivih mikrokreditov za mikro in mala podjetja do leta 

2023. Veliko povpraševanje po produktu v začetku leta 2019 ne nakazuje težav pri plasiranju teh 
sredstev.  

 

SPS je poleg izvajanja mikrokreditne linije izrazil interes tudi za sodelovanje v vzpostavljenem Skladu 
skladov kot finančni posrednik pri izvajanju instrumentov semenskega kapitala in portfeljskih garancij. 

Za začetek leta 2019 so že planirane aktivnosti v zvezi s pogajanji za pridobitev prispevka Sklada 
skladov za linijo semenskega kapitala. 
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2.1.4. Doseganje multiplikacije javnih finančnih virov 
 
Dolgoročna strateška usmeritev Sklada je, da lastna sredstva, sredstva nacionalnega proračuna, 
sredstva evropskih strukturnih skladov in sredstva iz drugih tujih in domačih virov optimalno 

oplemeniti oz. multiplicira z zasebnimi finančnimi viri. Takšno obliko spodbud imajo skoraj vsi finančni 

instrumenti SPS. Multiplikacijske učinke po posameznem finančnem instrumentu SPS v letu 2018 
prikazuje slika.  

 
Slika: Dosežen multiplikacijski učinek izvedenih finančnih instrumentov SPS v letu 2018 
(glede na angažirana sredstva in investicijsko vrednost) 

 

 
 
Iz slike je razvidno, da je bil v letu 2018 v povprečju dosežen multiplikator 4,58 EUR. Multiplikator 

predstavlja razmerje angažiranih virov glede na investicijsko vrednost izvedenih projektov. Najvišji 
multiplikator je SPS dosegel s finančnim instrumentom garancije za bančne kredite s subvencijo 

obrestne mere. Ta finančni instrument je v letu 2018 dosegel multiplikator 7,42 EUR. Sledi instrument 

posebnih finančnih spodbud, nekoliko manjši multiplikator pa je bil dosežen z instrumentom 
mikrokrediti, saj je instrument namenjen predvsem financiranju tekočega poslovanja podjetja. 
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2.1.5. Makroekonomski učinki podprtih ciljnih skupin 
 
Leto 2018 je tretje leto v programskem obdobju 2014 – 2020, ko je Evropska komisija (EK) pripravila 
povzetke podatkov o napredku pri financiranju in izvajanju finančnih instrumentov (FI) v posameznih 

državah. Kot že omenjeno so se gospodarske razmere v 2018 še vedno izboljševale, vendar ne tako 

intenzivno kot v letu 2017. EK ugotavlja, da v večini držav članic, dostop do finančnih virov MSP-jev, 
še vedno ostaja problem. Kar je delno posledica visokih zavarovanj za MSP-je, delno pa neodzivnost 

nekaterih držav, ki še vedno niso izbrale svojih posrednikov finančnih pomoči. V drugih državah pa se 
kažejo že konkretni rezultati v smislu finančnih sistemov in sredstev, vrnjenih v nadaljnje naložbe – 

torej v državah poteka že drugi krog naložb. EK si prizadeva olajšati dostop do finančnih virov za MSP-
je in želi s sredstvi strukturnih in investicijskih skladov vlagati predvsem v delovna mesta in rast 

podjetij. V obdobju 2014 – 2020 je tako za finančne instrumente načrtovanih cca. 20 milijard EUR za 

finančne vzpodbude (za primerjavo: v obdobju 2007 – 2013 je bilo sredstev 10,8 milijard EUR)4. 
 

V RS je Sklad ena izmed finančnih posrednikov, ki MSP-jem poskuša omogočiti lažji dostop do 
finančnih sredstev na finančnem trgu. S tem Sklad vsako leto zasleduje svoj osnovni namen. Z izvedbo 

vseh aktivnosti in podporo projektov Sklad zasleduje cilj ustvarjanja makroekonomskih učinkov v 

okolju (ustvarjanje delovnih mest in rast podjetij), kar sta tudi glavna cilja EK.  
 

V okviru procesa strateških analiz in poročanja, se za vsa podjetja, ki preko javnih razpisov prejmejo 
finančna sredstva, spremljajo učinki, ki jih ta podjetja ustvarijo v okolju in sicer 3 leta po prejeti 

finančni pomoči ali dlje časa, če to zahteva narava produkta. Podjetja se spremljajo s pomočjo 
finančnih kazalnikov (Prihodek od prodaje, število zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega…), ki 

se jih lahko kombinira na ravni posameznega razpisa, posameznega leta ali v pregledu za celotno 

obdobje. O učinkih podjetij, ki so finančne spodbude prejela v letu 2018 še ni mogoče govorit, saj 
spremljamo učinke s časovnim zamikom, ki so v celoti vidni šele 3 leta po dodeljeni pomoči. Za 

celotno obdobje so podani podatki o dodeljenih finančnih spodbudah in podprtih projektih, učinki pa 
so prikazani za obdobje 2013-2017. 
 

 
REZULTATI IN UČINKI DELOVANJA SKLADA  
 
Odobrena sredstva 2013-2018 

 

 652,86 mio EUR + 29,035 mio EUR 
V obliki različnih finančnih spodbud:  

garancij, subvencij, kreditov, semenskega kapitala, 

lastniškega financiranja, … 

 od tega v letu 2018: 97,35 mio EUR (14%) 

 
Podprti projekti 2013-2018 

 

 5.286 + 296 podprtih projektov 
 od tega v letu 2018: 1.049 (19%) 

 
 
 
 
 

                                                           
4 Vir: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/summary_data_fi_1420_2017.pdf 
5 Odobrena sredstva preko družb tveganega kapitala 
6 Podprti končni upravičenci preko družb tveganega kapitala 
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Spremljani projekti 2013-2017 

 

 4.131 spremljanih projektov  

 
 
Tehnološko inovativna podjetja 
 

 

V portfelju SPS podjetij je kar 34 % podjetij 
tehnološko inovativno usmerjenih, in sicer: 
 14 % podjetij v strokovnih, znanstvenih in tehnoloških 

dejavnostih 

 8 % podjetij v informacijskih in komunikacijskih 

dejavnostih 
 8 % podjetij z inovativno tehnološko opremo v 

različnih dejavnostih 
 4 % podjetij z lastnim razvojem 

 
Ustvarjena delovna mesta v 
obdobju 2013 – 2017 

 

 61.617 ohranjenih delovnih mest 
 11.902 ustvarjenih novih delovnih mest 
Povprečno 2,8 ustvarjenega delovnega mesta 
na spremljan projekt 

 
Prihodki podjetij 

 

35 % povprečno povečanje prihodka na 
spremljano podjetje 
 Povprečna začetna vrednost: 1,64 mio EUR / podjetje 
 Povprečna vrednost tri leta po investiciji: 2,22 mio 

EUR / podjetje 

 
Dodana vrednost na zaposlenega 

 

8 % povprečno povečanje dodane vrednosti 
na zaposlenega 
 Povprečna začetna vrednost: 36.871 EUR / 

zaposlenega 
 Povprečna vrednost tri leta po investiciji: 39.7837 EUR 

/ zaposlenega 

 
Sklad v svojem delovanju redno spremlja vsa podprta podjetja, ki v primerjavi s stanjem v RS in EU 

dosegajo primerljive rezultate. Podjetja tako v povprečju v treh letih spremljanja ustvarijo 2,8 novega 
delovnega mesta, dvignejo povprečni prihodek za 35 % in povečajo dodano vrednost na zaposlenega 

za 8 %. Podprta podjetja Sklada primerjamo tudi z raznimi raziskavami, tekmovanji in priznanji, ki jih 
izvajajo različne institucije na področju RS. V letu 2018 je bilo kot vsako leto, kar nekaj odmevnih 

zgodb podjetij, ki jih je podprl tudi Sklad.  
 

 

                                                           
7 Podatek 39.783 je povprečna vrednost na dan 31.12.2017, kar je v primerjavi s stanjem v RS 92 % povprečnega stanja 
(43.154 EUR/zaposlenega v RS na dan 31.12.2017) in 92 % povprečja, ki velja v EU (43.310 EUR/zaposlenega v EU v letu 
2017) 
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Delove podjetniške zvezde 2018 
Časnik Delo je v letu 2018 drugič zapored izvedel tekmovanje za Delovo zvezdo. Kriteriji za vključitev 
podjetij v izbor so bili sledeči: minimalno tri milijone evrov letnih prihodkov, minimalno pet zaposlenih, 

minimalna dodana vrednost na zaposlenega 35.000 evrov. Nominiranih je bilo 10 podjetij, od katerih 
je bilo 6 oz. 60 % podjetij, ki so prejela finančna sredstva Sklada, med njimi tudi zmagovalec 

podjetje Polycom d.o.o.. V svoji bazi podjetij je Sklad preveril tudi prisotnost podjetij po kriterijih 

Delovih zvezd in ima v portfelju 443 podjetij z izpolnjenimi kriteriji, kar je 10 % podjetij, ki jih Sklad 
spremlja z učinki v svojem portfelju.   
 
Gazele 
Priznanje Gazele vsako leto izvaja Dnevnik. V letu 2018 so bile prve tri gazele tudi prejemnik Skladovih 

sredstev v preteklosti.  
Zlata gazela – MEBOR d.o.o. 

Srebrna gazela – INTRA LIGHTING d.o.o. 
Bronasta gazela – Roletarstvo MEDLE d.o.o. 

Ostali finalisti, ki so prav tako prejeli Skladova sredstva, so bili še: Acies bio d.o.o., Advansys d.o.o., 

Lingva d.o.o., Logar trade d.o.o., Bijol d.o.o., KGL d.o.o., Aristotel d.o.o. in Trival antene d.o.o.  

 
Hitro rastoča podjetja 
V letu 2018 je GZS naredil raziskavo najhitreje rastočih podjetij v RS, kjer so primerjali 3 zaporedna 

poslovna leta podjetij (2015, 2016 in  2017). Na lestvico najhitreje rastočih družb so se uvrstila 

podjetja z vsaj 10 zaposlenimi, ki so ustvarila nad 100.000 evrov celotnih prihodkov, ki so izkazala nad 
25.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega in so hkrati imele 20-odstotno rast dodane vrednosti 

2017/2015 ter da se je število zaposlenih povečalo za več kot 2 osebi 2017/2015. Sto najhitreje 
rastočih podjetij je v letu 2017 skupaj ustvarilo 1.117 mio evrov prihodkov, kar je za 77,8 % več kot v 

letu 2015. Podjetja so skupaj ustvarila 288,7 mio evrov (v 2017) dodane vrednosti, kar pomeni, da je 

dodana vrednost na zaposlenega v 100 podjetjih znašala 55.000 evrov. Struktura 100 najhitreje 
rastočih podjetij po dejavnosti je 39 % iz predelovalnih dejavnosti, 22 % iz trgovine in vzdrževanja ter 

10 % iz informacijske dejavnosti. Ostale dejavnosti imajo manjši odstotek zastopanosti. Po velikosti je 
med 100 najhitreje rastočimi podjetij največ majhnih družb (74 %), sledijo srednje družbe (23 %), 

velikih družb je le 3 %. V izboru najhitreje rastočih družb v RS je tudi 45 % takih, ki so v preteklosti 
prejela sredstva Sklada.  

 
Start up leta 
Priznanje Start-up leta izvaja iniciativa Start up Slovenija. Naziv Start-up leta si vsako leto prisluži 

podjetje, ki strokovno komisijo prepriča z odlično predano ekipo, inovativnim produktom, dosežki in 

potencialom za hitro rast ter uspešno globalno poslovanje. V sezoni 2017/2018 je bilo 5 finalistov, od 
katerih so 3 oz. 60 % podjetij bilo prejemnik sredstev sklada. Start up leta 2018 je bilo podjetje 

Next d.o.o., ki je preko sklada prejelo sredstva semenskega kapitala 75.000 v letu 2017. 
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2.1.6. Vključevanje »SPS dvojčka« 
 
Vsebinska podpora finančnim produktom SPS se izvaja že več let skozi različne produkte. Najprej je 
bila vsebinska podpora izvedena pri javnem razpisu P2 - spodbude za zagon inovativnih podjetij, 

kasneje pa tudi pri javnih razpisih za semenski kapital. Še posebej se potreba po vsebinskih programih 
izraža v zgodnejših fazah razvoja podjetja, kjer je tveganje največje, zato je nujno, da imajo mlada 

podjetja, predvsem inovativna, hitrorastoča in s potencialom prodora na globalni trg, na razpolago 

ustrezno okolje somišljenikov, najsodobnejše podjetniško znanje, pa tudi svetovalce in mentorje, ki 
jim pomagajo skozi najbolj kritične točke rasti mladega podjetja. Cilj vsebinskih programov je 

posledično povečevati uspešnost izvedenih investicij. Pri mladih, inovativnih podjetjih s potencialom 
hitre rasti je namreč tveganje propada podjetja največje, zato je izmenjava izkušenj, pridobivanje 

najsodobnejših podjetniških znanj, potreba po svetovalcih in mentorjih ter ostalih oblikah vsebinske 

podpore nujna za prehod podjetij skozi najbolj kritične točke poslovanja.  
 

Slika: Programi vsebinske podpore 

 
 
Z izvajanjem projekta želi SPS povečati možnost za preživetje in uspešni preboj prejemnikov na trg, za 

kar prejemniki potrebujejo znanja iz različnih poslovnih področij (prodaja, marketing, finance, 
organizacija podjetja, tehnologije, pravno svetovanje…). Prav tako vsebinska podpora omogoča stike s 

potencialnimi zasebnimi investitorji in poslovnimi angeli, ki so potrebni za nadaljnji razvoj podjetij, 

pomembna pa je tudi medijska promocija prejemnikov sredstev in njihovega dela (tudi idej, produktov, 
storitev). 

 
Področje dodatnih oblik spodbud ne predstavlja klasičnih finančnih spodbud, temveč nadgradnjo 

posameznih finančnih instrumentov Sklada z dodatnimi vsebinskimi spodbudami, ki bodo zajemali tri 
ločene projekte:  

 
1. Celovit vavčerski sistem spodbud za MSP 
Sklad je v letu 2018 v sodelovanju z MGRT pričel s pripravo in izvajanjem dolgoročnega projekta 

»Celovit vavčerski sistem spodbud za MSP« za obdobje 2018 – 2023. Gre za sistem, ki predvsem 
manjšim podjetjem omogoča bistveno poenostavljen dostop do spodbud manjših vrednosti, do 

vrednosti 10.000 EUR, s pomočjo katerih krepijo svojo konkurenčnost in kompetence. Vavčerski 

sistem spodbud malih vrednosti se bo izvajal preko javnih pozivov Sklada, kar za podjetja predstavlja 
poenostavljen, hitrejši in cenejši, predvsem pa olajšan postopek pridobitve sredstev, še posebej v 

primerih, ko gre za dodeljevanje sredstev manjših vrednosti.  
 

Podjetjem bodo na voljo naslednji vavčerji: 

 Vavčerji za certifikate kakovosti, 
 Vavčerji za intelektualno lastnino, 

 Vavčerji za intelektualno lastnino, vavčerji za prenos lastništva in statusno preoblikovanje podjetij, 
 vavčerji za digitalizacijo in omogočitvene tehnologije, 

 vavčerji za krožno/zeleno gospodarstvo, 
 vavčerji za prototipiranje, itd. 
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2. Podrobnejši opis vsebinske podpore pri zagonskih spodbudah in semenskem kapitalu 

Projekt vsebinske podpore je pomemben tudi z vidika celovitega spodbujanja razvoja inovativne 
podjetniške aktivnosti in podjetniške kulture v Republiki Sloveniji, hkrati pa je njegov namen v 

prepoznavanju najboljše podjetniške ekipe, najboljšega poslovnega načrta in start-up podjetja v 
slovenskem prostoru. Takšna podjetja, ki se jih s tem projektom poskuša čim bolj strokovno podpreti, 

povezati s potencialnimi investitorji oz. jih nagraditi in promovirati v širši javnosti, pa želi dodatno 
podpreti tudi Sklad v okviru instrumenta zagonske spodbude za inovativna podjetja, zato je aktivno 

sodelovanje Sklada pri projektu Start:up Slovenija, vključno z vsemi zaključnimi dejavnostmi projekta, 

še toliko pomembnejše.  

Podjetja z zagonskimi spodbudami lahko izbirajo med organiziranimi programi mentoriranja ali sami 
izberejo ustreznega mentorja, s katerim sodelujejo individualno. Na ta dva načina podjetja lahko 

odpravijo lastne pomanjkljivosti s pomočjo strokovnjakov, ki so podjetjem na voljo.  

 
V letu 2018 je bilo skupno 72 podjetij, prejemnikov semenskega kapitala, deležnih vsebinske podpore 

Sklada. Prejemnikom sredstev se zagotoviti vsebinska podpora, ki bo specializirana oz. prilagojena 
ciljni skupini, obliki financiranja oz. fazi razvoja podjetja, vse to s ciljem prenosa podjetniških znanj, 

večje stopnje preživetja mladih podjetij v najbolj ranljivih fazah razvoja, njihovega hitrejšega prodora 

na trg in večje usmerjenosti v prodajo proizvodov ali storitev, povečevanja delovnih mest in 
zmanjševanja regionalnih razlik. 

 
Z izvedbo investicije v izobraževanje, usposabljanje ter svetovanje kot pomoč za uspešno poslovanje 

je bila  zagotovljena strokovna podpora izkušenih podjetniških svetovalcev, mentorstvo start-up 

mentorjev, izveden je bil program »pospeševalnika« z minimalno 10 srečanji, udeležba na 
mednarodnih konferencah tako v Sloveniji kot v tujini ter mreženje z deležniki start-up ekosistema in 

povezovanje s potencialnimi investitorji.  Namen vključevanja izkušenih start-up mentorjev v proces 
mentoriranja start-up podjetij, je prenos specifičnih izkušenj in znanj ter specifičnih socialnih povezav 

v proces uspešnega razvoja prejemnikov javnih sredstev. 
Po prejemu sredstev so prejemniki deležni programa vsebinske podpore, ki zajema: 

 Administrativno in strokovno podporo s strani podjetniškega svetovalca (izdelava poglobljene 

analize stanja start-up  podjetja, pomoč pri organizaciji in vodenju strokovnih svetov, kjer je 
prisoten tudi start-up mentor, stalno spremljanje in svetovanje podjetniški ekipi, pomoč pri drugih 

administrativnih opravilih, mesečno obveščanje start up podjetij o programih podpore in priložnosti 
v domačem in tujem okolju, pomoč pri komuniciranju med start-up podjetji in naročnikom, 

svetovanje pri sprejemanju določenih odločitev vezanih na posamezno start-up podjetje, 

profesionalno projektno vodenje, priprava opisov start up podjetij, priprava multimedijske 
reportaže, celovita koordinacija programa), 
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 Pospeševalniški program: (intenzivni izobraževalni program po najsodobnejših metodah 

podjetništva, ki zajema deset (10) ključnih področij razvoja start-up podjetja), 

 Program mentoriranja: (podjetja prejmejo pomoč izkušenega start-up mentorja, ki z njimi aktivno 
sodeluje in se udeležuje srečanj strokovnega sveta, kjer lahko poda svoje predloge in povratne 

informacije na poslovanje ter mnenje k črpanju sredstev Proces povezovanja start-up ekip z 
mentorji ter koordinacija izvajanja mentorstva je ključna postavka pri vsebinski podpori SK 

podjetjem..) 

 Pomoč pri povezovanju: Namen aktivnosti pomoč pri povezovanju je, da se izbranim prejemnikom 
SK investicije zagotovimo strokovno pomoč s strani uveljavljenih izvajalcev domačih in 

mednarodnih programov, pri doseganju enega izmed naslednjih razvojnih mejnikov, ki so: 
o povečanje prihodkov podjetja iz naslova povečanja prodaje izdelkov in storitev, pri čemer bi 

podjetja podprli s pomočjo dostopa do potencialnih kupcev in prodajnih partnerjev ter jim 
nudili strokovno pomoč pri dogovarjanju z njimi; 

o pridobitev naslednjega kroga zasebnega financiranja domačega ali tujega investitorja, pri 

čemer bomo podjetja podprli pri povezovanju s potencialnimi investitorji in pri dogovarjanju z 
njimi; 

o sklenitev strateškega partnerstva z uveljavljenim domačim ali tujim podjetjem (primarno s 
ciljem prevzema podjetja), pri čemer bomo podjetja podprli pri povezovanju s potencialnimi 

partnerji in pri dogovarjanju z njimi; 

o opredelitev možnosti izhoda Sklada iz lastniške strukture podjetja oz. poplačilo obveznosti.  
 Mreženje: (dvodnevni teambuilding dogodek vseh podjetij, organizirana udeležba podjetij na 

izbranih investitorskih in poslovnih dogodkih v širši regij (Startup SPRITZER v Grazu, Startup Ole 
2018 konference v Salamanci, Web Summit konference)). 

 

 
 

3. Usposabljanje podjetij v tujini  

Vzpostavitev programa je predvidena v letu 2019. Ključni končni cilj investicijskega programa 
Usposabljanje v tujini je sistematična vzpostavitev nacionalne povezave (»mosta«) z globalnimi 

podjetniškimi vozlišči za podporo inovativnim MSP pri prvem vstopu na globalne trge. Osrednja 
vsebina investicijskega programa je izbranim inovativnim MSP-jem zagotoviti večmesečni program 

usposabljanja v tujini (4 ali 12 tednov) v globalnih podjetniških vozliščih, kot so Silicijeva dolina, New 
York, Berlin in druga. Na ta način se bodo izbrana podjetja lažje integrirala v globalne verige vrednosti 

ter prvič vstopila na tuje trge. Oblikovana bosta dva programa - osnovni in napredni, ki bosta po 

obsegu prilagojena glede na zaznane različne potrebe inovativnih MSP-jev. Te različne potrebe se 
nanašajo predvsem na fazo rasti podjetja ter stopnjo zrelosti za internacionalizacijo.  

 
Osnovni program, ki bo trajal 4 tedne, bo namenjen inovativnim MSP, ki šele raziskujejo ciljni trg 

(»start-up faza«). Napredni program, ki bo trajal 12 tednov, bo namenjen inovativnim MSP, ki so v 

nekoliko kasnejši razvojni fazi in imajo že namen resnega vstopa na ciljno tržišče. Oba programa 
zajemata serijo izobraževanj, mreženj, »soft landing« program ter drugih mehanizmov spodbujanja 

internacionalizacije. 
 

Investicijski program predvideva, da bo skupaj podprtih 120 podjetij (nekaj podjetij se bo programa 

udeležilo najprej v osnovnem, potem v naprednem programu). Pri tem bo konkretni prispevek 
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Operativnemu programu povečanje števila hitrorastočih podjetij, povečanje deleža čistih prihodkov 

MSP v čistih prihodkih vseh podjetij, povečanje čisti prihodkov MSP od prodaje na tujem trgu. 

 

 
 
 

2.1.6.1. Podpora mladih podjetniških idej 

 
V okviru projekta »Realizirajmo podjetniške ideje skupaj« SPS skupaj s SPIRITOM sodeluje na 

področju razvoja kompetenc pri mladih, katerega namen je v srednjih in osnovnih šolah spodbuditi 
izvajanje različnih aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi.  

V okviru projekta se izvede izbor najbolj perspektivnih idej v dveh fazah. V prvi fazi se izmed 

prijavljenih srednješolskih ekip (v letu 2018 je bilo prijavljenih 34 ekip)  izbere 10 najbolj perspektivnih 
idej, izbrane ekipe pa prejmejo 500 EUR nagrade za nadaljnji razvoj podjetniške ideje in trimesečno 

mentorstvo v višini 1000 EUR s strani SPS. V drugi fazi nagrajene ekipe poročajo o stanju svojega 
projekta in napredku, ki so ga v zadnjih mesecih ustvarile s prejeto nagrado ter viziji prihodnjega 

razvoja. 5 članska strokovna komisija v drugi fazi dodatno izbere še tri najbolj perspektivne ideje ter 
vsako ekip oz. podjetniško idejo še dodatno nagradi s 1000 EUR finančne spodbude za nadaljnji razvoj 

projekta. Slovenski podjetniški sklad v okviru projekta aktivno sodeluje tudi kot član komisije pri izboru 

ekip, pri podelitvi priznanj ter ostali promociji, ki se navezuje na projekt. 
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2.2. STRATEŠKA USMERITEV II: DONOSNOST POSLOVANJA 
 
Ustvarjanje donosov iz poslovanja in zagotavljanje dividend za lastnike oziroma investitorje ni osnovni 

namen delovanja Sklada - temveč upravljanje finančnih virov na način, ki zagotavlja ugodnosti za 

končne uporabnike (izhajajoč iz ciljne naravnanosti Sklada). Pri tem pa mora Sklad zagotavljati 

obvladovanje tekočih odhodkov. Odhodki se morajo pokrivati iz prihodkov, ki jih Sklad ustvarja 

oziroma pridobi iz naslova upravljanja pridobljenih različnih finančnih virov (namensko premoženje, 

ostali viri za izvajanje programov finančnih spodbud MSP-jem) za finančne spodbude za MSP-je, in ne 

direktno iz proračuna RS.8 

V obdobju 2013-2018 je Sklad tekoče odhodke za upravljanje različnih finančnih virov redno pokrival z 

ustvarjenimi prihodki (obresti od namenskega premoženja, upravljavske provizije iz naslova virov v 

upravljanju, tehnična pomoč EU,…) in presežki preteklih let. Realizirani presežki prihodkov nad 

odhodki so bili v glavnem usmerjeni v dodatne programe ugodnih finančnih produktov za MSP-je 

oziroma v zadnjih letih za pokrivanje odhodkov, ki bodo nastajali po letu 2016 v povezavi z 

upravljanjem sredstev PIFI. V letu 2018 je Sklad za svoje delovanje delno že porabil presežke iz 

preteklih let in sicer v višini 82.615 EUR. 

Prav tako so odhodki rastli procentualno počasneje od letnih realizacij, saj je Sklad v primerjavi z 

letom 2013 povečal višino virov v upravljanju vključno z namenskim premoženjem za 1,3 x, skupne 
odhodke pa le za 1,1 x, kar kaže na veliko racionalizacijo in učinkovitost poslovanja. Pri tem je 

potrebno poudariti, da Sklad izvaja tudi programe vsebinske podpore MSP in se v letu 2018 odhodki, 

vezani na to področje, izkazujejo v izkazu prihodkov in odhodkov. 
 
 
2.3. STRATEŠKA USMERITEV III: UČINKOVITOST DELOVANJA S KADROVSKO IN 

ORGANIZACIJSKO STRUKTURO 
 
Sklad se v svoji organizaciji drži načela učinkovitosti, kar pomeni, da želi za zastavljeno letno 

realizacijo uporabiti najoptimalnejšo kadrovsko strukturo, optimalne časovne obremenitve in optimalne 

stroške.  
 

Sklad zato naloge skrbno in ažurno načrtuje, posebno pozornost namenja načrtovanju postopkov dela 
po posameznih poslovnih procesih ter nenehno optimizira delovne procese in pretok informacij med 

njimi. S tem ima vpeljan t.i. procesni pristop poslovanja, s čimer lahko zagotavlja: 

 večjo preglednost poslovanja, 
 večjo kakovost in zanesljivost delovanja procesov, 

 izboljšanje komuniciranja med udeleženci procesov in organizacijskih enot, 
 izboljšanje motivacije zaposlenih in vodstva, 

 večjo storilnost in učinkovitost Sklada ter 
 izboljšanje celotnega poslovanja Sklada. 

 

Poslovni procesi so razdeljeni po posameznih organizacijskih enotah, ki skupno predstavljajo 
vzpostavljeno matrično organizacijsko strukturo, sestavljeno iz naslednjih sektorjev oz. služb: 

 Sektor finančnih spodbud, 
 Oddelek za posebne razvojne spodbude, 

 Sektor za finančno poslovanje, 

 Sektor razvojnih služb ter 
 Skupne službe. 

 
Na dan 31.12.2018 je bilo na Skladu skupno 36 zaposlenih in sicer: 

 direktorica za obdobje potrjenega mandata, 

                                                           
8 Če Sklad ne bi pridobil finančnih virov za oblikovanje finančnih spodbud, s tem ne bi pridobil potencialnih obresti oziroma 
pripadajoče provizije za upravljanje in s tem ne bi imel virov za pokrivanje stroškov. 
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 16 javnih uslužbencev za nedoločen čas v okviru zbirnega kadrovskega načrta9, 

 18 javnih uslužbencev za nedoločen čas kot projektne zaposlitve,  

 2 javna uslužbenca za nedoločen čas na podlagi potrjenega projekta Tehnične pomoči. 
 

Zaposleni na Skladu so deležni stalnega izobraževanja in izpopolnjevanja znanja ter dodatnega 
usposabljanja na novih področjih. Stalno izobraževanje zaposlenih zagotavlja ustrezno usposobljenost, 

motiviranost in angažiranost. Sklad izvaja izobraževanja v okviru kadrovske politike. V sklopu 

programa internih izobraževanj Sklad 2x na leto organizira zbor delavcev, kjer se zaposlenih seznanijo 
s tekočimi rezultati poslovanja, planom dela za prihodnje obdobje in morebitnimi novostmi s področja 

dela in aktualnimi tematikami v gospodarstvu.  
 

Poleg internih izobraževanj se zaposleni posamezno redno izobražujejo na tečajih in delavnicah, ki jih 
organizirajo sodelujoča ministrstva in ostali izvajalci seminarjev in konferenc, tako doma kot v tujini. 

 

Z vidika pregleda nad doseženimi rezultati in prepoznavanjem osnove za nadaljnje izboljšave ter 
optimizacijo, Sklad redno spremlja obremenitve zaposlenih. Okvirni standardi po katerih Sklad iz 

preteklih let meri lastne obremenitve, ki še zagotavljajo obvladovanje tveganj in nadzorovano delo so: 

 Standard10 

 Višina odobrenih sredstev 109 mio EUR / letno 

 Število podprtih projektov 880 projektov / letno 

 Število podprtih projektov / zaposlenega 26 projektov / letno / zaposlenega 

 Višina odobrenih sredstev 3,2 mio EUR / letno / zaposlenega 

 Število aktivnih pogodb 206 / zaposlenega 

 Višina aktivnega portfelja 20 mio EUR / zaposlenega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Od tega je zaposlitev na enem delovnem mestu v mirovanju zaradi zasedbe delovnega mesta direktorice za obdobje mandata. 
10 Upoštevano obdobje 2013-2018 



LETNO POROČILO 2018 

52 / 98 

 
2.4. STRATEŠKA USMERITEV IV: DELOVATI PO NAČELIH ENOSTAVNOSTI, 

PREGLEDNOSTI, TRANSPARENTNOSTI 
 
2.4.1. Zagotavljanje enostavnih in preglednih rešitev delovanja Sklada z uporabo 

specialnih programskih orodij 
 
Sklad na vseh področjih delovanja stremi k hitrim, enostavnim in preglednim rešitvam. Pri tem si 

pomaga z uporabo specializiranih programskih orodij, kot so: 
 pripomočki za pripravo vlog prijaviteljev na javne razpise (dostopi, do brezplačnega pripomočka za 

pripravo poslovno finančnih načrtov, e – obrazci vlog, različne oblike informacijske pomoči za 
prijavitelje…),  

 programska orodja za obdelavo vlog, vključno s statističnim spremljanjem učinkov (konstantne 
nadgradnje in razvijanje lastnega informacijskega sistema za čim večjo avtomatizacijo procesov),  

 programska orodja za načrtovanje delovnih procesov in spremljanje njihovega izvajanja ter 

morebitnih odmikov (utečeni sistemi internih novic, personificiran intranetni program, outlook 
orodja…). 

 
 
2.4.2. Zagotavljanje transparentnosti z javnimi objavami vseh pomembnih 

informacij 
 

Področje komuniciranja z javnostjo predstavlja izvajanje in celovito koordinacijo nad komuniciranjem 

oz. odnose z javnostjo. SPS z različnimi aktivnostmi povečuje lastno prepoznavnost v okolju in 
učinkovito ter sistematično informira podjetnike, svetovalce in ostale, ki delujejo v podpornem okolju 

za podjetništvo. Tudi v letu 2018 je SPS zagotavljal učinkovite, pregledne in enostavne informacije s 
področja finančnih spodbud kot tudi s področja strokovnega in poslovnega dela SPSa.  

Svoje aktivnosti deli na dva delovna/poslovna procesa, znotraj katerih so opredeljeni različni načini 
podajanja oz. objavljanja informacij javnosti:  
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2.4.2.1. Info točka za zunanje uporabnike 

 

Proces Info točka za zunanje uporabnike omogoča učinkovito in pregledno informiranje javnosti o 
finančnih spodbudah in vlogi SPSa v okolju. V letu 2018 je SPS v sklopu tega procesa informiral in 

seznanjal javnost na različne načine:  
 

Proces Info točke v številkah: 

 

2.4.2.2. Javni dogodki za zunanje uporabnike  

 
Javni dogodki za zunanje uporabniki, sodelovanje na organiziranih Info točkah, različne predstavitve, 

okrogle mize itd., so tudi v letu 2018 predstavljali pomemben element učinkovitega informiranja širše 

javnosti o različnih finančnih spodbudah SPSa.  
 

Proces Javni dogodki za zunanje uporabnike v številkah: 

 

Z rednimi, enostavnimi in učinkovitimi informacijami se Sklad trudi pomagati podjetnikom, da lažje in 
hitreje pridobijo informacije o finančnih spodbudah in vsebinski podpori SPSa, hkrati jim nudi tudi 

strokovno pomoč ter uporabne nasvete pri kandidiranju na javne razpise. 
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2.4.3. Naravnanost k uvajanju izboljšav na vseh področjih 
 

Zaposleni Sklada uvajajo ideje in izboljšave, z namenom ponuditi celovite produkte za MSP-je, ki 
ustrezajo aktualnim potrebam trga in upoštevajo najboljša znanja, izkušnje in vire. Iskanje novih idej 

in uvajanje izboljšav pokriva področje strateškega načrtovanja in poročanja, ki vključuje procese, ki 
skrbijo, da je upravljanje Sklada ciljno vodeno. Zaposleni skrbijo za preglednost strategije, rezultatov, 

razvoja produktov in povezovanje z ostalimi finančnimi institucijami. Aktivnosti na tem področju, so v 

letu 2018 bile usmerjene v naslednja področja:  

 
 Priprava poslovnih načrtov in druge dokumentacije za nemoteno poslovanje SPS-a 
Poleg osnovnega dokumenta – Poslovnega in finančnega načrta Sklada za tekoče leto, ki omogoča 

SPSu nemoteno delovanje, je SPS skladno s pozivom Ministrstva za finance pripravil tudi dvoletni 

Poslovni in finančni načrt.   
 

V letu 2018 je SPS tudi dokončno pripravil tudi Strateški program oz. poslovno politiko za obdobje 
2018 – 2023, ki je bila v začetku leta 2019 tudi sprejeta na Vladi RS. SPS je sicer že v preteklih letih 

pripravil omenjen dokument, vendar le-ta ni bil obravnavan na Vladi RS, saj ni bila znana vloga SPSa v 
finančni perspektivi 2014 – 2020. Poleg navedenega je SPS pripravil tudi letni Poslovni in finančni 

načrt upravljanja holdinškega sklada in ostale pomembnejše operativne dokumente, ki so potrebni za 

nemoteno tekoče poslovanje SPS.  
 

Zelo pomembna nota v drugi polovici leta 2018, je bil odziv SPSa na poziv SID banke, kot upravljavca 
Sklada skladov k predložitvi dokazil, da SPS izpolnjuje pogoje in merila za izbor finančnega posrednika 
za finančni instrument: mikroposojila za MSP. Rezultat ustrezno pripravljenega poziva in nadaljnjih 

pogajanj, sta podpisana in na Vladi RS potrjena okvirna finančna sporazuma za izvajanje finančnega 
instrumenta »EKP mikroposojila za MSP (2014-2020)« za vzhodno in zahodno regijo, ki SPSu 

omogočata izvajanje finančne podpore mikro in malim podjetjem s sredstvi evropske kohezijske 
politike 2014 - 2020. SPS se je odzval tudi na izvedeno preverjanje trga s strani SID banke (t.i. market 

test), ter izrazil interes za sodelovanje kot finančni posrednik pri izvajanju instrumentov finančnih 

instrumentov za podporo ukrepom Programa razvoja podeželja RS v programskem obdobju 2014 – 
2020. Uradne informacije o morebitnem sodelovanju s strani SID banke Sklad ni prejel, je pa bi 

naknadno vključen tudi v preverjanje trga na omenjenem področju s strani EIFa. 

 
 Sodelovanje z drugimi ministrstvi 

SPS je v letu 2018 nadaljeval s pogovori z Ministrstvom za kulturo o možnostih izvajanja finančnih 
spodbud oz. sodelovanja pri ocenjevanju vlog za finančno podporo podjetjem, ki poslujejo v sektorju 

kulture in kreative. Dejanska objava razpisa s strani Ministrstva za kulturo v letu 2018 ni bila 
realizirana, zato se bodo aktivnosti predvidoma izvedle v letu 2019 oz. po objavi javnega razpisa 

Ministrstva za kulturo. 
 

 Razvoj produktov 

V mesecu decembru 2017 se je s podpisom sporazuma o upravljanju formalno vzpostavil 
Srednjeevropski sklad skladov tveganega in zasebnega kapitala v državah Srednje Evrope – CENTRAL 

EUROPE FUND OF FUNDS (CEFoF), v katerem poleg Slovenije sodelujejo tudi Avstrija, Češka, Slovaška 
in Madžarska ter Evropski investicijski sklad (EIF) in Mednarodna investicijska banka (IIB). Gre za 

dolgoročno sodelovanje med EIF in srednjeevropskimi državami.  

 
CEFoF je dober primer sodelovanja med državami, saj omogoča manjšim kapitalskim trgom, kot je na 

primer slovenski, da so skupaj bolj privlačni za investitorje in hkrati ustvarja nove priložnosti za 
financiranje podjetij. Na ta način bodo slovenski MSP-ji lahko pridobili alternativne vire financiranja. 

Poleg tega se pričakuje, da bo ta iniciativa pozitivno vplivala ne samo za nadaljnji razvoj slovenskega 
ekosistema lastniškega financiranja in tveganega kapitala, pač pa bo tudi stimulirala večjo zaposlenost 

in ekonomsko konkurenčnost. 

 
Sklad MSP-jem ponuja učinkovite finančne spodbude za MSP po vzoru najboljših svetovnih praks. Tako 

je v letu 2018 sodeloval tudi s svetovalci iz Portugalske, ki že imajo izkušnje pri vzpostavljanju in 
razvoju produktov s področja so-investirana z neodvisnimi zasebnimi investitorji, z namenom, da 
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nadgradi finančni instrument »semenski kapital« za podporo MSP. Sodelovanje Sklada s svetovalci iz 

Portugalske z omenjenimi predstavniki je doprineslo Skladu nadgradnjo finančnega instrumenta, ki ga 

bo Sklad, predvidoma s sredstvi Sklada skladov pri SID banki d.d., v letu 2019 implementiral v 
ponudbo za MSP.  

 
Dodatno k zgoraj navedenemu, je Sklad v letu 2018 tudi prenovil in nadgradil t.i. SPS dvojček, ki je v 

preteklih letih predstavljal dodatno vsebinsko podporo za podjetja, podprta s posebnimi spodbudami 

za inovativna podjetja in za podjetja, podprta s semenskim kapitalom, v letu 2018 pa se je v okviru 
»SPS dvojčka – vsebinska podpora MSP-jem« podpora nadgradila, tako da zajema: 

 Vsebinsko podporo mladim podjetjem (za podporo podjetjem, ki prejmejo sredstva na javnih 
razpisih Zagonska spodbude za inovativna podjetja – P2 in Semenski kapital – SK), 

 Celovit vavčerski sistem malih spodbud za MSP (spodbude manjših vrednosti na osnovi javnih 
pozivov), 

 Usposabljanje podjetij v tujini (vstop na mednarodne trge v visokotehnoloških panogah, ki potekajo 

preko specializiranih »globalnih podjetniških vozlišč«). 
Gre za dolgoročne projekte, ki se bodo predvidoma izvajali do leta 2023. Več o vsebinski podpori tudi 

v poglavju 2.1.6.. 
 
 Vodenje registra podjetij z visoko dodano vrednostjo in registra inovativnih zagonskih 

podjetij 
V letu 2018 je Sklad pričel z vodenjem obeh registrov v skladu z Zakonom o spodbujanju investicij (UL 

RS št. 13/2018) in Pravilnikom o registru podjetij z visoko dodano vrednostjo in registru inovativnih 
zagonskih podjetij (UL RS št. 44/2018). Oba registra se vodita skladno z Zakonom o upravnem 

postopku, na podlagi katerega podjetja vložijo pri Skladu vlogo za vpis v register. Skladno s 

postopkom, komisija oceni posamezno vlogo in na podlagi izpolnjenih pogoje izda odločbo o vpisu v 
posamezni register. V letu 2018 je Sklad skupaj odločal o 11 vlogah, od katerih je bilo izdanih 9 

pozitivnih odločb in 2 negativni odločbi, saj 2 podjetji nista izpolnjevali zakonsko določenih pogojev za 
vpis v register.  

 
 Informatika 

Sklad je v letu 2018 nadaljeval s sprotnim vzdrževanjem, optimizacijami strežnikov in strežniškega 

sistema glede na potrebe Sklada. 
Na področju osebnih računalnikov je Sklad nadgradil 18 delovnih postaj s SSD diski (nadgradnja na 

SSD prinese boljše delovanje računalnika, hitrejše delo in tudi življenjska doba računalnika se 
podaljša) in z menjavo starejših računalnikov z novejšimi bolj zmogljivimi (v letu 2018 je bila menjava 

izvedena na dveh delovnih postajah). Glede ostale strojne opreme je v letu 2018 Sklad nabavil 2 

tiskalnika. 
 

V letu 2018 je Sklad sledil strateškim ciljem prenove informacijskega sistema in vpeljave e-poslovanja 
v poslovne procese Sklada. Skladno s strateškim ciljem je Sklad v letu 2018 pričel izvedbo celotne 

prenove informacijskega sistema. Prenova informacijskega sistema je pospešila delovanje 
informacijskega sistema. Zaradi širjenja produktov in posledično podatkovne baze je Sklad bazo 

podatkov razdelili na 4 dele (garancije, subvencije, kredite, depozite) in s tem izboljšal preglednost in 

še dodatno pospešil delovanje informacijskega sistema. Sklad je uspešno zaključili fazo analize 
informacijskega sistema za uvedbo e-poslovanja glede na same potrebe Sklada in se na podlagi 

analize odločil za: 
 Vzporedni dokumentni sistem z možnostjo elektronskega upravljanja in podpisovanja 

dokumentacije, 

 programsko opremo z možnostjo zajemanja, pretvorbe dokumentacije v elektronsko obliko in 
skeniranja z optičnim prepoznavanjem vsebine dokumentov, 

 elektronsko hrambo, ki je zakonsko skladna. 
 

Tej fazi bodo v letu 2019 sledile nadaljnje faze izvedbe e-poslovanja in prenova portala e-vlog, ki bodo 

v Skladu in njegovim komitentom omogočale novo pot poslovanja. Na področju obravnave produktov 
se je v sklopu informacijskega sistema izgradil nov modul za potrebe sodelovanja s SID banko preko 

Sklada skladov. 
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2.4.4. Upoštevanje zakonodajnih predpisov 
 
Na področju pravnih zadev se opravljajo strokovne naloge skladno z zakonodajnimi predpisi, izvajajo 

se javna naročila in ostale pravne zadeve povezane s poslovanjem Sklada.  

 
 Javna naročila 

V letu 2018 so bila skladno z Zakonom o javnem naročanju oddana štiri javna naročila. 
 

Izvedeni so bili štirje postopki javnih naročil na portalu javnih naročil in sicer dva postopka naročil 

male vrednosti in dva postopka s pogajanji brez predhodne objave. Ostala javna naročila so bila 
izvedena po postopku pridobivanja ponudb s povpraševanjem ali kot evidenčna naročila.  

 
 

 Zakonodajni predpisi in pravne zadeve 

 
Sklad je imel v letu 2018 odprtih 101 pravnih zadev, kar predstavlja cca 1,3 % vseh aktivnih pogodb.  

 
Sklad odprte zadeve rešuje skladno z veljavno zakonodajo. V letu 2018 je bilo v reševanju: 

 58 spornih zadev zaradi neplačevanja obveznosti iz kreditnih pogodb, kar predstavlja 3,7 % od 
1.540 aktivnih kreditnih pogodb Sklada, 

 2 sporni zadevi iz naslova unovčitve garancij, kar predstavlja 0,08 % od 2.526 aktivnih garancijskih 

pogodb, 
 3 sporne zadeve zaradi neporavnanih računov za stroške vodenja garancij, kar predstavlja 0,12 % 

od 2.526 aktivnih garancijskih pogodb, 
 1 sporna zadeva zaradi nepovrnjene subvencije obrestne mere, kar predstavlja 0,04 % od 2.524 

aktivnih pogodb o subvencioniranju obrestne mere, 

 6 spornih zadev zaradi nepovrnjene spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko 
brezposelnostjo, kar predstavlja 1,2 % od 478 spremljanih pogodb, 

 1 sporna zadeva zaradi nepovrnjene spodbude za zagon inovativnih podjetij, kar predstavlja 0,2 % 
od 478 spremljanih pogodb, 

 17 spornih zadev na podlagi kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodb o subvenciji, kar 
predstavlja 3,5 % od 478 spremljanih pogodb o subvenciji, 

 6 spornih zadev na podlagi kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodb o konvertibilnem 

posojilu, kar predstavlja 8,6 % od 69 aktivnih pogodb, 
 1 sporna zadeva zaradi vezave sredstev iz leta 1996 v banki, nad katero je bil uveden stečajni 

postopek, 
 6 spornih upravnih zadev. 

 

V 101 odprtih spornih zadevah so se začeli različni sodni postopki. V teku so izvršilni postopki, pravdni 
postopki in postopki zaradi insolventnosti. V letu 2018 je Sklad reševal: 

 51 izvršilnih postopkov, 
 11 pravdnih postopkov, 

 59 prijavljenih terjatev v insolventnih postopkih, od tega 
 39 postopkov prijavljenih terjatev v postopkih stečaja nad podjetji, 

 11 postopkov prijavljenih terjatev v postopkih osebnega stečaja, 

 2 postopka prijavljenih terjatev v postopku poenostavljene prisilne poravnave, 

 7 postopkov  zaradi izbrisa podjetij iz sodnega registra brez likvidacije. 

 

Vsi pravdni postopki na sodišču, kjer je Sklad tožeča stranka in terja plačilo dolgovanega zneska, so 

uspešno rešeni v korist Sklada. Tako Sklad pridobi sodbo kot izvršilni naslov, na podlagi katerega 
lahko sodno izterja dolgovane zneske v izvršilnem postopku.    

 
V letu 2018 je Sklad po odpovedanih kreditnih pogodbah s 4 dolžniki sklenil pogodbe o poravnavi 

dolga v notarskih zapisih in se tako izognil sodni izterjavi dolga in pravdnim postopkom, pridobil pa je 

neposredno izvršljiv naslov. Skupaj je tako sklenjenih 47 pogodb o poravnavi dolga v notarskem 
zapisu. 
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2.4.5. Sprotni nadzor in upravljanje s tveganji 
 
Sklad je institucija z močno kapitalsko osnovo in stabilno lastniško strukturo. Zaradi dobrega 

strateškega upravljanja in učinkovitega obvladovanja tveganj, je tako tudi institucija z dobrim 

likvidnostnim položajem. 
 

Najpomembnejši segment sprotnega nadzora predstavlja poslovni proces upravljanja tveganj 
Sklada, saj je Sklad pri svojem delovanju izpostavljen različnim tveganjem, tako kreditnemu kot 

operativnemu, pozicijskemu, obrestnemu, likvidnostnemu in strateškemu. Posledično je Sklad po vzoru 
finančnih institucij vzpostavil sistem upravljanja tveganj, kar pomeni varno poslovanje in odgovorno 

upravljanje tveganj. Ustrezno upravljanje tveganj Sklad zagotavlja z vzpostavljeno organizacijsko 

strukturo, ki je skupaj z delovnimi procesi na Skladu vzpostavljena tako, da omogoča doseganje 
poslovnih ciljev ob sočasnem upoštevanju varnega in s predpisi usklajenega poslovanja. 

Osnova organiziranosti upravljanja tveganj je razmejitev pristojnosti, ki preprečujejo nastanek 
morebitnih napak, poneverb in nepravilnosti ter onemogočajo posamezniku samostojno izvedbo 

produkta od njegove odobritve do izplačila finančnih sredstev, hkrati pa jasna opredelitev ciljev na 

strateški ravni upravljanja tveganj. Aktivnosti za upravljanje tveganj omogočajo sprejemanje 
kakovostnih poslovnih odločitev in doseganje boljših poslovnih rezultatov.  

Sklad ima na področju upravljanja tveganj jasno postavljene cilje. Na strateški ravni so cilji upravljanja 
tveganj naslednji: 

 zagotoviti učinkovit proces upravljanja tveganj, 
 določitev nagnjenosti k prevzemanju tveganj – risk appetite, 

 prepoznavanje in ustrezno upravljanje pomembnih tveganj za Sklad, 

 določitev pristojnosti in odgovornosti v procesu upravljanja tveganj, 
 upravljanje tveganj, ki omogoča doseganje poslovnih ciljev Sklada. 

 
Sklad ima za vsako vrsto identificiranega tveganja vzpostavljen učinkovit in ustrezen sistem 

upravljanja. Za upravljanje, obvladovanje in zmanjševanje tveganj so bili sprejeti določeni interni akti 

Sklada, ki natančno opredeljujejo pravila, aktivnosti ter izvedbene in kontrolne postopke delovanja. V 
njih so opredeljeni načini in postopki za ugotavljanje, merjenje in ocenjevanje ter spremljanje in 

obvladovanje tako obstoječih kot potencialnih tveganj Sklada. Na področju mikrokreditov je Sklad v 
letu 2018 zasledoval tudi določila Evropskega kodeksa pravilnega ravnanja za ponudnike 

mikrokreditov, katerega certifikat za skladnost je s strani Evropske komisije prejel v letu 2017. 
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Najpomembnejši interni akti s področja upravljanja tveganj Sklada so: 

 

Sklad s tako vzpostavljeno organizacijsko strukturo in ustreznim sistemom notranjih kontrol učinkovito 

obvladuje tveganja, ki jim je pri svojem poslovanju izpostavljen. O učinkovitosti in ustreznosti sistema 
upravljanja tveganj Sklada so s posameznimi izračuni in rezultati redno  informirani tudi člani 

Nadzornega sveta Sklada. 
 
Dodatne aktivnosti sprotnega nadzora se izvajajo tudi v procesu kontrolinga, kjer je Sklad v letu 2018, 

skladno z interno sprejetih pravilnikom, izvajal poročanje vodstvu o realizaciji in morebitnih odmikih pri 
izvajanju načrtovanih aktivnosti in podajal predloge za odpravo le-teh ter predloge za izboljšanje oz. 

nadgradnjo poslovanja. Poleg navedenega je kontroling koordiniral in sodeloval tudi pri revizijah in 
inšpekcijskem pregledu zunanjih institucij, ki so opravljale pregled poslovanja Sklada, kot so 

inšpekcijski pregled izveden s strani Ministrstva za javno upravo, posredne in neposredne revizije in 

kontrole Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (kontrola prenesenih nalog), Urada za nadzor 
proračuna RS (nadaljevanje sistemske revizije iz leta 2017 ter najava tematske revizije v mesecu 

decembru 2018), Organa upravljanja (Program vsebinske podpore prejemnikov sredstev (MSP) v 
začetnih fazah življenjskega cikla 2017-2018), Evropskega investicijskega sklada (kontrola v okviru 

sodelovanja Sklada v okviru programa EaSI – program za zaposlovanje in socialne inovacije). 

Izvedene revizije in ostali pregledi niso zaznali posebnih nepravilnosti pri poslovanju Sklada. 
 

Skladno z zakonskimi predpisi je bila v letu 2018 izvedena tudi notranja revizija Sklada, ki je jo izvajal 
pogodbeni izvajalec AUDIT IN d.o.o. in je revidirala področje »pregled izvajanja nalog s področja 

strateških analiz in poročanja, s poudarkom na analitičnem spremljanju prejemnikov sredstev / 

spodbud Sklada«, ter področje »pregled izvajanja nalog s področja komuniciranja z javnostjo«. 
Posebnih nepravilnosti notranja revizija ni ugotovila. 

 
V letu 2018 je bil Sklad s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obveščen o 

potrditvi zaključnega poročila (Closure Letter) s strani Evropske komisije za Operativni program 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, iz katerega izhaja, da je bila 

Slovenija 100% uspešna pri črpanju teh sredstev. K temu je pripomogel tudi Sklad, saj je v pretekli 

finančni perspektivi odigral pomembno vlogo pri financiranju MSP z omenjenimi sredstvi, v okviru 
katerih je izvajal tako finančne instrumente povratne narave (garancije s subvencijo obrestne mere, 
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mikrokrediti, lastniško financiranje), kot tudi podporo v obliki nepovratnih sredstev. Kontroling je 

aktivno sodeloval pri oblikovanju in spremembah  različnih procesov dela na SPS. V svojih poročilih in 

analizah ni ugotavljal samo morebitna odstopanja od zastavljenih ciljev ampak je predlagal tudi 
konkretne rešitve. V okviru izvajanja svojih aktivnosti so se pripravljale in pregledovale različne 

pogodbe, navodila, pravilniki in zakonodaja s področja financ, računovodstva in finančnih 
instrumentov. V letu 2018 so bili s strani kontrolinga podani predlogi sprememb in dopolnitev 

metodologije ocenjevanja izgub (rezervacij) finančnega produkta v obliki konvertibilnih posojil in 

predlogi novega programa razvoja trga zasebnih kapitalskih vlaganj. Izdelana pa je bila tudi 
primerjalna analiza rezultatov poslovanja podjetij podprta s produktom SK50/75 s podjetji podprtimi s 

produktom P2. 
 
 
2.4.6. Sklepanje strateških partnerstev in partnersko financiranje 
 

Sklad pretežni del dodeljenih finančnih spodbud financira s sredstvi evropske kohezijske politike, zato 
je krepitev sodelovanja na mednarodnem področju izrednega pomena za poslovanje Sklada. Sklad 

namreč poleg sredstev evropske kohezijske politike pri svojih produktih koristi tudi druge evropske 

programe za podporo podjetništva, ki so na razpolago finančnim posrednikom. 
 

Tako se je tudi v letu 2018 nadaljevalo aktivno sodelovanje z Evropskim investicijskim skladom (EIF) v 
okviru koriščenja sredstev oz. zagotovitev (po)garancije za izdane garancije in mikrokredite Sklada v 

okviru programa COSME in EaSI. Zaradi izredno velikega povpraševanja za izdanih garancijah Sklada, 
je Sklad v letu 2018 uspel povečati pogodbeno kvoto in podaljšati obdobje upravičenosti iz programa 

COSME iz 180 mio EUR pozavarovanih garancij na 310 mio EUR, ter si s tem zagotovil delitev tveganja 

v višini 9,4% oblikovanega portfelja v obdobju 2015 – 2019. V okviru sodelovanja je Sklad zavezan k 
pogodbenemu poročanju o izdanih garancijah in mikrokreditih, ter po pozivu EIF k posredovanju 

primerov dobrih praks podprtih podjetij, ki so upravičena do po(zavarovanja) v okviru omenjenih 
programov. 

 

Sklad je v letu 2018 nadaljeval z aktivnim sodelovanjem v EIF-NPI Equity Platform, platformo za 
lastniško financiranje, ki si prizadeva za boljše sodelovanjem med EIF in nacionalnimi promocijskimi 

institucijami ali bankami v državah članicah EU in omenjenim institucijam pri spodbujanju izmenjave 
znanja in najboljših praks iz področja lastniškega financiranja. Predstavniki Sklada so se v letu 2018 

udeležili Splošnega foruma, ki je potekal v novembru 2018 v Luksemburgu.  

 
Sklad nadaljuje tudi z aktivnim sodelovanjem v okviru Evropskega združenja garancijskih shem 

(European Mutual Guarantee Assiciation – AECM), v katerega je vključenih 48 članic iz 28 držav EU, 
Bosne in Hercegovine, Srbije, Turčije in Rusije, ki so konec leta 2017 skupaj upravljale portfelj garancij 

v višini 126 mrd EUR, ki ga je koristilo 3 mio MSP. Članstvo Skladu omogoča stalni stik in pretok 
informacij o izvajanju garancijskih shem na ravni evropskih držav, obenem pa odpira možnosti, da s 

predlogi in idejami sodelujejo pri kreiranju ekonomskih politik. V letu 2018 so se predstavniki Sklada 

udeležili spomladanskega srečanja OTS v Sofiji na temo »cene garancij« (The pricing of guarantees) 
in letnega dogodka v Varšavi na temo »vpliv garancijskih shem na gospodarski razvoj – merjenje 

njihovega vpliva na ustvarjanje delovnih mest, inovativnost in rast« (Guarantee schemes and their 
impact on the economic development – Measuring their effect on job creation, innovation and 

growth). 

 
Poleg tega je Sklad v letu 2018 podpisal tudi pristopno izjavo k združenju GINGI (Global Network of 

Guarantee Institution), ki združuje garancijske institucije celega sveta, omogoča izmenjavo informacij 
in dobrih praks sorodnih institucij, ki delujejo na področju zagotavljanja garancij za bančne kredite. 

 
Posebno pozornost je Sklad namenil tudi pomoči podprtih podjetij pri internacionalizaciji in v ta namen 

pripravil »Program za pospeševanje internacionalizacije MSP-jev, zagonskih in scale up podjetij iz 

aktivnega portfelja Sklada«, v okviru katerega se bo sistematično lotil pomoči podjetjem pri prodoru 
na tuje trge. Sklad ima namreč precej vzpostavljenih stikov s sorodnimi institucijami znotraj Evrope in 

širše, zato lahko podjetjem olajša dostop do potrebnih informacij o dotičnem trgu oz. jih poveže z 
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ustreznimi partnerji. Nadaljnje izvajanje programa se bo nadaljevalo v letu 2019, kjer bodo podjetja 

spodbujena tudi s pomočjo t.i. vavčerskega sistema k iskanju možnosti sodelovanje na tujih trgih. 

 
Sklad se je tudi v letu 2018 odzival na povabila k sodelovanju na vladnih / gospodarskih delegacijah, 

poleg tega pa tudi aktivno sodeloval kot pridruženi strateški partner v mednarodnih projektih, kjer so 
izkušnje, ki jih ima Sklad na področju dostopa do financiranja zelo dobrodošle. Hkrati pa gre tudi za 

izmenjavo znanja in dobrih praks s tujimi institucijami, mednarodnimi mentorji in eksperti ter 

proučitev morebitne implementacije v finančno in vsebinsko podporo Sklada za doseganje učinkovitih 
mednarodno primerljivih spodbud Sklada po vzoru najboljših praks. 
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3. FINANČNO POSLOVANJE SKLADA 
 

Realizacija finančnega načrta Sklada za leto 2018 
 

3.1.  REALIZACIJA – BILANCA STANJA 
 

Bilančna vsota Sklada se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečala. Razlog za povečanje je 

predvsem prejeti priliv sredstev od Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka in prejeta sredstva v 
upravljanje za izvajanje razpisa mikrokrediti za problemska območja.  

 
Glede na poslovni in finančni načrt Sklada ter glede na realizacijo v letu 2017, realizacija v letu 2018 

izkazuje bistveno višje stanje sredstev v upravljanju, kar je posledica prejetih prilivov sredstev v 

upravljanje za izvajanje razpisov.  
 

Stanje dolgoročno danih posojil in depozitov je v letu 2018 realizirano v višjem znesku kot v letu 2017 
oziroma kot je bilo planirano v planu za leto 2018. Povečana realizacija je posledica izvedenih javnih 

razpisov in nakazil prejemnikom. Zaradi dodatno prejetih sredstev v upravljanje je višja tudi realizacija 

naložb v zakladnico. 
 

Terjatve za unovčene garancije, ki se od leta 2016 dalje namesto na kotih skupine 17 vodijo na kontih 
skupine 12, so se v primerjavi z realizacijo 2017 zmanjšale. V letu 2018 je namreč bilo manj 

unovčitev, kot je bilo predvideno, hkrati pa je Sklad od MSP izterjal večji znesek iz terjatev za 
unovčene garancije.  

 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti v letu 2018 izkazujejo višjo vrednost kot v letu 2017. Bistveno so 
se povečala sredstva rezervnih skladov in druge dolgoročne obveznosti (obveznosti za sredstva, 

prejeta v upravljanje). V letu 2018 se je povečalo tudi namensko premoženje in sicer za izkazan 
presežek prihodkov nad odhodki ter za prejete kupnine iz proračuna.  

 

 

3.2. REALIZACIJA - IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

Prihodki 
V letu 2018 je Sklad realiziral 2.216.262 EUR prihodkov, kar je bistveno več od planiranih. Do višje 

realizacije prihodkov prihaja, ker so se med prihodke, skladno z navodili ministrstva, pristojnega za 

finance, vključili tudi celotni transferi iz proračuna, katere je Sklad prejel za izvajanje vsebinske 
podpore in zunanjega komuniciranja. Prav tako so se v višjem znesku realizirali tudi prihodki iz naslova 

obresti in prihodki od prodaje blaga in storitev (provizije). 
 

Transferni prihodki, vezani na projekt tehnične pomoči,  so se realizirali v nižjem obsegu. Sklad je 
namreč realiziral dve zaposlitvi po potrjenem projektu, ostala tri delovna mesta pa so se prenesla v 

koriščenje na pristojno ministrstvo.  

 
Odhodki 

Odhodki Sklada so se v letu 2018 realizirali v skupni višini 2.298.877 EUR, kar je nekoliko več od 
planiranih. 

 

Sklad v letu 2018 ni realiziral vseh planiranih zaposlitev, povečan obseg dela je začasno reševal s 
povečano obremenitvijo obstoječih zaposlenih. Odhodki za plače so bili tako v letu 2018 realizirani v 

višini 1.175.459 EUR, kar je dobrih 6% manj od planiranih odhodkov za plače.  
 

Zaradi vključitve vseh odhodkov, vezanih na izvajanje vsebinske podpore in zunanjega komuniciranja, 

v izkaz prihodkov in odhodkov, prihaja do večjih odstopanj realiziranih odhodkov od planiranih. V letu 
2018 je Sklad namreč prejel navodilo s strani ministrstva, pristojnega za finance, da je potrebno vse 

odhodke, vezane na izvajanje vsebinske podpore, izkazovati v izkazu prihodkov in odhodkov. Tako se 
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je med odhodki dodatno izkazalo za 529.818 EUR odhodkov. To povečanje se odraža v višjih izdatkih 

za blago in storitve (pisarniški in splošni material, najemnine, drugi operativni odhodki). 

 
Izdatki za tekoče vzdrževanje so realizirani v višjem znesku od planiranih. Sklad je sicer planiral nakup 

licenc za računalniški program (investicijski odhodki), vendar do tega ni prišlo, kajti Sklad je za licence 
plačal letno nadomestilo in to izkazal med tekočimi odhodki.  

 

Med tekočimi transferi se izkazuje izplačana subvencija obrestne mere, ki je realizirana v veliko nižjem 
znesku od planiranega.  

 
Realizirani investicijski odhodki so nižji od planiranih. Na Skladu se je v letu 2018 izvajala  prenova 

informacijskega sistema, ki je podlaga za vzpostavitev e-poslovanja na Skladu. Aktivnosti so potekale 
celotno leto, nadaljujejo pa se še v letu 2019. Kot je pojasnjeno že v zgornjem odstavku, se del 

planiranih odhodkov za nakup licenc ni realiziral, ampak se je realiziral kot izdatek za tekoče 

vzdrževanje. 
 

Razlika med prihodki in odhodki 
V izkazu prihodkov in odhodkov Sklad izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v znesku 82.615 EUR. 

V finančnem načrtu je Sklad planiral bistveno višji presežek odhodkov nad prihodki (655.920 EUR). 

Sklad je za svoje delovanje planiral porabiti tudi presežke prihodkov nad odhodki iz preteklih let in 
sicer presežke iz naslova provizije za upravljanje sredstev (PIFI sredstva). Le-ti so namenjeni za 

pokrivanje odhodkov, ki nastajajo pri vodenju in spremljanju pogodb (kreditne, garancijske idr. 
pogodbe s prejemniki). V letu 2018 je Sklad realiziral višje prihodke iz naslova obresti in provizije ter 

nižje odhodke za svoje delovanje, kot so bili planirani, zato je v letu 2018 manjša poraba presežkov iz 
preteklih let in bodo lahko namenjeni za porabo v naslednjih letih.  

 

Pregled bistvenih bilančnih postavk Sklada     indeks FINANČNI indeks 

    REALIZACIJA REALIZACIJA 
RE2018

/ 
NAČRT 

RE2018
/ 

  zneski v EUR 2018 2017 RE2017 2018 FN2018 

              

Prihodki 
 

2.216.262 
          

2.071.025      
107,0 1.504.790 147,3 

Odhodki 
 

2.298.877 
          

1.875.456      
122,6 2.160.710 106,4 

Presežek prihodkov nad odhodki - 82.615 
          

195.569      
- - 655.920 12,6 

Namensko premoženje - kapital 
 

59.297.589 
       

58.985.247      
100,5 57.267.039 103,5 

Bilančna vsota 
 

325.964.373 
     

319.527.454      
102,0 310.911.209 104,8 

 
Bilančna vsota po bančnem principu (skupaj z izven 
bilančno evidenco) 

675.219.700 
     

670.771.300      
100,7 679.241.209 99,4 

 
Sredstva v upravljanju (PIFI in druga sredstva RS, ki niso v 
lasti Sklada) 

228.623.850 
     

220.151.738      
103,8 207.350.000 110,3 

 
Podrobnejši pregled posameznih bilančnih postavk je razviden v finančnih izkazih v računovodskem 

poročilu. 
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3.3. REALIZACIJA - IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

Prejeta vračila danih posojil 

Sklad je za leto 2018 planiral 4.007.000 EUR vračil depozitov in posojil, realiziranih pa je bilo 
4.141.678 EUR. Vračila posojil so se izvajala s strani podjetij na podlagi sklenjenih pogodb, realiziralo 

se je nekoliko manj vračil od predvidenih. Vračila dolgoročnih namenskih depozitov so se izvajala na 
podlagi pogodb oziroma v povezavi z unovčevanjem danih garancij Sklada. Zaradi unovčitev garancij 

se je del namensko vezanih depozitov predčasno prekinilo, kar ima za posledico višjo realizacijo vračil 

iz tega naslova kot je bilo planirano. 
 

Dana posojila 
Za leto 2018 je bilo planirano nakazilo mikrokreditov podjetjem iz lastnih sredstev po razpisu v letu 

2018, kar pa se ni realiziralo. Ker je Sklad konec leta 2018 podpisal pogodbo o sodelovanju s SID 

banko pri izvajanju finančnega instrumenta mikrokrediti za MSP, je razpis objavil komaj konec 
decembra. Nakazila mikrokreditov bodo v letu 2019. 

 
Razlika med prejetimi in danimi posojili 

Sklad v letu 2018 izkazuje 4.141.131 EUR več prejetih vračil posojil  kot danih posojil.  
 

 

3.4. REALIZACIJA - IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 
 
Skupno povečanje sredstev na računih v letu 2018 je 4.058.516 EUR, kar je več od planiranega. 

 
 

3.5.   UPRAVLJANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM IN NALOŽBAMI SKLADA 
 

3.5.1. Viri sredstev 
 
V letu 2018 je Sklad iz proračuna prejel: 

 sredstva za izplačilo subvencije obrestne mere (slovenski proračun in sredstva EU) v skupnem 

znesku 807.490 EUR, 
 sredstva po pogodbi za problemska območja v skupnem znesku 9.087.600 EUR, 

 kupnine za povečanje namenskega premoženja Sklada v znesku 292.700 EUR in 
 sredstva po pogodbi za vsebinsko podporo, po pogodbi za zunanje komuniciranje in po pogodbi za 

pokritje stroškov projekta tehnične pomoči v skupnem znesku 574.183 EUR. 
 

Za svoje delovanje je Sklad v letu 2018 razpolagal še z naslednjimi viri: 

 sredstva, prejeta po sporazumih s SID banko, v skupnem znesku 8.400.000 EUR, 
 vrnjeni dolgoročni namenski depoziti v vrednosti 2.163.401 EUR, 

 vrnjeni dolgoročni krediti in izterjave v vrednosti 1.978.277 EUR, 
 tekoče prejemke iz upravljanja z namenskim premoženjem, 

 prosto namensko premoženje in 

 sredstva v upravljanju (GS EU 04, GS EU 09, GS TO, GS TP, sredstva PIFI in sredstva PO). 

 
 

3.6. NALOŽBE PO PLANIRANIH AKTIVNOSTIH V LETU 2018 
 

3.6.1. Dolgoročni namenski depoziti 
 

Na podlagi preteklih Pogodb o medsebojnem sodelovanju je Sklad pri banki vezal dolgoročni depozit v 
višini 25% izdanih garancij. Tako kot prejšnja leta Pogodba o medsebojnem sodelovanju za leto 2018 

vezave depozitov na banke ni vključevala. Depozitna pogodba se sklene glede na koriščenje odobrenih 
kreditov po posameznem razpisu. Doba deponiranja sredstev je enaka dobi vračila kredita z najdaljšo 

ročnostjo oziroma v skladu z dogovorom. Depozit lahko banka koristi za pokrivanje izgub iz naslova 
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izdanih kreditov na podlagi izdane garancije Sklada, po predhodni pridobitvi soglasja Sklada. Tudi v 

letu 2018 je bil velik delež poravnave unovčitev garancij iz naslova vezanega depozita zaradi 

neporavnanih obveznosti podjetij pri bankah in postopkov prisilne poravnave, stečajev ter objave 
insolventnosti. Skupni znesek vseh unovčenih garancij  Sklada v letu 2018 znaša 1.164.916 EUR, od 

tega je bilo iz  vezanih depozitov poravnano 749.034 EUR unovčenih garancij. 
 

Vračila dolgoročnih namenskih depozitov 

Deponirana sredstva so v skladu s Pogodbo o medsebojnem sodelovanju vezana pri banki do zadnjega 
obroka kredita po kreditni pogodbi oziroma je doba deponiranja sredstev po depozitni pogodbi enaka 

dobi vračila kreditov po kreditnih pogodbah z najdaljšo ročnostjo. 
V letu 2018 je bilo 5.765.451 EUR vračil dolgoročnih namenskih depozitov, od tega se je na namensko 

premoženje nanašalo 2.163.401 EUR. Predčasna vračila bančnih kreditov in torej predčasna vračila 
depozitov pred predvidenim rokom vračila so v letu 2018 znašala 749.034 EUR, kar predstavlja 

12,99% od skupnega zneska vrnjenih depozitov v celoti. Razlog predčasnih vračil depozitov so 

zahtevki za unovčitve garancij, za poplačilo katerih je Sklad uporabil vezan namenski depozit pri 
bankah.  

 
Stanje dolgoročnih namenskih depozitov 

V preglednici spodaj je prikazano stanje dolgoročnih namenskih depozitov na dan 31.12.2018 po virih 

sredstev: 

STANJE DOLGOROČNIH DEPOZITOV  31.12.2018 - PO VIRIH SREDSTEV 

Banka 
Lastna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

sredstva 
Sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
GS EU 09 

Sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
GS TP MVZT 

Sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
GS PIFI MG 

Sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
GS PIFI 
MVZT 

SKUPAJ 

SKUPAJ 12.094.710 16.768.619 640.800 4.100.535 3.419.319 37.023.983 

 
SLIKA: Grafični prikaz stanja dolgoročnih depozitov po bankah na dan 31.12.2018 
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3.6.2. Neposredni krediti 
 

V letu 2018 so bili odprti štirje javni razpisi za mikrokredite za mikro in mala podjetja in sicer javni 

razpis za mikrokredite na problemskih območjih P7R 2017, javni razpis za mikrokredite na obmejnih 
problemskih območjih P7OR 2018, javni razpis za mikrokredite na problemskih območjih P7R 2018 ter 

mikrokrediti P7 2019.    
 

Razpis P7R 2017 je bil objavljen v letu 2017, s prvim odpiranjem vlog v februarju 2018. Izvedba 

razpisa je v celoti potekala v letu 2018. Po javnem razpisu P7R 2017 je bilo za kredite črpanih in 
nakazanih 7.152.291,07 EUR denarnih sredstev. Do 31.12.2018 je bilo izplačanih 297 kreditnih 

pogodb. Vir za nakazilo kreditov so bila sredstva iz posojilnega sklada PS PO. 
 

V aprilu 2018 je bil objavljen javni razpis za mikrokredite na obmejnih problemskih območjih P7OR 

2018. Po javnem razpisu P7OR 2018 je bilo do 31.12.2018 črpanih in nakazanih 5.561.940,00 EUR 
denarnih sredstev za 239 kreditnih pogodb. Vir za nakazilo kreditov so bila sredstva iz posojilnega 

sklada PS PO. 
 

V decembru 2018 je bil objavljen razpis mikrokrediti na problemskih območjih (P7R 2018), s prvim 
odpiranjem vlog v januarju 2019 ter razpis mikrokrediti 2019 (P7 2019), s prvim odpiranjem vlog v 

februarju 2019.  

 
Iz naslova vseh kreditov je bilo v letu 2018 skupaj prejetih sredstev v višini 5.547.963 EUR, od tega se 

na lastni vir nanaša 1.978.277 EUR. 
 

Na dan 31.12.2018 je bilo aktivnih 1.480 pogodb in prekinjenih 46 kreditnih pogodb.  

 
Pri konvertibilnih posojilih je na dan 31.12.2018  aktivnih  50 pogodb in prekinjene 4 kreditne pogodbe 

ter odpisani 2 kreditni pogodbi. 
 

 

3.6.3. Kapitalske naložbe in druge dolgoročne terjatve 

 
V letu 2018 razpis za naložbe semenskega kapitala SK 200 ni bil izveden, nakazilo MSP je bilo 

izvedeno na podlagi razpisa iz preteklega leta. 
 

V letu 2018 ni bilo izvedenih konverzij konvertibilnih posojil v kapitalsko naložbo.   
  

Sklad je v letu 2018 pričel z vplačili v mednarodni sklad CEFOF. Izvedenih je bilo 598.497 EUR nakazil, 

delno za pokrivanje stroškov delovanja sklada, delno pa za nadaljnje naložbe v MSP. Trenutno Sklad 
izkazuje dolgoročno terjatev v višini 481.079 EUR. 

 
 

3.6.4. Nakazila subvencij in nepovratnih sredstev 
 

V letu 2018 je Sklad nakazal bankam 8.819.020 EUR v obliki subvencije obrestne mere (iz lastnih virov 
17.741 EUR, iz sredstev PIFI MG 5.183.342 EUR, iz sredstev PIFI MVZT 2.810.447 EUR, ostala 

sredstva pa je prejel iz proračuna po pogodbah, sklenjenih z MGRT). 
 

Subvencija obrestne mere predstavlja razliko med tržno obrestno mero banke in znižano obrestno 

mero, ki se za vsako leto določita v Pogodbi o medsebojnem sodelovanju. 
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3.7. NALOŽBE PROSTEGA NAMENSKEGA PREMOŽENJA V LETU 2018 
 
Naložbe prostega namenskega premoženja se izvajajo skladno z določbami 26. in 27. člena Zakona o 

javnih skladih (ZJS-1; Ur.l. RS št. 77/2008). V letu 2018 je Sklad, upoštevaje določbe  Pravilnika o 

nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter 
ožjih delov občin, prosta sredstva nalagal v vloge EZR in v depozite na banke. 

 
Na dan 31.12.2018 je Sklad izkazoval naslednjo strukturo naložb prostega namenskega premoženja: 

STRUKTURA NALOŽB PROSTEGA NAMENSKEGA PREMOŽENJA na dan 31.12.2018              

  Naložba zneski v EUR delež 

1 VP in obveznice RS 287.052 0,6 

2 Vloga EZR11 34.511.267 70,1 

3 Depozit pri banki12  14.400.000 29,3 

4 Gotovina v blagajni in na TRR 10.608 0,0 

 SKUPAJ 49.208.927 100,00 

 

Slika: Prosto namensko premoženje – stanje depozitov na dan 31.12.2018 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                           
11 Znesek po posameznih virih v vlogah  EZR izkazuje pravilno stanje glede na posamezne vire, čeprav je dejansko v vlogah 
vezan drugačen znesek; v letu 2019 se bo stanje vlog pravilno uskladilo po virih. 
12 Razdelitev depozitov po bankah je prikazana v sliki.  
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3.8. UPRAVLJANJE S SREDSTVI, KI NISO V LASTI SKLADA 

 
Sklad sredstva, ki jih je prejel v upravljanje za izvajanje razpisov in ki niso v njegovi lasti, nalaga glede 

na določbe pogodbe ter pogoje razpisa. To so sredstva garancijskega sklada EU 04, garancijskega 

sklada EU 09, sredstva garancijskega sklada TO, garancijskega sklada TP (sredstva bivšega MVZT), 
sredstva posojilnega sklada PO (problemska območja), sredstva PIFI in sredstva SID (sklad skladov).  

 
Na dan 31.12.2018 je Sklad izkazoval naslednjo strukturo naložb sredstev, ki niso v lasti Sklada:                                                                  

  
Viri sredstev v 

upravljanju 

Namenski 
depoziti na 

bankah 

Krediti  in 
semenski 

kapital MSP 
Vloga EZR13 

 
Sredstva na 

TRR 
Skupaj 

1 Garancijski sklad EU 04 0 0 3.143.207      0 3.143.207 

2 Garancijski sklad EU 09 16.768.619 0 8.036.986 2.854 24.808.459 

3 Garancijski sklad TO 0 0 1.672.771 0 1.672.771 

4 Garancijski sklad TP  640.800 0 9.688.829 0 10.329.629 

5 PIFI MG  0 481.079 30.438.451 4.278 30.923.808 

6 GS PIFI MG 4.100.535 0 52.866.678 0 56.967.213 

7 PS PIFI MG 0 4.170.163 8.884.056 0 13.054.219 

8 PIFI MVZT 0 4.237.704 8.552.716 0 12.790.420 

9 GS PIFI MVZT 3.419.319 0 6.927.074 0 10.346.393 

10 PIFI ESS 0 514.265    22.739.580 4.387 23.258.232 

11 PS PO 0 17.168.711   15.760.788 0 32.929.499 

12 PS SS 0 0 8.400.000 0 8.400.000 

 SKUPAJ 24.929.273 26.571.922 177.111.136 11.519 228.623.850 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

3.9. IZVAJANJE NALOG PO SPORAZUMU Z MGRT O VODENJU FINANČNIH 

POGODB 

 
Na podlagi Sporazuma o izvajanju finančnih in pravnih storitev, sklenjenega z Republiko Slovenijo, 

Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, je bil Sklad pooblaščen, da je v imenu in za račun 

Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, od leta 2012 dalje opravljal 
finančno računovodske storitve. Sklad na podlagi tega izvaja spremljavo in vodenje kreditnih pogodb 

na podlagi dodeljenih pomoči, danih za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah in 
kreditne pogodbe, na podlagi pravnih posledic prisilne poravnave določene družbe. Prav tako je 

zadolžen za pripravo finančnih podatkov, skladno z navodili, ki jih prejme s strani pristojnih služb 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

 

Sklad na podlagi te pogodbe vodi 14 aktivnih kreditnih pogodb. Dela potekajo tekoče, skladno s 
Sporazumom. Za omenjeno storitev v skladu s Sporazumom Sklad ne prejema nobenih provizij ali 

povračil stroškov. Skladno z internimi ocenami pa izvajanje storitev, povezanih z omenjenim 
sporazumom, predstavlja za Sklad dodaten strošek. Ocena stroškov zaposlenih, ki opravljajo dela, 

povezano s to pogodbo ter za materialne stroške, znaša za leto 2018 cca 5.000 EUR. 

 
 

                                                           
13 Znesek po posameznih virih v vlogah  EZR izkazuje pravilno stanje glede na posamezne vire, čeprav je dejansko v vlogah 
vezan drugačen znesek; v letu 2019 se bo stanje vlog pravilno uskladilo po virih. 
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3.10. POROČILO O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC  
 

V letu 2018 je Sklad na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave: 
 Sklad je aktivno nadaljeval projekt vključevanja e-poslovanja v vse poslovne procese Sklada, ki 

zajema celovit popis vseh aktivnosti posameznih poslovnih procesov Sklada, vključno z revizijskimi 
sledmi, kar zagotavlja večjo preglednost in možnost izvajanja notranjih kontrol nad celotnim 

poslovanjem. 

 Prav tako se je izvajalo interno poročanje iz področja upravljanja s tveganji, v okviru katerega so 
se člani kolegija Sklada seznanjali z zatečenim stanjem. 

 V letu 2018 je Sklad na podlagi prejetega poročila izvedene notranje revizije sprejel ukrepe in 
izvedel izboljšanje internega poslovanja. 

 

Kljub izvedenim izboljšavam, pa na Skladu ugotavljamo, da obstajajo pomembna tveganja, ki jih še ne 
obvladujemo v zadostni meri: 

 Tveganje 1: tveganje, ki je povezano z usmeritvami Vlade RS in njenih odločitev glede 
zagotavljanja finančnih virov za podporo podjetništva v Sloveniji, na katere Sklad nima vpliva. 

 Tveganje 2: tveganje interne prilagoditve postopkov in organizacije v primeru morebitnih 

zakonodajnih sprememb, na katere Sklad nima vpliva. 
Predviden ukrep: sprotna in aktivna spremljava zakonodajnih sprememb. 
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Poročilo neodvisnega revizorja 
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1. RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.     indeks FINANČNI indeks 

  zneski v EUR REALIZACIJA REALIZACIJA RE2018/ NAČRT RE2018/ 

Konto Naziv konta                                                                      Pojasnila točka 2018 2017 RE2017/ 2018 FN2018 

  SREDSTVA           

  DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU        56.009.550             51.971.406                   107,8             55.146.400                   101,6      

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR                2.3.1.              536.267                   436.375                   122,9                   656.000                      81,7      

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV             2.3.1.              394.985                   346.659                   113,9                   420.000                      94,0      

02 NEPREMIČNINE                                                                                 2.3.1.           1.338.369                1.338.369                   100,0                1.338.400                   100,0      

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                        2.3.1.              240.906                   200.755                   120,0                   240.000                   100,4      

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA     2.3.1.              405.500                   401.466                   101,0                   472.000                      85,9      

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPRED OS          2.3.1.              316.114                   278.145                   113,7                   360.000                      87,8      

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                            2.3.2.              549.921                1.195.272                      46,0                2.400.000                      22,9      

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI                             2.3.2.        53.650.419             49.425.483                   108,5             51.300.000                   104,6      

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA              481.079                                -        -                           -        - 

  KRATKOROČNA SREDSTVA , RAZEN ZALOG IN AČR      269.954.823           267.556.048                   100,9           255.764.809                   105,5      

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČ VRED      2.3.3.                         22                              22                   100,0                              30                      73,3      

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN. USTANOVAH      2.3.4.                 22.104                      36.511                      60,5                      50.000                      44,2      

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                        2.3.5.        23.097.690             23.660.671                      97,6             27.000.000                      85,5      

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN.                  2.3.5.      211.627.139           204.460.643                   103,5           190.444.779                   111,1      

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                           2.3.6.        27.597.833             29.619.623                      93,2             27.000.000                   102,2      
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                              2.3.7.              514.614                   473.500                   108,7                   300.000                   171,5      

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                2.3.8.           2.650.056                4.658.739                      56,9                4.800.000                      55,2      

18 NEPLAČANI ODHODKI                                                                     2.3.9.              173.016                   158.182                   109,4                   170.000                   101,8      

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                2.3.10.           4.272.349                4.488.157                      95,2                6.000.000                      71,2      

  ZALOGE                           -                                  -        -                           -        - 

36 ZALOGA BLAGA                           -                                  -        -                           -        - 

   AKTIVA SKUPAJ      325.964.373           319.527.454                   102,0           310.911.209                   104,8      

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                              2.3.13.      349.255.327           351.243.846                      99,4           368.330.000                      94,8      

     
  

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV         

  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR                                        2.3.11.        31.662.059             34.277.398                      92,4             39.240.000                      80,7      

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                  82.667                      84.131                      98,3                   100.000                      82,7      

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                 75.815                      50.649                   149,7                      50.000                   151,6      

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA           4.286.912                4.507.572                      95,1                6.020.000                      71,2      

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV E.K.N.           2.609.856                4.490.113                      58,1                4.770.000                      54,7      

28 NEPLAČANI PRIHODKI        24.606.809             25.144.933                      97,9             28.300.000                      86,9      

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                           -                                  -        -                           -        - 

  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                            2.3.12.      294.302.314           285.250.056                   103,2           271.671.209                   108,3      

90 SPLOŠNI SKLAD                           -                                  -        -   - 

91 REZERVNI SKLAD      131.638.865           128.234.223                   102,7           114.500.000                   115,0      

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                           -                                  -        -                           -        - 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH        59.297.589             58.985.247                   100,5             57.267.039                   103,5      

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                           -        - - -  - 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                           -        - - -  - 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI        10.329.629             10.110.677                   102,2             10.000.000                   103,3      

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI        89.271.732             84.141.225                   106,1             86.200.000                   103,6      

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPR. SREDSTVA IN OPREDM. OSN.SRED.           1.328.131                1.350.651                      98,3                1.446.400                      91,8      

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE           1.672.771                1.670.271                   100,1                1.500.000                   111,5      

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI              763.597                   757.762                   100,8                   757.770                   100,8      

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                           -                                  -        - -  - 

  PASIVA SKUPAJ      325.964.373           319.527.454                   102,0           310.911.209                   104,8      

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                             2.3.13.      349.255.327           351.243.846                      99,4           368.330.000                      94,8      
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV SKLADA REALIZACIJA REALIZACIJA indeks FINANČNI indeks 

v obdobju od 01.01. do 31.12. 2018 2017 RE2018/ NAČRT 2018 RE2018/ 

konto Naziv konta                                                                   Pojasnila točka zneski v EUR zneski v EUR RE2017 zneski v EUR FN2018 

  I. SKUPAJ PRIHODKI          2.216.262               2.071.025                 107,0               1.504.790              147,3      

  TEKOČI PRIHODKI          1.642.079               1.995.921                   82,3               1.394.310              117,8      

70 DAVČNI PRIHODKI   
  

    

71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                                                                   2.4.1.1.          1.642.079               1.995.921                   82,3               1.394.310              117,8      

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA                                     2.4.1.1.             235.791                  333.310                   70,7                  173.910              135,6      

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku                       -                              -        -                       -        - 

7102 Prihodki od obresti             235.791                  333.310                   70,7                  173.910              135,6      

7103 Prihodki od premoženja  - - -                       -        - 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV                                                        2.4.1.1.          1.237.658               1.645.841                   75,2               1.080.400              114,6      

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev          1.237.658               1.645.841                   75,2               1.080.400              114,6      

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                                                                                     2.4.1.1.             168.630                    16.770              1.005,5                  140.000              120,5      

7141 Drugi nedavčni prihodki             168.630                    16.770              1.005,5                  140.000              120,5      

72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                                                                2.4.1.2.                       -                        4.200                       -                              -        - 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                       -                        4.200                       -                              -        - 

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                       -                              -        -                       -        - 

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev                       -                        4.200                       -                              -        - 

7202 Prihodki od prodaje opreme                       -                              -        -                       -        - 

73 PREJETE DONACIJE -  - - -  -  

74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                              2.4.1.3.             574.183                    70.904                 809,8                  110.480              519,7      

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ             158.000                    24.973                 632,7                            -        - 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna             158.000                    24.973                 632,7                            -        - 

7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov                       -                              -        - -  - 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV  EU             416.183                    45.931                 906,1                  110.480              376,7      

7410 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. EU                        -                              -        -                       -        - 

7412 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. EU za strukt.pol.                       -                              -        - -  - 

7413 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. EU za obdobje od 2014-2020             416.183                    45.931                 906,1                  110.480              376,7      

  II. SKUPAJ ODHODKI          2.298.877               1.875.456                 122,6               2.160.710              106,4      

40 TEKOČI ODHODKI                                                                                                         2.4.1.4.          2.176.874               1.752.709                 124,2               1.911.910              113,9      

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM          1.013.694               1.016.450                   99,7               1.090.140                93,0      

4000 Plače in dodatki             890.332                  899.230                   99,0               1.004.600                88,6      

4001 Regres za letni dopust               30.946                    26.082                 118,6                    28.840              107,3      

4002 Povračila in nadomestila               48.943                    46.373                 105,5                    51.600                94,9      

4003 Sredstva za delovno uspešnost               36.013                    35.537                 101,3                            -        - 

4004 Nadurno delo                    921                      1.510                   61,0                            -        - 

4009 Drugi izdatki zaposlenim                 6.539                      7.718                   84,7                      5.100              128,2      

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST             161.765                  154.876                 104,4                  166.090                97,4      

4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje               82.063                    82.861                   99,0                    88.900                92,3      

4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje               65.743                    66.382                   99,0                    71.230                92,3      

4012 Prispevki za zaposlovanje                    622                         604                 103,0                         610              102,0      

4013 Prispevki za starševsko varstvo                    919                         936                   98,2                      1.000                91,9      

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja               12.418                      4.093                 303,4                      4.350              285,5      

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE          1.001.415                  581.383                 172,2                  655.680              152,7      

4020 Pisarniški in splošni material in storitve             107.708                    95.902                 112,3                  156.000                69,0      

4021 Posebni material in storitve                    658                      1.415                   46,5                      2.000                32,9      

4022 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije               59.227                    58.494                 101,3                    65.000                91,1      

4023 Prevozni stroški in storitve                 5.458                      9.302                   58,7                    11.500                47,5      

4024 Izdatki za službena potovanja               13.222                    15.970                   82,8                    21.000                63,0      

4025 Tekoče vzdrževanje             145.632                    78.003                 186,7                    84.000              173,4      

4026 Najemnine in zakupnine (leasing)               60.628                    58.267                 104,1                    84.000                72,2      

4028 Davek na izplačane plače                       -                              -        -                       -        - 

4029 Drugi operativni odhodki             608.882                  264.030                 230,6                  232.180              262,2      

409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE                       -                              -        -                       -        - 

4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih                       -                              -        -                       -        - 

41 TEKOČI TRANSFERI                                                                                                       2.4.1.5.               17.741                    35.607                   49,8                    20.800                85,3      

410 SUBVENCIJE               17.741                    35.607                   49,8                    20.800                85,3      

4101 Subvencioniranje obresti finančnim institucijam                       -                              -        -                       -        - 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom               17.741                    35.607                   49,8                    20.800                85,3      

413 DRUGI DOMAČI TEKOČI TRANSFERI                       -                              -        -                       -        - 

4134 Tekoči transferi v državni proračun                       -                              -        -                       -        - 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                                              2.4.1.6.             104.262                    87.140                 119,6                  228.000                45,7      

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV             104.262                    87.140                 119,6                  228.000                45,7      

4200 Nakup zgradb in prostorov                       -                              -        -                       -        - 

4201 Nakup prevoznih sredstev                       -                      24.200                       -                              -        - 

4202 Nakup opreme                 7.224                    16.773                   43,1                    28.000                25,8      

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev -  - -                       -        - 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove -  - -                       -        - 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev -  - -                       -        - 

4207 Nakup nematerialnega premoženja               97.038                    46.167                 210,2                  200.000                48,5      

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                       -                              -        -                       -        - 

 
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/                                                        2.4.1.7. -   82.615                  195.569      -      -    655.920                12,6      

           PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI           
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB REALIZACIJA REALIZACIJA indeks FINANČNI indeks 

v obdobju od 1.1. do 31.12. 2018 2017 RE2018/ NAČRT 2018 RE2018/ 
konto naziv konta                                                                      Pojasnila točka zneski v EUR zneski v EUR RE2017 zneski v EUR FN2018 

  
  

  
  

 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      4.141.678           7.973.088                   51,9           4.007.000      103,4 

  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           

  
  

  
  

 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                            2.4.2.1.      4.141.678           7.973.088                   51,9           4.007.000      103,4 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov         246.752                 29.043                 849,6        - 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov         762.548           1.777.680                   42,9              870.000      87,6 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij      2.163.401           6.056.567                   35,7           1.935.000      111,8 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij         968.977              109.798                 882,5           1.202.000      80,6 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                      -                             -        -                      -        - 

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev                      -                             -        -                      -        - 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE                      -                             -        -                      -        - 

  
  

  
  

 44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                  547           4.798.516                      0,0           5.000.000      0,0 

  
  

  
  

 440 DANA POSOJILA                                                                            2.4.2.2.                  547           4.798.516                      0,0           5.000.000      0,0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom                      -                             -        -                      -        - 

4401 Dana posojila javnim skladom                      -                             -        -   - 

4402 Dana posojila javnim podjetjem                      -                             -        -   - 

4403 Dana posojila finančnim institucijam   
 

-   - 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem                  547           4.798.516                      0,0           5.000.000      0,0 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB                      -                             -        -                      -        - 

4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih                      -                             -        -                      -        - 

4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah                      -                             -        -                      -        - 

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih                      -                             -        -                      -        - 

4413 Skupna vlaganja (joint ventures)                      -                             -        -                      -        - 

4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino                      -                             -        -                      -        - 

4415 Povečanje drugih finančnih naložb                      -                             -        -                      -        - 

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ   
 

-   - 

  
  

  
  

 

 
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA       4.141.131           3.174.572                 130,4      -       993.000      - 

  KAPITALSKIH DELEŽEV                                                                 2.4.2.2.           

 
RAČUN FINANCIRANJA REALIZACIJA REALIZACIJA indeks FINANČNI indeks 

v obdobju od 1.1. do 31.12.                                 zneski v EUR 2018 2017 RE2018/ NAČRT 2018 
RE2018

/ 

kont
o 

naziv konta                                                                                    Pojasnila 
točka 

zneski v 
EUR 

zneski v 
EUR RE2017 

zneski v 
EUR FN2018 

  
  

  
  

 50 VII. ZADOLŽEVANJE                      -                             -        -                      -        - 

  
  

  
  

 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE   
  

  
 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije   

  
  

 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah   
  

  
 5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah   

  
  

 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih   
  

  
 5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu   

  
  

 501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI   
  

  
 5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah   

  
  

 5011 Najeti krediti pri tujih vladah   
  

  
 5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah   

  
  

 5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih   
  

  
 5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini   

  
  

 

  
  

  
  

 55 VIII. ODPLAČILA DOLGA                      -                             -        -                      -        - 

  
  

  
  

 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA   
  

  
 5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije   

  
  

 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam   
  

  
 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam   

  
  

 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem   
  

  
 5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu   

  
  

 551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO   
  

  
 5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam   

  
  

 5511 Odplačila dolga tujim vladam   
  

  
 5512 Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam   

  
  

 5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem   
  

  
 5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev izdanih na tujih trgih   

  
  

   IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE                      -                             -        -                      -        - 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA           

  
X POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                         
2.4.3.      4.058.516           3.370.141      120,4          - 1.648.920      -      
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2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKLADA ZA LETO 2018 
 

2.1. UVOD 

 
Računovodski izkazi za leto 2018 so izdelani v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02 in spremembe). 
Podatki v računovodskih izkazih upoštevajo: 

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS št. 
134/2003 in spremembe), 

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Ur. l. RS št. 112/2009 in spremembe), 
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih  osnovnih sredstev 

(Ur. l. RS št. 45/2005 in spremembe), 
Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/1999), 

Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe) ter  

Slovenske računovodske standarde in druge računovodske predpise, ki veljajo za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

 
Direktorica Sklada je dne 28.02.2019 potrdila in sprejela računovodske izkaze in pojasnila oziroma 

računovodske usmeritve k računovodskim izkazom ter predstavljeno letno poročilo za leto 2018. 

 

2.2. POMEMBNEJŠE RAČUNOVODSKE SMERNICE 

 
Sredstva in obveznosti do virov sredstev Sklada se pripoznajo, merijo in prevrednotujejo v skladu z 
določbami slovenskih računovodskih standardov, če ni opredeljeno z Zakonom o računovodstvu, 

Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ali 

drugim predpisom, ki ga izda minister pristojen za finance. 
 

Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva 
Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu 

ne presega 500 evrov, se izkazuje skupinsko/posamično kot drobni inventar. Opredmetena osnovna 
sredstva se po sodilu istovrstnosti uvrščajo med opremo ne glede na posamično vrednosti, ki je lahko 

večja ali manjša od 500 evrov.  

 
Stvari drobnega inventarja (pisarniški pripomočki, okrasni predmeti, drobno orodje ipd.), katerih 

posamične vrednosti po obračunih dobaviteljev ne presegajo 500 evrov, se razporedijo med material. 
 

Neopredmetena sredstva, katerih posamične vrednosti ne presegajo 500 evrov, se štejejo kot strošek 

v obdobju, v katerem se pojavijo. 
 

Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti 
oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana. 

 

Za osnovna sredstva je rok odpisa določen  s stopnjami rednega odpisa. 
Preglednica: STOPNJE REDNEGA ODPISA 
Naziv  

 
Letna stopnja v % 

stavbe iz trdega materiala 3,0% 

pohištvo 12,0% 

osebni avtomobili 12,5% 

oprema za PTT promet 10,0% 

oprema za radijski in televizijski promet 15,0% 

oprema za ogrevanje, ventilacijo in vzdrževanje prostorov  20,0% 

programska oprema  20,0% 

računalniki 50,0% 

druga računalniška oprema 25,0% 

ostala oprema 20,0% 
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Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, predvsem nepremičnin, se lahko opravi, če 

knjigovodski podatki o njihovi nabavni vrednosti pomembno odstopajo od nabavne vrednosti 

primerljivih enakih ali podobnih sredstev. Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi 
oslabitve se lahko opravi tudi, če njihova knjigovodska vrednost pomembno presega nadomestljivo 

vrednost. 
 

Finančne naložbe 

Finančne naložbe se pri začetnem pripoznavanju razvrstijo v skupino za prodajo razpoložljiva finančna 
sredstva. Izmerijo se po nabavni vrednosti, ki je nakupna vrednost, povečana za stroške posla. 

 
Finančne naložbe v podjetja, ki kotirajo na borzi, se vrednotijo po pošteni vrednosti v skladu z 

računovodskimi standardi. 
 

Nabavna vrednost finančnih naložb iz brezplačno pridobljenih vrednostnih papirjih se izkaže v velikosti 

nominalne vrednosti vrednostnega papirja, popravljene za zneske obresti oziroma donose, ki so 
vsebovani v vrednostnem papirju in se nanašajo na prihodnost. 

 
Za znesek nabavne vrednosti finančne naložbe se izkaže obveznost do lastnih virov sredstev. 

 

Finančne naložbe se izkazujejo po načelu denarnega toka kot izdatki oziroma kot prejemki, razen 
naložb začasno prostih denarnih sredstev. 

 
Finančne naložbe se izkazujejo v poslovnih knjigah kot dolgoročne in kratkoročne v skladu s kontnim 

načrtom. 
 

Obračunane obresti in drugi donosi dolgoročnih finančnih naložb se obravnavajo kot samostojna 

terjatev. Pri kratkoročnih finančnih naložbah pa povečujejo njihove zneske ali se izkazujejo kot 
samostojne terjatve. 

 
Dogovorjena sprememba vrednosti dolgoročnih finančnih naložb, ki izhaja iz določb pogodbe ali 

pogojev izdaje vrednostnega papirja, povečuje oziroma zmanjšuje vrednost teh finančnih naložb. 

 
Dogovorjena sprememba vrednosti kratkoročnih finančnih naložb, ki izhaja iz določb pogodbe ali 

pogojev izdaje vrednostnega papirja, se obravnava kot obrestovanje. Prihodki oziroma odhodki se 
priznajo ob unovčenju. 

 

 
Oslabitve dolgoročnih in kratkoročnih naložb se ne opravljajo, odpisi naložb pa zmanjšujejo ustrezne 

obveznosti do virov sredstev. 
 

Prevrednotenje finančnih naložb, izmerjenih po nabavni vrednosti, se zaradi okrepitve in oslabitve ne 
opravlja. Ne glede na prejšnji stavek, se finančna naložba, vrednotena po nabavni vrednosti, po 

začetnem pripoznanju vrednoti v odstotku od celotne vrednosti kapitala podjetja, v katerem ima Sklad 

finančno naložbo. Na osnovi dokumentacije o stanju finančne naložbe (potrjena oziroma s strani 
organa upravljanja podjetja sprejeta bilanca stanja), pridobljene s strani podjetja, se ustrezno popravi 

vrednost naložbe in vrednost vira sredstev. 
 

Terjatve 

Terjatve se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin. 
 

Obračunane dogovorjene obresti in drugi donosi dolgoročnih terjatev se obravnavajo kot samostojna 
terjatev. Obračunane obresti in drugi donosi kratkoročnih terjatev se lahko izkazujejo kot samostojna 

terjatev ali pa povečujejo znesek kratkoročne terjatve. Prihodki se priznajo ob unovčenju.  
 

Dogovorjene spremembe vrednosti dolgoročnih terjatev povečujejo oziroma zmanjšujejo vrednosti teh 

terjatev, dogovorjeno spremembe vrednosti kratkoročnih terjatev pa se obravnavajo kot obrestovanje 
in se kot prihodek ali odhodek priznajo ob unovčenju.  
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Vrednosti dolgoročnih in kratkoročnih terjatev se ne popravljajo, odpisi terjatev pa zmanjšujejo 

obveznosti do virov teh sredstev. 

 
Denarna sredstva 

Denarna sredstva se pri začetnem pri poznavanju izkazujejo v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine. 
Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se prevede v domačo valuto po menjalnem tečaju na dan 

prejema. 

 
Denarna sredstva v tuji valuti se na koncu obračunskega obdobja izkažejo v vrednosti domače valute, 

obračunani po referenčnih tečajih Evropske centralne banke. Za razliko, nastalo zaradi uskladitve, se 
izkaže povečanje ali zmanjšanje obveznosti do virov sredstev. 

 
Obveznosti 

Obveznosti se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku.  

 
Obračunane obresti in druga povečanja dolgoročnih obveznosti se obravnavajo kot samostojna 

obveznost pri kratkoročnih obveznostih pa se lahko obravnavajo kot samostojna obveznost ali pa 
povečujejo kratkoročno obveznost. 

 

Sprememba vrednosti dolgoročnih obveznosti povečuje oziroma zmanjšuje vrednost teh obveznosti. 
Sprememba vrednosti kratkoročnih obveznosti se obravnava kot obrestovanje. 

 
Obračunane obresti in druga povečanja kratkoročnih obveznosti se priznajo kot odhodki ob njihovem 

unovčenju. 
 

Zamudne obresti, zaračunane zaradi nepravočasnega plačila obveznosti, se obravnavajo kot odhodek 

tiste vrste, na katerega se nanašajo. 
Odpis obveznosti se izkazuje kot zmanjšanje neplačanih odhodkov ali prejemkov oziroma kot 

povečanje ustrezne obveznosti do virov sredstev. 
 

Rezervacije za kreditna tveganja 

Sklad oblikuje rezervacije za kreditna tveganja v skladu s smiselno uporabo predpisov Banke Slovenije, 
in sicer z razporeditvijo postavk v bonitetne skupine. V posameznem primeru visoko tveganega 

produkta Sklad oblikuje 100% rezervacije za kreditno tveganje v skladu s sklenjeno pogodbo z enim 
od ministrstev RS. Pri produktih P7, SK 50 in SK 75, kjer se krediti delno ali v celoti izplačujejo iz 

sredstev PIFI oziroma sredstev, prejetih v upravljanje, se rezervacije dodatno ne oblikujejo; izguba se 

bo krila iz ustreznega posojilnega sklada, pri produktih P7 pa se del posojilnega sklada, ki predstavlja 
t.i. vir za kritje prve izgube, izkazuje na kontih skupine 91. Rezervacije za kreditna tveganja se 

izkazujejo znotraj kontov skupine 91 - rezervni sklad, znotraj kontov skupine 96 - dolgoročne finančne 
obveznosti in znotraj kontov skupine 98 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. 

 
Neplačani prihodki in neplačani odhodki 

Znesek prihodkov in odhodkov se ob nastanku poslovnega dogodka, ki je podlaga za njihovo 

izkazovanje, do izpolnitve pogojev za njihovo pripoznavanje po načelu denarnega toka izkazujejo kot 
posebna postavka časovnih razmejitev in sicer kot neplačani prihodki in neplačani odhodki. 

 
Izkazovanje prihodkov in odhodkov 

Po Zakonu o računovodstvu se prihodki in odhodki priznavajo po načelu denarnega toka (plačane 

realizacije). To pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko je izpolnjeno: 
poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov je nastal ter 

je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta. 
 

Zneski prihodkov in odhodkov se v času od nastanka poslovnega dogodka, ki je podlaga za njihovo 
izkazovanje, do izpolnitve pogojev iz prvega odstavka tega člena za njihovo pri poznavanje, izkazujejo 

kot posebna postavka časovnih razmejitev. 

 
Stroški, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva oziroma 

neopredmetenega sredstva, kakor tudi stroški investicijskega vzdrževanja, se pripoznajo kot 
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investicijski odhodki v obračunskem obdobju, ko so bili plačani. Zneski popravkov nabavne vrednosti 

se ne obravnavajo kot strošek amortizacije oziroma prevrednotovalni odhodek, temveč zmanjšujejo 

obveznost do virov sredstev. 
 

Prejemki in izdatki 
Prejemki in izdatki se nanašajo na finančne naložbe in najemanje posojil. 

Izdatki in prejemki za dana in vrnjena posojila se priznajo ob nakazilu posojila oziroma ob plačilu 

kupnine za kapitalski delež oziroma ob prejemu kupnine za prodajo kapitalskega deleža.  
 

Naložbe začasno prostih sredstev se ne izkazujejo kot izdatki in prejemki. 
 

Z najemanjem posojil so povezani izdatki in prejemki, ki se prikazujejo posebej v okviru zadolževanja 
in odplačevanja dolgov. 

 

Davki 
Sklad kot davčni zavezanec po Zakonu o DDV v glavnem opravlja finančne storitve, ki so oproščene 

plačila DDV. Sklad le občasno izdaja račune za opravljen promet blaga in storitev, kjer je zavezan za 
plačilo  DDV (odprodaja starih osnovnih sredstev, prodaja terjatev ipd.). Ker Sklad nima pravice do 

odbitka vstopnega DDV, se celotna vrednost prejetega računa, ki vsebuje tudi DDV, izkaže kot 

odhodek.  
 

Sklad je zavezan k plačilu davka na finančne storitve od provizij, ko jih zaračuna podjetjem pri 
odobritvi kreditov in garancij. 

 
Sklad je tudi zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb. Na podlagi Pravilnika o opredelitvi 

pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. l. RS 109/07 in 68/09), ki za dohodke iz opravljanja 

nepridobitne dejavnosti, ki se izvzemajo iz davčne osnove, šteje tudi sredstva za izvajanje javne službe 
iz javnofinančnih virov in namenska javna sredstva. Pri javnih skladih pa pod določenimi pogoji za 

dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti, ki se izvzemajo iz davčne osnove, šteje tudi dohodke 
iz naložb premoženja javnega sklada, obresti od podeljenih kreditov in dohodke iz dajanja premoženja 

v finančni zakup. 
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2.3. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA 

 

2.3.1. Neopredmetena sredstva in opredmetena sredstva v upravljanju 

 
Leto 2018                       v EUR 

PREGLEDNICA: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2018 

 

 
Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednosti 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 

vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 

vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija 
Neodpisana 

vrednost 
(31.12.) 

Prevrednotenje 
zaradi okrepitve 

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

I. Neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena osnovna 
sredstva v upravljanju 

2.176.211 825.560 111.380 1.406 7.455 7.455 132.494 1.328.131 0 0 

Dolgoročne 
premoženjske pravice 

436.375 346.659 99.892 0 0 0 48.325 141.283 0 0 

Zgradbe 

 
1.338.369 200.755 0 0 0 0 40.151 1.097.463 0 0 

Oprema 

 
344.323 254.098 11.488 1.406 7.455 7.455 37.468 62.839 0 0 

Druga opredmetena 
osnovna sredstva 

57.144 24.048 0 0 0 0 6.550 26.546 0 0 

II. Neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena osnovna 
sredstva v lasti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena osnovna 
sredstva v finančnem 
najemu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Leto 2017                       v EUR 

PREGLEDNICA: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2017 

 

 
Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednosti 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 

vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 

vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija 
Neodpisana 

vrednost 
(31.12.) 

Prevrednotenje 
zaradi okrepitve 

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

I. Neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena osnovna 
sredstva v upravljanju 

2.120.207 749.173 86.382 0 30.378 30.378 106.765 1.350.651 0 0 

Dolgoročne 
premoženjske pravice 

390.208 325.422 46.167 0 0 0 21.237 89.716 0 0 

Zgradbe 

 
1.338.369 160.604 0 0 0 0 40.151 1.137.614 0 0 

Oprema 

 
335.818 221.773 16.015 0 7.510 7.510 39.835 90.225 0 0 

Druga opredmetena 
osnovna sredstva 

55.812 41.374 24.200 0 22.868 22.868 5.542 33.096 0 0 

II. Neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena osnovna 
sredstva v lasti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena osnovna 
sredstva v finančnem 
najemu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
V letu 2018 je Sklad uporabljal stopnje odpisa, določene s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev. Obračunana je bila amortizacija v znesku 132.928 EUR. Za znesek rednega odpisa so se zmanjšale obveznosti za neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva (konto 980). V letu 2018 je bil opravljen tudi izredni odpis obrabljenega pisarniškega pohištva (21 stolov) v skupnem znesku 

973 EUR. 
 

V letu 2018 je bil izvedena nabava računalnikov, programske opreme za računalnike, nabava pisarniškega pohištva in druge računalniške opreme. Iz registra 
osnovnih sredstev se je izločilo del v celoti odpisane in dotrajane računalniške ter druge opreme. 

 

Za nabavo opredmetenih in neopredmetenih sredstev je Sklad uporabil lastna denarna sredstva. 
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2.3.2. Dolgoročne finančne naložbe in posojila 

 
Leto 2018                    v EUR 

PREGLEDNICA: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL V LETU 2018 

 
Znesek naložb 

in danih posojil  

(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

(1.1.) 

Znesek 
povečanja 

naložb in 
danih posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 

naložb in 
danih 

posojil 

Znesek 
zmanjšanja 

naložb in 
danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 

popravkov 
naložb in 

danih posojil 

Znesek naložb 
in danih 

posojil 
(31.12.) 

Znesek 
popravkov 

naložb in danih 
posojil  (31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost naložb 

in danih posojil  
(31.12.) 

Znesek 
odpisanih naložb 

in danih posojil 

I. Dolgoročne 
finančne naložbe 

2.283.122 1.087.850 150.000 795.351 0 0 2.433.122 1.883.201 549.921 0 

A. Naložbe v delnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Naložbe v delnice v 
privatna podjetja 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Naložbe v deleže 2.283.122 1.087.850 150.000 795.351 0 0 2.433.122 1.883.201 549.921 0 

Naložbe v deleže v 
privatna podjetja 

2.283.122 1.087.850 150.000 795.351 0 0 2.433.122 1.883.201 549.921 0 

II. Dolgoročno dana 
posojila in depoziti 

77.931.278 0 13.911.466 0 11.986.272 0 79.856.472 0 79.856.472 0 

A. Dolgoročno dana 
posojila 

20.890.138 0 13.269.231 0 6.013.932 0 28.145.437 0 28.145.437 0 

Dolgoročno dana 
posojila posameznik. 

4.364.503 0 3.453.344 0 1.286.994 0 6.530.853 0 6.530.853 0 

Dolgoročno dana  
posojila j. skladom 

1.312.678 0 0 0 1.016.731 0 295.947 0 295.947 0 

Dolgoročno dana 
posojila priv 
podjetjem 

15.212.957 0 9.815.887 0 3.710.207 0 21.318.637 0 21.318.637 0 

B. Dolgoročno dana 
posojila z odkupom 
VP 

293.941 0 0 0 6.889 0 287.052 0 287.052 0 

Domačih 
vrednostnih papirjev 

293.941 0 0 0 6.889 0 287.052 0 287.052 0 

C. Dolgoročno dani 
depoziti 

56.747.199 0 642.235 0 5.965.451 0 51.423.983 0 51.423.983 0 

Dolgoročno dani 
depoziti posl. 
bankam 

56.747.199 0 642.235 0 5.965.451 0 51.423.983 0 51.423.983 0 

III. Skupaj 80.214.400 1.087.850 14.061.466 795.351 11.986.272 0 82.289.594 1.883.201 80.406.393 0 
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Leto 2017                     v EUR 
PREGLEDNICA: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL V LETU 2017 

 
Znesek naložb 

in danih posojil  

(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 

posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 

naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 

naložb in 
danih posojil 

Znesek naložb 
in danih 

posojil 

(31.12.) 

Znesek 
popravkov 

naložb in danih 

posojil  (31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost naložb 
in danih posojil  

(31.12.) 

Znesek 
odpisanih naložb 

in danih posojil 

I. Dolgoročne 
finančne naložbe 

1.500.000 229.895 783.122 857.955 0 0 2.283.122 1.087.850 1.195.272 0 

A. Naložbe v delnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Naložbe v delnice v 
privatna podjetja 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Naložbe v deleže 1.500.000 229.895 783.122 857.955 0 0 2.283.122 1.087.850 1.195.272 0 

Naložbe v deleže v 
privatna podjetja 

1.500.000 229.895 783.122 857.955 0 0 2.283.122 1.087.850 1.195.272 0 

II. Dolgoročno dana 
posojila in depoziti 

82.161.006 0 17.175.613 0 21.405.341 0 77.931.278 0 77.931.278 0 

A. Dolgoročno dana 
posojila 

13.890.274 0 11.558.413 0 4.558.549 0 20.890.138 0 20.890.138 0 

Dolgoročno dana 
posojila posameznik. 

2.486.296 0 2.636.676 0 758.469 0 4.364.503 0 4.364.503 0 

Dolgoročno dana  
posojila j. skladom 

2.906.594 0 0 0 1.593.916 0 1.312.678 0 1.312.678 0 

Dolgoročno dana 
posojila priv 
podjetjem 

8.497.384 0 8.921.737 0 2.206.164 0 15.212.957 0 15.212.957 0 

B. Dolgoročno dana 
posojila z odkupom 
VP 

1.413.987 0 17.200 0 1.137.246 0 293.941 0 293.941 0 

Domačih 
vrednostnih papirjev 

1.413.987 0 17.200 0 1.137.246 0 293.941 0 293.941 0 

C. Dolgoročno dani 
depoziti 

66.856.745 0 5.600.000 0 15.709.546 0 56.747.199 0 56.747.199 0 

Dolgoročno dani 
depoziti posl. 
bankam 

66.856.745 0 5.600.000 0 15.709.546 0 56.747.199 0 56.747.199 0 

III. Skupaj 83.661.006 229.895 17.958.735 857.955 21.405.341 0 80.214.400 1.087.850 79.126.550 0 
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V bilanci stanja je skupni znesek dolgoročnih finančnih naložb in posojil za 26.206.053 EUR manjši, ker 

ne vključuje kratkoročne zapadlosti dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Med dolgoročno danimi 
posojili se kot posebna postavka izkazujejo dolgoročna posojila javnim skladom, katera predstavlja v 

letih 2013 in 2014 prenesena namenska sredstva Sklada na holdinški sklad PIFI in sicer za oblikovanje 
posojilnega sklada PS PIFI SPS kot vir za izvajanja razpisov mikrokrediti. Na dan 31.12.2018 se je 

naredilo prevrednotenje kapitalskih naložb v znesku 795.351 EUR. 

 
 

2.3.3. Denarna sredstva v blagajni 

 
Sklad izkazuje 22 EUR sredstev v blagajni. 

 
 

2.3.4. Dobroimetje na bankah 

 
PREGLEDNICA: DOBROIMETJE PRI BANKAH 
 Leto 2018 Leto 2017 

Denarna sredstva na podračunu EZR namenskega premoženja 17.695 32.102 

Denarna sredstva na podračunu EZR programska sredstva 4.277 4.277 

Denarna sredstva na podračunu EZR garancijskega sklada EU 132 132 

SKUPAJ 22.104 36.511 

 
Sklad ima odprte tri podračune enotnega zakladniškega računa (EZR) države pri UJP Slovenska 

Bistrica. Vsi odlivi in prilivi, ki se nanašajo na delovanje Sklada, na sredstva garancijskih in posojilnih 
skladov, ter na sredstva garancijskega sklada TP in TO, se prelivajo preko podračuna EZR namensko 

premoženje. Podračun programska sredstva se uporablja za vodenje sredstev PIFI. Na tretjem 
podračunu se opravlja plačilni promet, vezan na sredstva garancijskega sklada EU 04 in garancijskega 

sklada EU 09.  

 
 

2.3.5. Kratkoročne terjatve do kupcev in do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta 
 

Sklad med kratkoročnimi terjatvami do kupcev izkazuje terjatve za provizijo v znesku 14.639 EUR in od 

leta 2016 naprej skladno z novimi določbami Pravilnika o enotnem kontnem načrtu še kratkoročne 
terjatve za unovčene garancije v znesku 23.083.051 EUR, ki so se prej izkazovale na kontu druge 

kratkoročne terjatve. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 
211.627.139 EUR predstavljajo terjatve do ministrstva  ter kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge 

in obresti. 
 

PREGLEDNICA: KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN 

 leto 2018 leto 2017 

Kratkoročne terjatve do države za subvencije MSP in tehnično pomoč 3.640 3.544 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – namenska sredstva 34.392.763 29.783.465 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva PIFI 60.966.406 70.002.400 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva garancijskega sklada EU 11.180.193 10.847.066 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva garancijskega sklada TO 1.672.771 1.670.271 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva garancijskega sklada TP 9.688.830 8.455.870 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva garancijski sklad PIFI 60.499.638 58.855.357 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva posojilni sklad PIFI 9.101.793 6.454.334 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za obresti – sredstva posojilni sklad PO 15.721.105 18.388.336 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za obresti – sredstva posojilni sklad SS 8.400.000 0 

Skupaj  211.627.139 204.460.643 
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2.3.6. Kratkoročne finančne naložbe 

 
PREGLEDNICA: KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

 leto 2018 leto 2017 

Kratkoročna posojila – sporna 1.289.524 1.113.829 

Kratkoročna posojila – prva zguba 102.256 - 

Kratkoročna zapadlost dolgoročnih naložb 26.206.053 28.505.794 

Skupaj  27.597.833 29.619.623 

 
 

2.3.7. Kratkoročne terjatve iz financiranja 

 
PREGLEDNICA: KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 

              leto 2018 
             leto 

2017 

Kratkoročne terjatve za obresti od neposrednih posojil 313.241 318.546 

Kratkoročne terjatve za obresti od dolgoročnih depozitov bankam 68.308 87.594 

Druge kratkoročne terjatve za obresti 133.065 67.360 

Skupaj 514.614 473.500 

 
 

2.3.8. Druge kratkoročne terjatve 

 
PREGLEDNICA: DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 

 leto 2018 leto 2017 

Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 31.974 101.762 

Druge kratkoročne terjatve 8.226 66.985 

Kratkoročne terjatve do MSP za subvencije 2.609.856 4.489.992 

Skupaj 2.650.056 4.658.739 

 
Med kratkoročnimi terjatvami do državnih institucij se izkazuje terjatev za vračilo davka od dohodkov 

pravnih oseb. Med drugimi kratkoročnimi terjatvami do MSP za subvencije se izkazuje terjatev do 
podjetij, pri katerih je Sklad ugotovil nenamensko porabo subvencije in zato izdal zahtevek za vračilo 

le te oziroma terjatev prijavil v stečajno maso. 

 
 

2.3.9. Neplačani odhodki 

 
PREGLEDNICA: NEPLAČANI ODHODKI 

 
leto 2018 leto 2017 

Neplačani tekoči odhodki – obveznosti do dobaviteljev 68.296 50.649 

Neplačani tekoči odhodki – obveznosti za plače in druge osebne prejemke 93.682 96.681 

Neplačani tekoči odhodki – obveznosti za subvencijo obrestne mere 3.078 10.846 

Neplačani investicijski odhodki 7.519 - 

Neplačani tekoči odhodki – druge obveznosti 441 6 

Skupaj 173.016 158.182 
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2.3.10. Aktivne časovne razmejitve 

 
PREGLEDNICA: AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 leto 2018 leto 2017 

Razmejene obresti - vrednostni papirji 4.043 4.043 

Neplačane subvencije 4.268.306 4.484.114 

Skupaj 4.272.349 4.488.157 

 
Med aktivnimi časovnimi razmejitvami so izkazane terjatve za natečene obresti vrednostnih papirjev na 
dan 31.12.2018 ter razmejene terjatve za neplačano subvencijo obrestne mere, katero Sklad dolguje 

poslovnim bankam. 

 
 

2.3.11. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

 
Sklad med kratkoročnimi obveznostmi prikazuje kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova plač v 
znesku 82.667 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 75.815 EUR, druge kratkoročne 

obveznosti v znesku 4.286.912 EUR (obveznosti do bank za subvencijo obrestne mere ter obveznost 
za dajatve), kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v znesku 2.609.856 EUR (obveznost do MG iz 

naslova terjatve do MSP za nenamensko porabo subvencije) in neplačane prihodke v znesku 

24.606.809 EUR. 
 

V EUR 
PREGLEDNICA: NEPLAČANI PRIHODKI 

 leto 2018 leto 2017 

Neplačani prihodki od  obresti 518.658 473.099 

Neplačani prihodki od unovčenih garancij 23.083.050 23.655.209 

Neplačani prihodki – prva zguba 898.194 838.927 

Drugi neplačani prihodki 106.907 177.698 

Skupaj 24.606.809 25.144.933 

 

Sklad kot vir za terjatve do MSP za unovčene garancije iz sredstev garancijskih skladov, ki niso v lasti 

Sklada in od leta 2016 dalje tudi za terjatve do MSP za unovčene garancije iz namenskih sredstev 
Sklada (prej na kontih 9402) ter iz naslova pogarancije EIF, prikazuje na posebnih kontih skupine 28 

(neplačani prihodki). Med neplačanimi prihodki se izkazujejo tudi neplačani prihodki iz naslova krite 
prve zgube. 

 

 

2.3.12. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 
Med lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi ima Sklad izkazan rezervni sklad, sklad namenskega 
premoženja v javnih skladih, dolgoročne finančne obveznost, druge dolgoročne obveznosti in 

obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje.  

 
Rezervni sklad 

Rezervni sklad v znesku 131.638.865 EUR predstavljajo rezervacije za kreditna tveganja in splošne 
rezervacije. Rezervacije za kreditna in garancijska tveganja so oblikovane v skladu z notranjima 

pravilnikoma, ki urejata področje obvladovanja kreditnih tveganj. Za razpis P1 plus 2018 je Sklad 

oblikoval rezervacije iz sredstev garancijskega sklada PIFI MG. Rezervacije se izkazujejo le znotraj teh 
garancijskih skladov in se niso dodatno oblikovale. Za razpis P7R 2017, kjer se kot vir delno ali v celoti 

uporablja sklad semenskega kapitala MVZT oziroma posojilni sklad PO ter ta posojilni sklad hkrati 
predstavljata vir za pokrivanje prve izgube, se del tega, v višini prikazanih rezervacij, prikazuje znotraj 

kontov skupine 91, ostalo pa na posojilnem skladu znotraj kontov skupine 97. 
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V letu 2018 je Sklad iz naslova izdanih garancij izplačal 14 zahtevkov v skupnem znesku  1.164.916 

EUR in sicer iz oblikovanih garancijskih skladov GS EU 09 in GS PIFI (MG, MVZT, ESS). V letu 2018 je 

Sklad od EIF  CIP iz naslova pogarancije za del unovčenih garancij dobil povrnjena sredstva v višini 
50% unovčenih garancij v skupnem znesku  149.124 EUR, s katerimi je pokrival izgubo na virih, iz 

katerih se je unovčitev pokrivala. Od MSP je bilo izterjanih  1.987.563 EUR sredstev na podlagi terjatev 
za unovčene garancije. 

 

Rezervni sklad je sestavljen iz naslednjih rezervacij: 
                                                                                                                                                                                              

v EUR 
PREGLEDNICA: REZERVNI SKLAD 

 
leto 2018 leto 2017 

Rezervni sklad - lasten 5.186.246 4.838.047 

   - rezervacije za kreditna tveganja - splošne 4.151.985 2.789.435 

   - rezervacije za kredite 6.078 726.105 

   - rezervacije za izdane garancije 1.028.183 1.322.507 

Garancijski sklad EU 2004 3.143.207 3.143.208 

   - rezervacije za izdane garancije GS EU 04 3 1.174 

   - rezervacije iz sredstev GS EU 04 - splošne 3.143.204 3.142.034 

Garancijski sklad EU 2009 24.808.459 24.800.836 

   - rezervacije za izdane garancije GS EU 09 2.064.966 3.671.022 

   - rezervacije iz sredstev GS EU 09- splošne 22.743.493 21.129.814 

Garancijski sklad GS PIFI MG 56.967.213 57.395.433 

   - rezervacije za izdane garancije GS PIFI MG 36.882.711 41.212.988 

   - rezervacije iz sredstev GS PIFI MG- splošne 20.084.502 16.182.445 

Garancijski sklad GS PIFI MVZT 10.346.393 10.800.337 

   - rezervacije za izdane garancije GS PIFI MVZT 9.154.545 10.630.048 

   - rezervacije iz sredstev GS PIFI MVZT- splošne 1.191.848 170.289 

Garancijski sklad GS PIFI ESS 22.455.618 21.780.478 

   - rezervacije za izdane garancije GS PIFI ESS 2.594.208 3.818.262 

   - rezervacije iz sredstev GS PIFI ESS - splošne 19.861.410 17.962.216 

Rezervacije – PS PIFI MG 955.284 1.705.335 

Rezervacije – PS PIFI ESS  186.668 301.332 

Rezervacije – PS PO 5.252.230 1.658.716 

Rezervacije PS SK MVZT 2.337.547 1.810.501 

Skupaj 131.638.865 128.234.223 

 

 

Sklad namenskega premoženja                                                                                            

v EUR 
PREGLEDNICA: SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA  

 
Sklad namenskega 

premoženja za 
finančne naložbe 

Sklad namenskega 
premoženja – naložba 

v PIFI SPS 
 

Sklad namenskega 
premoženja za drugo 

Sklad namenskega 
premoženja skupaj 

Stanje 1.1.2018 44.339.829 984.508  13.660.910 58.985.247 

Povečanja 4.323.842 0  4.351.216 8.675.058 

Zmanjšanja 3.276.873 762.548  4.323.295 8.362.716 

Stanje 
31.12.2018 

45.386.798 221.960  13.688.831 59.297.589 

 

Sklad ima na dan 31.12.2018 v sodni register vpisano 45.608.758 EUR namenskega premoženja. 
Vpisana so vsa povečanja namenskega premoženja, ki jih je Sklad pridobil od ustanovitelja (prilivi iz 

proračuna) in ostala povečanja v skladu z ZJS.  
 

Zaradi prenosa dela namenskega premoženja na holdinški sklad PIFI SPS, se ta del namenskega 
premoženja izkazuje na posebnem kontu (kt 97).  
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Dolgoročne finančne obveznosti 

Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi Sklad izkazuje sredstva garancijskega sklada TP, ki jih je po 

pogodbi prejel v upravljanje in ne predstavljajo namenskega premoženja Sklada.  
                                                                                                                                                                                                                                            

v EUR 
PREGLEDNICA: DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 

    Sredstva za garancijski sklad TP 

Stanje 1.1.2018    10.110.677 

Povečanja    307.875 

Zmanjšanja    88.923 

Stanje 
31.12.2018 

   10.329.629 

 
Druge dolgoročne obveznosti 

                                                                                                                                                                              

v EUR 
 PREGLEDNICA: DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
  

 
Sredstva za 

izvajanje 
programa PIFI 

- MG 

 
 

Sredstva za 
izvajanje 

programa 
PIFI -  MVZT 

Sredstva 
za 

izvajanje 
programa 

PIFI -  
ESS 

 
 

Sredstva za 
izvajanje 

programa 
PIFI -  SPS 

Sredstva za 
izvajanje 
razpisov 

problemska 
območja - PO 

Sredstva za 
izvajanje 

razpisov po 
sporazumu 

SID - SS 

 
 

Skupaj 
druge 

dolgoročne  
obveznosti 

Stanje 
1.1.2018 

47.266.996 14.158.090 449.367 1.095 22.265.677 0 84.141.225 

Povečanja 1.130.656 1.931.557 223.653 0 8.904.582 8.400.000 20.590.448 

Zmanjšanja 5.945.896 5.636.773 198.003 0 3.679.269 0 15.459.941 

Stanje 
31.12.2018 

42.451.756 10.452.874 475.017 1.095 27.490.990 8.400.000 89.271.732 

 

 
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 

                                                                                                                                                                      
v  EUR 

PREGLEDNICA: OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE 
 Obveznosti za 

neopredmetena  
sredstva  in 

opredmetena osnovna 
sredstva 

 
Presežek prihodkov 

nad odhodki – 
sredstva za delo 

Obveznost za sredstva 
prejeta v upravljanje – 
sredstva za garancijski 

sklad za tehnološko 
opremo 

 
Skupaj obveznosti za 

sredstva prejeta v 
upravljanje 

Stanje 1.1.2018 1.350.651 757.762 1.670.271 3.778.684 

Povečanja 111.381 5.835 2.500 119.716 

Zmanjšanja 133.901 - 0 133.901 

Stanje 
31.12.2018 

1.328.131 763.597 1.672.771 3.764.499 
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2.3.13. Konti izven bilančne evidence 
                    v EUR 

PREGLEDNICA: IZVENBILANČNA EVIDENCA 

 
leto 2018 leto 2017 

Evidenca aktivnih garancij 294.362.096 279.629.097 

Evidenca odobrenih ne aktivnih garancij 29.062.633 42.744.351 

Evidenca odpisanih terjatev 288.217 306.204 

Sodni spori- subvencije in garancije 0 1.198.172 

Evidenca odobrenih neizplačanih subvencij 0 5.799.922 

Terjatve za kredite – vzporedna evidenca 8.643 22.909 

Kapitalske naložbe RS v DTK 13.037.321 13.069.130 

Pogarancija EIF – MAP limit 82.957 82.957 

Pogarancija EIF – CIP - limit 983.243 825.750 

Pogarancija EIF – COSME - limit 10.494.000 6.948.421 

Pogarancija EIF EaSI - limit 936.217 616.933 

Skupaj 349.255.327 351.243.846 

 
Znesek aktivnih garancij se je povečal, ker je Sklad v letu 2018 nadaljeval z aktivnostjo odobravanja 
garancij. V izven bilančni evidenci Sklad konec leta 2018 ne izkazuje odobrenih in neizplačanih 

subvencij. Zaradi zaključenih stečajnih postopkov so se iz izven bilančne evidence  umaknile evidence 
o sodnih sporih za subvencije in garancije. 

 

Sklad ima z EIF sklenjenih več pogodb, s katerimi EIF pokriva del rizika Skladu, ki nastaja pri izdanih 
garancijah in mikrokreditih. Izkazana je vrednost v višini priznanega limita od EIF MAP, EIF CIP, EIF 

COSME in EIF EaSI, do katerega je Sklad upravičen v primeru unovčitev garancij/pogarancij EIF. 
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2.4. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

2.4.1. Izkaz prihodkov in odhodkov 
 

Sklad zagotavlja ločene knjigovodske evidence za sredstva, ki so v lasti Sklada ter posebej za sredstva, 

ki jih prejme v upravljanje za izvajanje javnih razpisov. V letu 2018 so se na Skladu vsi prilivi in odlivi, 
ki se nanašajo na sredstva, prejeta v upravljanje, knjižili neposredno na povečanje oziroma 

zmanjšanje ustreznega garancijskega sklada oziroma drugega ustreznega dolgoročnega vira  (samo 
konti bilance stanja). Izkaz prihodkov in odhodkov tako izkazuje samo prihodke in odhodke, ki se 

nanašajo na upravljanje namenskega premoženja. 
 

Sestava prihodkov po vrstah: 

PREGLEDNICA: PRIHODKI 

 leto 2018 leto 2017 

 Znesek v EUR Delež Znesek v EUR Delež 

Nedavčni prihodki 1.642.079 74,1 1.995.921 96,4 

Kapitalski prihodki 0 0,0 4.200 0,2 

Transferni prihodki 574.183 25,9 70.904 3,4 

SKUPAJ 2.216.262 100,0 2.071.025 100,0 

 

Sestava odhodkov po vrstah: 

PREGLEDNICA: ODHODKI 

 Leto 2018 Leto 2017 

 Znesek v EUR Delež Znesek v EUR Delež 

Tekoči odhodki 2.176.874 94,7 1.752.709 93,5 

Tekoči transferi 17.741 0,8 35.607 1,9 

Investicijski odhodki 104.262 4,5 87.140 4,6 

SKUPAJ 2.298.877 100,0 1.875.456 100,0 

 

2.4.1.1. Nedavčni prihodki 

 

Med nedavčnimi prihodki Sklad prikazuje prihodke od obresti, prihodke od prodaje blaga in storitev in 
druge nedavčne prihodke. Največji delež med nedavčnimi prihodki imajo prihodki od prodaje blaga in 

storitev in sicer upravljavska provizija, do katere je bil Sklad upravičen na podlagi pretekle finančne 

perspektive in provizije za upravljanje sredstev, prejetih po pogodbi.  
 

Prihodki od obresti  
Prihodki od obresti so sestavljeni iz teh postavk:  
                                                                                                                                                                          v EUR                                               

PREGLEDNICA: PRIHODKI OD OBRESTI 
 leto 2018 leto 2017 

Prihodki od obresti od vezanih depozitov 26.475 32.540 

Prihodki od obresti od posojil podjetjem 83.501 103.723 

Prihodki od obresti od  vrednostnih papirjev 13.612 56.551 

Prihodki od obresti od namenskih depozitov 104.393 121.496 

Drugi prihodki od obresti  7.810 19.000 

SKUPAJ 235.791 333.310 

 
Tako kot prejšnja leta, se tudi v letu 2018 prihodki od obresti zmanjšujejo. Razlog so nizke obrestne 

mere, predvsem za vezave prostega namenskega premoženja na Zakladnico RS, kjer je bila letna 
obrestne mera za vezavo sredstev 0%. Sklad je v skladu z določbami ZJS-1 del prostega namenskega 

premoženja vezal kot dolgoročni depozit na banke in iz tega naslova prejel višje obrest kot bi jih 
dosegel samo pri vezavah na Zakladnico RS. Prihodki od posojil podjetjem so realizirani na podlagi 

izvedenih razpisov za mikrokredite, katerih vir so bila namenska sredstva Sklada. 
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Prihodki od prodaje blaga in storitev  

Ti prihodki predstavljajo provizijo za upravljanje sredstev PIFI in ostalih sredstev, prejetih za izvajanje 

razpisov. Provizija je namenjena za stroške, ki nastanejo pri upravljanju sredstev, prejetih v 
upravljanje. Znesek provizije se je, glede na preteklo leto, zmanjšal. Sklad razpolaga z dolgoročnim 

portfeljem garancij in kreditov in zato za svoje delovanje poleg provizije, realizirane v letu 2018, 
porablja tudi provizijo, ki je bila v preteklih preko nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki 

namenjena za porabo v naslednja leta. 
                                                                                                                                                                                                                                              
v EUR   

PREGLEDNICA: PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
 leto 2018 leto 2017 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.237.658 1.645.841 

SKUPAJ 1.237.658 1.645.841 

 

Drugi nedavčni prihodki  

Ti prihodki predstavljajo izredne prihodke in v letu 2018 znašajo 168.630 EUR. Znesek predstavlja 
povračila sodnih stroškov, stroškov po izterjavah in druge izredne prihodke. 

 

2.4.1.2. Kapitalski prihodki 

 

V letu 2018 Sklad ne izkazuje prihodkov od prodaje osnovnih sredstev. 
 

 

2.4.1.3. Transferni prihodki 

 

Med transfernimi prihodki Sklad izkazuje transfere v znesku 574.183 EUR, ki jih je prejel iz proračuna. 

Transferni prihodki predstavljajo povračilo stroškov na podlagi pogodb z MGRT za sofinanciranje 

projekta tehnične pomoči, vsebinske podpore MSP in zunanjega komuniciranja. V letu 2018 se skladno 
z navodilom MF med transfernimi prihodki izkazujejo celotni prilivi za izvajanje vsebinske podpore in 

zunanjega komuniciranja, kar v preteklih letih ni bilo tako.  
 

2.4.1.4. Tekoči odhodki  

 

Tekoče odhodke sestavljajo:                                                                                                                     v EUR 
PREGLEDNICA: TEKOČI ODHODKI 
 leto 2018 leto 2017 

Plače in dodatki 890.332 899.230 

Regres 30.946 26.082 

Povračila in nadomestila 48.943 46.373 

Delovna uspešnost 36.013 35.537 

Nadurno delo 921 1.510 

Drugi izdatki zaposlenim 6.539 7.718 

Prispevek za PIZ 82.063 82.861 

Prispevek za ZZ 65.743 66.382 

Prispevek za zaposlovanje 622 604 

Prispevek za starševsko varstvo 919 936 

Premije KDPZ 12.418 4.093 

Pisarniški material in storitve 107.708 95.902 

Posebni material in storitve 658 1.415 

Energija, voda, komunalne storitve 59.227 58.494 

Prevozni stroški in storitve 5.458 9.302 

Izdatki za službena potovanja 13.222 15.970 

Tekoče vzdrževanje 145.632 78.003 

Najemnine in zakupnine 60.628 58.267 

Drugi  operativni odhodki 608.882 264.030 

SKUPAJ 2.176.874 1.752.709 
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Plače, prispevki in davki iz plač ter drugi prejemki in povračila stroškov iz delovnega razmerja za redno 

zaposlene se izplačujejo v skladu z zakoni in predpisi. Upoštevane so tudi plače za zaposlene preko 

projekta tehnične pomoči in za zaposlene, financirane iz programa PIFI. Skupni odhodki za plače so v 
letu 2018 realizirani v nekoliko višjem znesku kot v letu 2017, predvsem zaradi povišanih premij za 

kolektivno pokojninsko zavarovanje. Odhodki za plače pa so kljub temu bili realizirani nižje od 
planiranih, kajti v letu 2018 se niso izvedle vse planirane zaposlitve in je Sklad povečan obseg dela 

reševal s povečano obremenitvijo obstoječih zaposlenih.   

 
Pri nabavi blaga in storitev Sklad upošteva zakonodajo s področja javnih naročil. Tekoči odhodki so 

višji v primerjavi s preteklim letom, kajti Sklad je v letu 2018 glede na navodilo ministrstva, 
pristojnega za finance, vse odhodke, ki se nanašajo na izvajanje vsebinske podpore in zunanjega 

komuniciranja, izkazoval med odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov, kar v preteklih letih ni. Iz tega 
naslova je med odhodki prikazanih za 529.818 EUR več odhodkov. 
 

 

2.4.1.5. Tekoči transferi 

            

Tekoči transfer v znesku 17.741 EUR izkazuje izplačano subvencijo obrestnih mer za ugodnejše kredite 

podjetjem po razpisu P1 2008 in P1 A 2009. Ostale subvencije obrestne mere se izplačujejo po 
pogodbi z MG, iz sredstev PIFI MG in PIFI MVZT ter se v izkazu prihodkov in odhodkov ne prikazujejo.  
 

 

2.4.1.6. Investicijski odhodki 
                                  v EUR 

PREGLEDNICA: INVESTICIJSKI ODHODKI 
 leto 2018 leto 2017 

Nakup prevoznih sredstev 0 24.200 

Nakup opreme 7.224 16.773 

Nakup nematerialnega premoženja 97.038 46.167 

SKUPAJ 104.262 87.140 

 

Sklad je v letu 2018 izvedel nakup pisarniškega opreme, nakup računalniške opreme ter nadgradnjo  

programske opreme. Za nabavo osnovnih sredstev je Sklad uporabil lastna sredstva.   
 

 

2.4.1.7. Razlika med prihodki in odhodki 

 

V izkazu prihodkov in odhodkov Sklad izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v znesku 82.615 EUR.  

 

Prihodki Sklada v letu 2018 so sestavljeni iz: 
 235.791 EUR prihodkov od obresti, 

 1.237.658 EUR prihodkov od provizije za upravljanje sredstev, prejetih v upravljanje, 
 574.183 EUR transfernih prihodkov iz naslova projekta TP, vsebinske podpore in zunanjega 

komuniciranja in 
 168.630 EUR drugih izrednih prihodkov. 

 

Odhodki Sklada v letu 2018 so sestavljeni iz:  
 1.175.459 EUR odhodki za plače, 

 1.001.415 EUR odhodkov za blago in storitve, 
 17.741 EUR odhodki subvencije obrestne mere za MSP, 

 104.262 EUR investicijskih odhodkov. 

 
Skladno z 9.i členom Zakona o javnih financah in navodil, ki jih je pripravila Zveza računovodij, 

finančnikov in revizorjev Slovenije, skupaj s predstavniki Ministrstva za finance, je Sklad izračunal 
oziroma ugotovil tudi presežek odhodkov nad prihodki po fiskalnem pravilu. 
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Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku 

Prihodki in prejemki             6.357.940 EUR 
-Odhodki in izdatki        -    2.299.424 EUR 

___________________________________________ 
= Presežek  X              4.058.516 EUR 

 

 
Izračun presežka odhodkov nad prihodki po fiskalnem pravilu 

Presežek X                         4.058.516 EUR  
- Obveznosti ( R2 +  R9) po bilanci stanja na dan 31.12.2018         -  96.326.982 EUR 

_______________________________________________________________________ 
= Znesek Y                                                              - 92.268.466 EUR 

 

 
Znesek Y predstavlja izračunani presežek odhodkov nad prihodki, torej primanjkljaj po fiskalnem 

pravilu.  
 

V finančnem načrtu je Sklad planiral bistveno višji presežek odhodkov nad prihodki (655.920 EUR). 

Sklad je za svoje delovanje v letu 2018 planiral porabiti tudi presežke prihodkov nad odhodki iz 
preteklih let in sicer presežke iz naslova provizije za upravljanje sredstev (PIFI sredstva). Le-ti so 

namenjeni za pokrivanje odhodkov, ki nastajajo pri vodenju in spremljanju pogodb (kreditne, 
garancijske idr. pogodbe s prejemniki). Presežek odhodkov nad prihodki se bo tako pokril z 

nerazporejenimi presežki iz preteklih let.  
 

Ker je Sklad v vlogi upravljavca sredstev holdinškega sklada in je za ta namen pridobil provizijo za 

vodenje in upravljanje teh sredstev, mora imeti zagotovljena sredstva za svoje delovanje iz tega 
naslova še do izteka vseh kreditnih in garancijskih pogodb, ki jih vodi in jih bo vodil še vse do leta 

2026. Tako je v preteklih letih vse presežke iz tega naslova izkazoval med nerazporejenimi presežki, 
vse skladno s pojasnili MF. Provizija in ostali prihodki, ki jih je Sklad v letu 2018 izkazal med svojimi 

prihodki, so v veliki meri pokrili vse stroške, ki so nastali pri delovanju. Razlika, torej primanjkljaj, se 

bo pokril z nerazporejenimi presežki, katere je Sklad oblikoval v preteklih letih. 
 

 

2.4.2. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
 

Sklad v izkazu finančnih terjatev in naložb izkazuje prejeta vračila danih posojil in dana posojila iz 
premoženja, ki je v lasti Sklada. Prejemki in izdatki iz naslova sredstev v upravljanju - sredstva 

garancijskega sklada EU 2004, garancijskega sklada EU 2009, garancijskega sklada TO, garancijskega 

sklada TP, sredstev programa PIFI in sredstva PO - so se knjižili neposredno na povečanje oziroma 
zmanjšanje ustreznega garancijskega sklada oziroma dolgoročne finančne obveznosti  ter ustreznega 

proti konta (samo konti bilance stanja). 
 
 

2.4.2.1. Prejeta vračila danih posojil        
                                                                                                                                                                                              v EUR 

PREGLEDNICA: PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

 leto 2018 leto 2017 

Prejeta vračila danih  posojil od posameznikov in zasebnikov 246.752 29.043 

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 762.548 1.777.680 

Prejeta vračila danih namenskih depozitov od bank – dolgoročnih 2.163.401 6.056.567 

Prejeta vračila danih posojil od privatnih  podjetij 968.977 109.798 

Skupaj 4.141.678 7.973.088 
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Med prejetimi vračili danih posojil od javnih skladov se izkazujejo vračila iz PIFI posojilnega sklada SPS 
nazaj na namensko premoženje Sklada. Vračila danih mikrokreditov s strani MSP v posojilni sklad SPS 

se v tem izkazu ne izkazujejo, izkazujejo se le v bilanci stanja. 

 

2.4.2.2. Dana posojila 
                            v EUR 

PREGLEDNICA: DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

 leto 2018 leto 2017 

Dana posojila privatnim  podjetjem 547 4.798.516 

Skupaj 547 4.798.516 

 
Iz namenskega premoženja je bilo v letu 2018 nakazanih mikrokreditov v znesku 547 EUR. Ker je bil 

razpis v letu 2018 iz namenskega premoženja za mikrokredite skupaj s sredstvi sklada skladov (PS SS) 
objavljen komaj konec decembra, bodo nakazila izvedena v letu 2019. 

  
Sklad je v letu 2018 prejel 4.141.131 EUR več vračil danih posojil kot jih je plasiral.  
 

 

2.4.3. Izkaz računa financiranja 
 

V letu 2018 Sklad v izkazu računa financiranja ne izkazuje nobenih podatkov o zadolževanju. 
 

Skupno povečanje na računih Sklada je bilo v letu 2018 v višini 4.058.516 EUR. 
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