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ZADEVA: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNEGA IN FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA 
SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO ZA LETO 2019 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in četrte 
alineje 13. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) je Vlada 
Republike Slovenije na…………redni seji dne …………… sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta 
Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2019, ki ga je obravnaval Nadzorni 
svet Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo na 1. korespondenčni seji, dne 8. 4. 
2019.

Stojan Tramte
GENERALNI  SEKRETAR

Priloga:
 Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike 

Slovenije za podjetništvo za leto 2019.

Prejemniki:
 Javni  sk lad Republ ike Sloveni je  za podjetn iš tvo, Ulica kneza Koclja 22, 

2000 Maribor,
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
 Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
 Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Jernej Tovšak, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in 
tehnologijo,

- Marlen Skarlovnik, sekretarka, vodja Sektorja za podjetništvo, po pooblastilu št. 0204-
7/2017/25.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/



4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) vsako leto skladno z zakonskimi predpisi pripravi 
poslovni in finančni načrt za prihajajoče leto, ki ga posreduje v sprejem svojemu ustanovitelju (t.j. 
Vlada RS). Predhodno mora ta dokument obravnavati Skladov nadzorni svet, ki mora sestaviti tudi 
pisno poročilo ustanovitelju (t.j. Vladi RS) v katerem zavzame stališče do poslovnega in finančnega 
načrta oz. njegovih spremembah in dopolnitvah. 
Poslovni in finančni načrt Sklada za leto 2019 je Vlada RS v osnovni verziji sprejela s sklepom št. 
47602-1/2019/3 dne 15.1.2019. 
Sklad je pripravil spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leto 2019, ki 
se nanašajo predvsem na: 
- uvedbo novih produktov:

- nova linija mikrokreditov za mikro in mala podjetja v sodelovanju s Skladom skladov,
- posebne spodbude za digitalno transformacijo MSP ter 
- semenski kapital v sodelovanju s Skladom skladov; 

- modifikacijo obstoječih produktov:
- povečanje kvote za garancije za zavarovanje bančnih kreditov, 
- modifikacije izvedbe mikrokreditov za podjetja na problemskih območjih in obmejnih 

problemskih območij in 
- spodbud za razvoj lesarstva na področju polproizvodov; 

- posledično spremembo kadrovskega načrta Sklada za projektne zaposlitve – zaradi uvajanja 
novih produktov oz. potrjenih projektov, ki zagotavljajo tudi vire za to financiranje; 

- dodatnih aktivnosti Sklada na področju strateških partnerstev in pomoči podjetjem pri 
internacionalizaciji;

- celovita sprememba v finančnem delu zaradi
- spremenjenega načina knjigovodskega vodenja programskih sredstev (Predvsem 

izvajanje vsebinske podpore in prejeto navodilo s strani Ministrstva za finance, da se 
vse prihodke in odhodke iz tega naslova prikazuje v izkazu prihodkov in odhodkov 
Sklada, vpliva, da se tako prihodki kot odhodki v letu 2019 v primerjavi z realizacijo 
v letu 2018 povečujejo kar za 4 krat, medtem ko planiran presežek odhodkov nad 
prihodki ostaja enak kot po trenutno potrjenem finančnem načrtu oziroma je celo 
nekoliko nižji), 

- upoštevanja realizacije aneksa št. 4 h kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave 
pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del in 
Uredbe o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih 
skladih in javnih zavodih v plačne razrede, ki vsebujeta višje uvrstitve delovnih mest 
v plačne razrede in 

- spremembe projekta tehnične pomoči. 
Na podlagi omenjenih sprememb in dopolnitev bo Sklad v letu 2019 povečal osnovno načrtovana 
ponujena finančna sredstva za MSP za 39%, poleg tega pa bo podjetjem ponudil tudi podporo v 
obliki okrepljenih dolgoročnih vsebinskih programov. Skupno bo Sklad s finančnimi spodbudami in 
spodbudami malih vrednosti v letu 2019 podprl cca 2.000 podjetij oz. bo izdanih spodbud več kot 
2.500 (v letu 2018 je bilo izdanih 1.049 spodbud), v skupnem znesku cca 127 mio EUR (v letu 2018 
je bilo odobrenih 97,3 mio EUR spodbud). 

V tabeli finančnih posledic (pod točko 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR 
vladnega gradiva) navajamo vire sredstev (proračunske postavke) obstoječega  PFN z upoštevanimi 
naslednjimi spremembami:
 zmanjšanja sredstev SPS dvojčka za usposabljanje v tujini v višini (-) 540.000 EUR, in sicer: 

o 202.473 EUR iz PP 160063: PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU,



o 67.527 EUR iz PP 160064: PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-V-14-20-slovenska 
udeležba,

o 188.973 EUR iz PP 160065: PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU in
o 81.027 EUR iz PP 160066: PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-Z-14-20- slovenska 

udeležba.
 povečanja sredstev za Podjetniško in inovativno okolje ter promocijo zaradi uvedbe novega 

produkta Spodbud za digitalno transformacijo podjetij – P4D 2019 (strošek dela komisije), za 
kar se predvideva dodatnih (+) 100.000 EUR iz PP 172410: 2130-17-0003 Razvoj podpornega 
okolja za malo gospodarstvo

 zmanjšanja sredstev projekta Tehnična pomoč ESRR 14-20v višini (-) 69.580,79 EUR, in sicer:
o 45.773,03 EUR iz PP 160079 Tehnična podpora ESRR-V-14-20-EU,
o 11.443,25 EUR iz PP 160080: Tehnična podpora ESRR-V-14-20-slovenska udeležba,
o 9.891,60 EUR iz PP 160081: Tehnična podpora ESRR-Z-14-20-EU in
o 2.472,91 EUR iz PP 160082: Tehnična podpora ESRR-V-14-20- slovenska udeležba.

 dodatna sredstva za Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere 
do  višine 10.000.000 EUR, v kolikor se bodo sredstva lahko zagotovila v okviru PFN MGRT. 
Sredstva bodo namenjena izvajanju ukrepa financiranja za MSP, in sicer za izvajanje javnega 
razpisa P1 - P1 plus 2019 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, 
po katerem je s strani MSP izredno veliko povpraševanje, kar pomeni, da je ukrep primeren 
in predvsem zelo dobro sprejet s strani MSP. Omenjen ukrep, ki ga Sklad izvaja že več kot 
15 let ima zelo dobre učinke na celotno slovensko gospodarstvo, saj se s tem spodbuja 
izvedba investicij v gospodarstvo, ohranitev obstoječih ter ustvarjanje novih delovnih mest, 
poleg tega po podprta podjetja tudi dvigujejo dodano vrednost na zaposlenega in se s tem 
približujejo evropskemu povprečju.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

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

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
Predlog vladnega gradiva predvideva pozitivne 
spremembe na gospodarstvo, saj se predvidevajo 
Spremembe in dopolnitve  Poslovnega  in finančnega
načrta za leto 2019 finančna sredstva namenjena za 
spodbujanje MSP. 

DA/NE

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

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

DA/NE

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



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

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

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

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za t 
+ 1

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2111-09-0125 Garancije s 
subvencijo obrestne mere

606410
Inovacijsko okolje in 
razvoj gospodarstva

660.000,00

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-17-0003 Podjetniško 
in inovativno okolje ter 
promocija

172410
Razvoj podpornega 
okolja za malo 
gospodarstvo

270.000,00

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-17-2007 Spodbude 
za zagon inovativnih 
podjetij P2/2017
2130-18-2007 Spodbude 
za zagon inovativnih 
podjetij P2/2018
2130-18-2010 Spodbude 
za zagon podjetij-P2R 
2018-2019
1541-15-0005 Spodbujanje 
podjetništva (EP)

160063
PN3.1 -
Spodbujanje 
podjetništva-V-14-
20-EU

5.504.621,00



Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-17-2007 Spodbude 
za zagon inovativnih 
podjetij P2/2017
2130-18-2007 Spodbude 
za zagon inovativnih 
podjetij P2/2018
2130-18-2010 Spodbude 
za zagon podjetij-P2R 
2018-2019
1541-15-0005 Spodbujanje 
podjetništva (EP)

160064
PN3.1 -
Spodbujanje 
podjetništva-V-14-
20-slovenska 
udeležba

1.053.379,00

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-17-2007 Spodbude 
za zagon inovativnih 
podjetij P2/2017
2130-18-2007 Spodbude 
za zagon inovativnih 
podjetij P2/2018
2018-2019
1541-15-0005 Spodbujanje 
podjetništva (EP)

160065
PN3.1 -
Spodbujanje 
podjetništva-Z-14-
20-EU

3.141.993,00

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-17-2007 Spodbude 
za zagon inovativnih 
podjetij P2/2017
2130-18-2007 Spodbude 
za zagon inovativnih 
podjetij P2/2018
2018-2019
1541-15-0005 Spodbujanje 
podjetništva (EP)

160066
PN3.1 -
Spodbujanje 
podjetništva-Z-14-
20-slovenska 
udeležba

712.007,00

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

1541-15-0005 Spodbujanje 
podjetništva

160057
PN 3.1 - Snovna in 
energetska 
učinkovitost-les-14-
20-V-EU

4.135.696,13

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-16-8001 
Mikrokreditiranje na 
problemskih območjih

160224
Problemska 
območja

4.540.000,00

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

1541-15-0039 Tehnična 
pomoč ESRR 14-20

160079
Tehnična podpora 
ESRR-V-14-20-EU

32.679,94

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

1541-15-0039 Tehnična 
pomoč ESRR 14-20

160080
Tehnična podpora 
ESRR-V-14-20-
slovenska udeležba

8.169,99

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

1541-15-0039 Tehnična 
pomoč ESRR 14-20

160081
Tehnična podpora 
ESRR-Z-14-20-EU

7.062,18

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

1541-15-0039 Tehnična 
pomoč ESRR 14-20

160082
Tehnična podpora 
ESRR-Z-14-20-
slovenska udeležba

1.765,54



Ministrstvo za 
kulturo

U 3340-17-0003 Delovanje 
MK (sredstva za izvedbo 
agentske pomoči)

131088
Materialni stroški 23.790,00

Ministrstvo za 
gospodarski 
razvoj in 
tehnologijo

2130-16-8021 Upravljavska 
provizija za 
mikrokreditiranje

989110
Dodatni ukrepi za 
problemska 
območja

373.000,00

SKUPAJ 20.464.163,78

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

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za t 
+ 1 

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

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

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

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

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

oziroma projektih sprejetih proračunov.

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

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

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

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 



dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

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

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

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

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

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

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

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo upoštevaje 9. člen Poslovnika Vlade RS ocenjuje, da 
ni potrebe po sodelovanju javnosti.

(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):
Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,



 niso bili upoštevani.
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
Poročilo je bilo dano ……………..

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

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

        Minister
Zdravko Počivalšek

Priloge:

 Obrazložitev,
 Izvleček sklepa Nadzornega sveta Javnega sklada RS za podjetništvo,
 Stališče Nadzornega sveta Javnega sklada RS za podjetništvo,
 Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike 

Slovenije za podjetništvo za leto 2019.



OBRAZLOŽITEV

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) vsako leto skladno z zakonskimi predpisi 
pripravi poslovni in finančni načrt za prihajajoče leto, ki ga posreduje v sprejem svojemu 
ustanovitelju (t.j. Vlada RS). Predhodno mora ta dokument obravnavati Skladov nadzorni svet, 
ki mora sestaviti tudi pisno poročilo ustanovitelju (t.j. Vladi RS) v katerem zavzame stališče do 
poslovnega in finančnega načrta oz. njegovih spremembah in dopolnitvah. 
Poslovni in finančni načrt Sklada za leto 2019 je Vlada RS v osnovni verziji sprejela s sklepom 
št. 47602-1/2019/3 dne 15.1.2019. 
Sklad je pripravil spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leto 
2019, ki se nanašajo predvsem na: 

- uvedbo novih produktov:
- nova linija mikrokreditov za mikro in mala podjetja v sodelovanju s Skladom 

skladov,
- posebne spodbude za digitalno transformacijo MSP ter 
- semenski kapital v sodelovanju s Skladom skladov; 

- modifikacijo obstoječih produktov:
- povečanje kvote za garancije za zavarovanje bančnih kreditov, 
- modifikacije izvedbe mikrokreditov za podjetja na problemskih območjih in 

obmejnih problemskih območij in 
- spodbud za razvoj lesarstva na področju polproizvodov; 

- posledično spremembo kadrovskega načrta Sklada za projektne zaposlitve – zaradi 
uvajanja novih produktov oz. potrjenih projektov, ki zagotavljajo tudi vire za to 
financiranje; 

- dodatnih aktivnosti Sklada na področju strateških partnerstev in pomoči podjetjem pri 
internacionalizaciji;

- celovita sprememba v finančnem delu zaradi
- spremenjenega načina knjigovodskega vodenja programskih sredstev 

(Predvsem izvajanje vsebinske podpore in prejeto navodilo s strani Ministrstva 
za finance, da se vse prihodke in odhodke iz tega naslova prikazuje v izkazu 
prihodkov in odhodkov Sklada, vpliva, da se tako prihodki kot odhodki v letu 
2019 v primerjavi z realizacijo v letu 2018 povečujejo kar za 4 krat, medtem ko 
planiran presežek odhodkov nad prihodki ostaja enak kot po trenutno 
potrjenem finančnem načrtu oziroma je celo nekoliko nižji), 

- upoštevanja realizacije aneksa št. 4 h kolektivni pogodbi za državno upravo, 
uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti –
tarifni del in Uredbe o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih 
agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, ki vsebujeta višje 
uvrstitve delovnih mest v plačne razrede in 

- spremembe projekta tehnične pomoči. 
Na podlagi omenjenih sprememb in dopolnitev bo Sklad v letu 2019 povečal osnovno 
načrtovana ponujena finančna sredstva za MSP za 39%, poleg tega pa bo podjetjem ponudil 
tudi podporo v obliki okrepljenih dolgoročnih vsebinskih programov. Skupno bo Sklad s 
finančnimi spodbudami in spodbudami malih vrednosti v letu 2019 podprl cca 2.000 podjetij oz. 
bo izdanih spodbud več kot 2.500 (v letu 2018 je bilo izdanih 1.049 spodbud), v skupnem 
znesku cca 127 mio EUR (v letu 2018 je bilo odobrenih 97,3 mio EUR spodbud). 



V tabeli finančnih posledic (pod točko 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR 
vladnega gradiva) navajamo vire sredstev (proračunske postavke) obstoječega PFN z 
upoštevanimi naslednjimi spremembami:

 zmanjšanja sredstev SPS dvojčka za usposabljanje v tujini v višini (-) 540.000 EUR, in 
sicer: 

o 202.473 EUR iz PP 160063: PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU,
o 67.527 EUR iz PP 160064: PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-V-14-20-slovenska 

udeležba,
o 188.973 EUR iz PP 160065: PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU in
o 81.027 EUR iz PP 160066: PN3.1 - Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-

slovenska udeležba.
 povečanja sredstev za Podjetniško in inovativno okolje ter promocijo zaradi uvedbe 

novega produkta Spodbud za digitalno transformacijo podjetij – P4D 2019 (strošek dela 
komisije), za kar se predvideva dodatnih (+) 100.000 EUR iz PP 172410: 2130-17-0003 
Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo

 zmanjšanja sredstev projekta Tehnična pomoč ESRR 14-20 v višini (-) 69.580,79 EUR, 
in sicer:

o 45.773,03 EUR iz PP 160079 Tehnična podpora ESRR-V-14-20-EU,
o 11.443,25 EUR iz PP 160080: Tehnična podpora ESRR-V-14-20-slovenska 

udeležba,
o 9.891,60 EUR iz PP 160081: Tehnična podpora ESRR-Z-14-20-EU in
o 2.472,91 EUR iz PP 160082: Tehnična podpora ESRR-V-14-20- slovenska 

udeležba.
 dodatna sredstva za Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne 

mere do  višine 10.000.000 EUR, v kolikor se bodo sredstva lahko zagotovila v okviru 
PFN MGRT. Sredstva bodo namenjena izvajanju ukrepa financiranja za MSP, in sicer za 
izvajanje javnega razpisa P1 - P1 plus 2019 - Garancije Sklada za bančne kredite s 
subvencijo obrestne mere, po katerem je s strani MSP izredno veliko povpraševanje, 
kar pomeni, da je ukrep primeren in predvsem zelo dobro sprejet s strani MSP. 
Omenjen ukrep, ki ga Sklad izvaja že več kot 15 let ima zelo dobre učinke na celotno 
slovensko gospodarstvo, saj se s tem spodbuja izvedba investicij v gospodarstvo, 
ohranitev obstoječih ter ustvarjanje novih delovnih mest, poleg tega po podprta 
podjetja tudi dvigujejo dodano vrednost na zaposlenega in se s tem približujejo 
evropskemu povprečju.



Izvleček sklepa Nadzornega sveta Javnega sklada RS za podjetništvo

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, ULICA KNEZA KOCLJA 22, SI -2000 MARIBOR,

TEL. H.C.: 02/ 234 12 60, FAKS: 02/234 12 82, IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: SI58045473,
WWW.PODJETNISKISKLAD.SI

IZVLEČEK 1. SKLEPA 1./2019 KORESPONDENČNE SEJE NADZORNEGA SVETA
JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO

Z DNE 08.04.2019

Sklep št. 1:

Nadzorni svet Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju Sklad) se 
je seznanil s Spremembami in dopolnitvami Poslovnega in finančnega načrta 
Sklada za leto 2019 ter skladno z določili 16. člena Zakona o javnih skladih 
sestavil in sprejel pisno poročilo ustanovitelju, v katerem zavzema stališče 
do Sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leto 
2019.

Nadzorni svet Sklada zadolži direktorico Sklada, da predloži Spremembe in 
dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leto 2019 Vladi 
Republike Slovenije v sprejem.

Predsednik Nadzornega sveta 
                                                                        Slovenskega podjetniškega sklada

          Jernej Tovšak



Stališče Nadzornega sveta Javnega sklada RS za podjetništvo: 
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