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ZADEVA: Povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za 
podjetništvo – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (Uradni list št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP), drugega odstavka 10. člena in  tretje 
alineje 13. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B in 61/20 -  ZDLGPE) 
ter 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 drugega odstavka 37. člena 
Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 
26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14 in 164/20) je Vlada Republike Slovenije na seji dne 
_____ pod točko ___ dnevnega reda sprejela naslednji sklep:

1. Poveča se namensko premoženje in kapital Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo
z vplačilom namenskega premoženja v kapital Javnega sklada Republike Slovenije za 
podjetništvo, in sicer v denarnih sredstvih v višini 87.030.000,00 EUR za izvajanje finančnih 
produktov za podjetja kot ukrep za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.

2. Povečanje, vrednost in vrsto namenskega premoženja mora Javni sklad Republike Slovenije za 
podjetništvo vpiše v sodni register.

3. Vlada Republike Slovenije sklene pogodbo o prenosu sredstev v namensko premoženje 
Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo in za njen podpis pooblašča Zdravka 
Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo za podpis pogodbe.  

mag. Janja Garvas Hočevar                                                                                               
v.d. generalnega sekretarja

Priloga:
 Obrazložitev
 Osnutek pogodbe o prenosu sredstev v namensko premoženje Javnega sklada Republike 

Slovenije za podjetništvo
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Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 Ministrstvo za finance, 
 Služba Vlade RS za zakonodajo,
 Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
 Urad Vlade RS za komuniciranje,
 Generalni sekretariat Vlade RS.

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:

- Simon Zajc, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Jernej Salecl, v.d. generalnega direktorja, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

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:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima v okviru svojega finančnega načrta v bilanci B 
načrtovanih 87.030.000,00 EUR za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju Sklad) za izvajanje finančnih produktov, skladno z Zakonom o 
javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE) in ob upoštevanju Zakona 
o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list št. 
203/20; v nadaljevanju ZIUPOPDVE).

Sklad bo namenska sredstva v višini 87.030.000,00 EUR namenil za izvajanje finančnih produktov za 
mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). Sklad bo namenska sredstva uporabil za 
izvajanje finančnih produktov skladno z ZIUPOPDVE  in Programom izvajanja finančnih spodbud 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Načrtovane so finančne spodbude v obliki posojil za 
naložbe in obratna sredstva za MSP.

Pravice porabe so zagotovljene na PP 211075 – Povečanje namenskega premoženja Javnega sklada 
RS za spodbujanje podjetništva – 103. čl. ZIUPOPDVE – COVID-19, konto 4430, NRP št. 2130-20-
0050 – Finančni produkti SPS 103. člen ZIUPOPDVE COVID-19. Minister za gospodarski razvoj 
intehnologijo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije podpiše pogodbe o prenosu sredstev v 
namensko premoženje.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih DA
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije NE
c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij

S sprejemom sklepa bo Vlada RS omogočila odatna sredstvad Javnem 
skladu Republike Slovenije za podjetništvo za izvedbo produkta krediti za 
MSP, ki bodo brezobrestni. 

DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA
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e) socialno področje DA
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

NE

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

I.   

II.   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

III.   II. FINANČNE POSLEDICE ZA DRŽAVNI PRORAČUN

IV.   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
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2130 MGRT

2130-20-0050 –
Finančni produkti 
SPS 103. člen 
(ZIUPOPDVE) 
COVID-19

211075 –
Povečanje 
namenskega 
premoženja 
Javnega sklada 
RS za 
spodbujanje 
podjetništva –
103. čl. 
ZIUPOPDVE –
COVID-19

87.030.000,00 0

SKUPAJ 87.030.000,00 0

V.   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
VI.   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 
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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.)

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

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Sodelovanje javnosti upoštevaje 9. člen Poslovnika vlade RS ni potrebno.

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

Zdravko Počivalšek
        minister
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OBRAZLOŽITEV

Slovensko gospodarstvo, posebej mikro, mala in srednje velika podjetja se soočajo s posledicami 
gospodarske krize in velikimi likvidnostnimi težavami, ki so posledica drugega vala epidemije COVID-
19. Vlada Republike Slovenije je pripravila več paketov interventnih ukrepov za ohranjanje delovnih 
mest, zagotavljanje likvidnosti gospodarstva in pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19. Dne 30.12.2020 je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 203/20; v nadaljevanju: ZIUPOPDVE), ki med 
drugim omogoča dodelitev finančnih spodbud v obliki povratnih sredstev za zagotovitev tekočega 
poslovanja in likvidnosti podjetij.

Skladno s 103. členom ZIUPOPDVE finančne produkte izvaja Javni sklad Republike Slovenije za 
podjetništvo, ko od ustanovitelja prejme namensko premoženje za izvajanje finančnih produktov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima v okviru svojega finančnega načrta v bilanci B 
(proračunska postavka 211075-Povečanje namenskega premoženja Javnega sklada RS za 
spodbujanje podjetništva- 103. člen ZIUPOPDVE - COVID-19, konto 4430)  na razpolago
87.030.000,00 EUR za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za 
podjetništvo.

Skladno z 10. členom Zakona o javnih skladih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B in 61/20 
– ZDLGPE; v nadaljevanju ZJS-1) lahko Republika Slovenija zagotovi namensko premoženje javnemu 
skladu s sklepom, iz katerega sta razvidni vrsta in vrednost namenskega premoženja, ki ga kot kapital 
vplačuje v javni sklad.

V 103. členu ZIUPOPDVE je določeno, da v primeru, da Javni sklad Republike Slovenije za 
podjetništvo (v nadaljevanju Sklad) od ustanovitelja prejme namensko premoženje za izvajanje 
finančnih produktov, se le-to lahko zmanjša, vendar največ do minimuma namenskega premoženja 
javnega sklada, določenega v ZJS-1. Ustanovitelj v pogodbi, s katero se prenašajo namenska sredstva 
za izvajanje finančnih produktov, določi upravičene namene porabe teh sredstev in višino upravljavske 
provizije, za katero se sklene ločena pogodba. Sklep o zmanjšanju namenskega premoženja zaradi 
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki v rezultatu poslovanja Sklada sprejme ustanovitelj ob 
sprejemu letnega poročila Sklada, skladno z ZJS-1.

Finančni produkt bo podrobneje predstavljen v spremembah Poslovno finančnega načrta Sklada, ki ga 
bo MGRT posredoval Vladi Republike Slovenije v sprejem. Skladu se zagotovi 87.030.000,00 EUR za 
povečanje namenskega premoženja z namenom izvedbe kreditov za mikro, mala in srednje velika 
podjetja.

Povečanje namenskega premoženja (vrsta in vrednost namenskega premoženja) Sklad vpiše v sodni 
register.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije podpiše 
pogodbe o prenosu sredstev v namensko premoženje.
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