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OSEBNA IZKAZNICA IN VLOGA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA 
 

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 SPS - a predstavlja Ustanovitveni akt Javnega sklada za podjetništvo, objavljen v 

osnovni verziji v Uradnem listu RS 112/2004, z dne 15.10.2004, z vsemi spremembami in 

dopolnitvami (Ur.l. št. 11/2007, 43/2008 in 71/2009). 

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)  

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 

dr. Sabina Koleša, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

Marko Drofenik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

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

dr. Cvetka Tinauer, Gospodarska zbornica Slovenije, 

Branko Meh, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, 

mag. Kristijan Hvala, Združenje bank Slovenije, 

dr. Katja Lautar, Ministrstvo za finance.  

ZUNANJA REVIZIJA 2016 KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. 

NOTRANJA REVIZIJA 2016 Grant Thornton Audit d.o.o. (EPIS d.o.o.)  

VLOGA SPS 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je:  

 javni finančni sklad za finančno podporo slovenskih mikro, malih in srednje 

velikih podjetij (v nadaljevanju MSP), 

 je finančni partner, ki v sodelovanju z ostalimi domačimi ali tujimi investitorji 

sofinancira investicije, razvojne projekte in tekoče poslovanje MSPjev in s tem 

prevzema vlogo blažilca finančnih tveganj med investitorji, 

 je oblikovalec finančnih spodbud v obliki ugodnih finančnih linij s posameznimi 

finančnimi produkti, ki omogočajo evropsko primerljive pogoje financiranja novih 

investicij in tekočega poslovanja MSPjev v Sloveniji. 

NAMEN DELOVANJA Namen delovanja je izboljšanje dostopa do ugodnih finančnih virov na trgu. 

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

FINANČNE 

PODPORE 

SPS oblikuje in ponuja  finančne spodbude v obliki: 

 

1. finančnih linij, ki se izvajajo po načelu finančnega inženiringa1:  

1.1  garancijske linije, ki vključuje produkte: 

 garancije za zavarovanje bančnih kreditov,  

1.2 kreditne in mikrokreditne linije, ki vključuje produkte: 

 mikrokredite za mikro in mala podjetja, 

 mikrokredite za problemska območja, 

 mikrokredite za posebne ciljne skupine (družbeno-koristno 

podjetništvo,…). 

1.3 lastniške in quazi lastniške linije za rast in razvoj, ki vključuje produkte: 

 semenski kapital: 

o konvertibilna posojila, 

o direktni kapitalski vložki v start up-e, 

 tvegan kapital za hitrorastoča globalna podjetja. 

 

2. finančnih linij za posebne ciljne skupine, ki vključujejo nepovratna 

sredstva/subvencije2: 

2.1 zagonske spodbude 

 zagonske spodbude za inovativna podjetja, 

 zagonske spodbude za podjetja s problemskih območij, 

 zagonske spodbude za podjetja na področju rabe lesa. 

 

SPLOŠNE  

CILJNE  

SKUPINE 

SPS oblikuje in ponuja  finančne spodbude za naslednje ciljne skupine: 

 

 MSPji, pri katerih obstaja tržna vrzel in izkazujejo veliko povpraševanje po 

ugodnih finančnih produktih prilagojenih njihovim potrebam,  

 

 posebne skupine MSPjev in ostalih podjetij, ki potrebujejo posebne finančne 

spodbude za prodor na trg ali rast na določenem ranljivem trgu, kot so inovativna 

start up podjetja (zagonske spodbude, semenski kapital, tvegani kapital), podjetja 

na manj razvitih območjih (zagonske spodbude, mikrokrediti), podjetja, ki se 

ukvarjajo z družbeno-koristnim podjetništvom (mikrokrediti),… 

SPLOŠNI NAMENI 

FINANCIRANJA 

Finančni produkti so lahko namenjeni financiranju (odvisno od javnega razpisa): 

 

 novih investicij za obstoj in rast na obstoječih trgih; 

 novih investicij za prodor ali rast in razvoj na novih trgih; 

 razvojnih investicij v hitro globalno rast;  

 tekočemu mikrofinanciranju za zagotavljanje tekočih likvidnih sredstev za podjetja; 

 zagona podjetij (visokotehnološka podjetja; podjetja na problemskih območjih,  

              družbeno-koristno podjetništvo);  

 lastnega razvoja in inovativnosti in s tem prenos tehnoloških rešitev iz institucij 

znanja 

    v MSP-je;  

 vpeljavi družbeno-koristnih dejavnosti v podjetniški sektor; 

 vpeljavi kreativnih industrij v podjetniški sektor (povezovanje med industrijskimi 

    oblikovalci in MSP-ji);  

 prenovi poslovnega modela;  

 prenosu lastništva med generacijami;  

 ostalo. 

ELEMENTI DRŽAVNIH 

POMOČI V FINANČNIH 

INSTRUMENTIH 

Vsi finančni instrumenti so ponujeni pod ugodnejšimi pogoji, kot jih ponuja trg, ker 

vključujejo elemente državnih pomoči in zato predstavljajo cenejši finančni vir za končne 

koristnike kot bi jih prejeli na trgu. Zato morajo biti vsi finančni instrumenti skladni s pravili 

državnih pomoči, ki veljajo za Slovenijo in vse ostale članice Evropske unije. 

 

                                                
1 Cca 80% celotne finančne ponudbe. 
2 Cca 20% celotne finančne ponudbe. 
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NAGOVOR PREDSEDNIKA IN PREGLED DELA NADZORNEGA SVETA 

 
 

 

 
 
V Nadzornem svetu Sklada smo v letu 2016 aktivno spremljali delovanje Sklada. Nadzorni svet je 

izvedel osem rednih in eno korespondenčno sejo, kjer smo se redno seznanjali z dogajanjem na 

Skladu. Svojo vlogo smo v skladu z zakonskimi možnostmi in dolžnostmi opravljali s seznanjanjem 
delovanja vodstva in njegovih odločitev ter z dajanjem predlogov in mnenj. K dobremu delu 

nadzornega sveta je prispevala raznolikost znanj in izkušenj posameznih članov, ki so se sej 
udeleževali redno. Komunikacija med direktorico Sklada in člani nadzornega sveta je bila vzpostavljena 

tudi v obdobju med sejami.  
 

Na podlagi opravljenega dela v letu 2016 Nadzorni svet ugotavlja, da rezultati kažejo, da vodstvo 

Sklada z zaposlenimi izpolnjuje načrte in poslovanje vodi skladno z zastavljenimi poslovnim načrtom in 
strateškimi usmeritvami.  

 
Nadzorni svet Sklada je svojo funkcijo opravljal vestno in odgovorno, saj je bil na vseh sejah Nadzorni 

svet sklepčen. Člani Nadzornega sveta so bili redno obveščeni o vseh zadevah, ki spadajo v njihovo 

pristojnost. 
 

V prihodnje se bo Sklad srečal z novo finančno perspektivo, kar bo prineslo nove izzive na področju 
finančnih spodbud za podjetniški sektor. Prav tako je za Sklad ključnega pomena celovito upravljanje s 

tveganji, predvsem pa nadaljevanje oblikovanja različnih finančnih produktov in vsebinske podpore za 

mikro, mala in srednje velika podjetja. 
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NAGOVOR DIREKTORICE 

 

 

 
V letu 2016 je Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) uspešno izpeljal vse zastavljene 

naloge in dosegel postavljene cilje.  

 
V letu 2016 je odobril kar preko 900 projektov malih in srednje velikih podjetij (MSP) v skupni višini 

cca 124 mio EUR, ob tem pa skrbel tudi za aktivno upravljanje portfelja skoraj 4.800 aktivnih 
projektov iz preteklih let v skupnem znesku skoraj 610 mio EUR.  

 

Ob zelo aktivnem odobravanju finančnih spodbud za MSP preko finančnega inženiringa, v okviru 
katerega se razvejanemu dolžniškemu financiranju pridružuje tudi aktivno lastniško financiranje z 

lastniškimi in mezzanin naložbami v mlada inovativna podjetja, je Sklad v okviru svojega poslovanja v 
letu 2016 skrbno sledil internim in eksternim pravilom ciljne naravnanosti, maksimalnemu vključevanju 

evropskih virov v svojo ponudbo, doseganju multiplikacije virov in usmerjanju večine virov v rastoče 
projekte MSP-jev, ki ustvarjajo nova delovna mesta in zvišujejo ustvarjeno dodano vrednost podjetja. 

Prav tako se je pri mladih inovativnih podjetjih nadaljevalo razvijanje modelov povezovanja finančnih 

podpor z vsebinsko, ki je lahko sploh v zgodnejših fazah, ključnega pomena za uspešno preživetje oz. 
preboj na trg.  

 
Pomembnejše naloge so bile tudi zagotavljanje virov pokrivanja stroškov lastnega delovanja, 

učinkovitost delovanja z ustrezno kadrovsko in organizacijsko strukturo in delovanje po načelu 

enostavnosti, preglednosti in transparentnosti, vključno s sklepanjem strateških partnerstev s 
podjetniškim eko sistemom doma in v tujini.  

 
Leto 2016 je bilo pomembno tudi zaradi zaključevanja Finančne perspektive Evropske unije od leta 

2007, v okviru katere je Sklad iz evropskih kohezijskih skladov in programov plasiral skupno 753,70 
mio EUR, in sicer 577 mio EUR preko različnih instrumentov finančnega inženiringa (jamstva, 

mikrokrediti in lastniško financiranje) ter 178  mio EUR nepovratnih virov. Ta sredstva je uspelo 

Skladu še  oplemenititi za dobrih 17 mio EUR s pridobitvijo oz. uspešno kandidaturo v okviru prijav na 
evropske programe preko Evropskega investicijskega sklada za jamstva – gre za programe CIP 

(Program konkurenčnosti in inovativnosti), COSME (Program za konkurenčnost podjetij) in EaSI 
(Program za zaposlovanje in socialne inovacije). Ker slednja dva programa predstavljata tudi sredstva 

Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) oz. t.i. »Junkerjevega plana«, je Sklad postal tudi prva 

institucija v Republiki Sloveniji, ki je pristopila h koriščenju teh sredstev.  
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Uspešnost plasiranih sredstev izkazujejo podatki o izmerjenih učinkih podprtih podjetij preko 
ustvarjenih novih delovnih mest in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, vsekakor pa je 

plasiranje evropskih sredstev preko Sklada vplivalo tudi na uspešnost učinkovitega črpanja 

razpoložljive kvote za Republiko Slovenijo. Model izvajanja instrumentov finančnega inženiringa, ki ga 
je Sklad vzpostavil v začetku finančne perspektive, se je namreč izkazal za zelo prožnega z vidika 

prilagajanja ponudbe potrebam podjetniškega sektorja (sploh v času finančne krize), njegova prednost 
pa se je izkazala tudi ob iztekanju finančne perspektive, saj je Sklad na podlagi odločitev pristojnih 

institucij lahko v podjetniški sektor splasiral sredstva, ki bi bila sicer za RS izgubljena.   

 
Zato Sklad želi tudi v novi Finančni perspektivi Evropske unije do leta 2020 ohraniti vlogo 

pomembnega finančnega akterja pri podpori MSP-jev in mladih inovativnih podjetij v Sloveniji. V 
prihajajočih letih želimo slediti smernicam Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), saj, kot 

omenjeno, vse do leta 2018 sodelujemo v tako imenovanem »Junkerjevem planu« preko jamstvene 
sheme za COSME in EaSI.  Smernice države članice usmerjajo k izvajanju finančnih shem, s katerimi je 

mogoče doseči učinek finančnega vzvoda na proračun EU v primerjavi z običajnim financiranjem iz 

nepovratnih sredstev. Prav to je namen finančnih instrumentov, kot so posojila, jamstva, lastniški 
kapital in drugi instrumenti za porazdelitev tveganja, ki jih Sklad že izvaja in jih želi izvajati tudi v 

prihodnje.  
 

S takšnimi usmeritvami bo Sklad nadaljeval z glavno nalogo -  zmanjševanjem vrzeli med potrebami 

po ugodnih finančnih virih in med ponudbo, ki se kaže tudi preko večletne realizacije finančnih 
programov Sklada. Ne bo izvajal le vloge direktnega temveč partnerskega financiranja v sodelovanju z 

bankami oziroma ostalimi finančnimi partnerji in s tem dosegal multiplikacijo javnih virov in omogočil 
večjo porazdelitev tveganj med različne partnerje tudi za bolj rizična, a hkrati razvojno in inovativno 

usmerjena podjetja, ki povečujejo dodano vrednost slovenskega gospodarstva kot celote.  
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1. STRNJENO POROČILO 2016 IN IZZIVI ZA LETO 2017 
 

1.1. Strnjeno poročilo poslovanja Sklada v letu 2016 
 
Gospodarsko okolje v letu 2016 je začelo kazati znake izboljšanja po krizi, vendar je dostop do 

finančnih sredstev in stroški financiranja MSP-jev še vedno problematičen in ostaja glavna skrb 
podjetij. Sklad je tako v okviru svojih programov podpiral podjetniške projekte in aktivnost MSP-jev in 

v skladu s svojo vizijo zagotavljal učinkovite finančne spodbude od zagona do zrelosti.  

 
V letu 2016 je Sklad skupno finančno podprl 905 podjetij, kar je 17% več kot v letu 2015 in jim 

skupaj namenil skoraj 124,00 mio EUR sredstev, kar je 13% več kot v letu 20153. S temi sredstvi 
bodo podjetja izvedla cca 213,09 mio EUR investicij v okolju. 

 

V celotnem obdobju 2007-2016 je Sklad skupno finančno podprl cca. 6.000 podjetij, in jim skupaj 
namenil 920 mio EUR ugodnih finančnih sredstev s katerimi je vzpodbudil 1.850 mio EUR 

investicije v okolju.  
 
Slika: Podpora Sklada v obdobju 2007-2016 

 
 
Tekom poslovnega leta 2016, je Sklad uspešno izvedel 10 javnih razpisov za finančne spodbude MSP, 

v skupnem znesku 140,54 mio EUR razpisanih sredstev, kar predstavlja kar 7% višjo realizacijo 

od načrtovane razpisane kvote. Odobrena sredstva MSP-jem do konca leta 2016 – 124 mio EUR 
- so sicer nekoliko nižja, saj se bodo postopki v zvezi z razpisom za mikrokredite za podjetja na 

problemskih območjih, ki je bil objavljen šele konec decembra 2016, izvajali v letu 2017. Ob 
upoštevanju realizacije omenjenega razpisa, bo z razpoložljivo kvoto sredstev leta 2016 Sklad 

predvidoma odobril skoraj 136,00 mio EUR, kar predstavlja 3% višjo realizacijo od načrtovane. 
 

 

 
 

 
 

 

 

                                                
3 Znesek odobrenih sredstev objavljenih razpisov se bo še povečal za cca 12 mio EUR, saj odobravanje mikrokreditov na 
problemskih območjih zapade v leto 2017.  
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Glede na razpisane finančne spodbude je bila razdelitev odobrenih sredstev po produktih v letu 
2016 sledeča:  

 
Slika: Razdelitev odobrenih sredstev po skupinah produktov v letu 2016 

 
Kot že v preteklih letih tudi v letu 2016 ostajajo najpomembnejša linija Sklada garancije za ugodnejše 

bančne kredite. Sledi linija mikrokreditov, ki se je v letu 2016 okrepila predvsem zaradi posebnega 
svežnja sprejetih ukrepov Vlade RS za problemska območja oz. območja višje brezposelnosti. Širši 

spekter specializiranih zagonskih spodbud le te uvršča na tretje mesto, najbolj nišni produkt Sklada pa 

ostajajo sredstva namenjena semenskemu kapitalu. V številkah se leto 2016 izraža skozi:  
 477 projektov podprtih z garancijo Sklada v višini 109,28 mio EUR izdanih garancij s 

subvencijo obrestne mere, 
 236 projektov podprtih z mikrokreditom Sklada v višini 5,49 mio EUR kreditov (od tega 33 

projektov predstavlja mikrokredite za socialna podjetja, število podprtih projektov mikro kreditne 

linije pa se bo predvidoma povečalo še za dvakrat, saj bo izvedba mikrokreditov za problemska 
območja v višini 12 mio EUR potekala v letu 2017), 

 174 projektov zagonski podjetij v višini 7,33 mio EUR zagonskih spodbud (od tega 3,83 mio 
EUR oz. 80 zagonskih projektov za tehnološko inovativne začetnike, 3,1 mio EUR oz. 81 projektov 

zagonskih spodbud na problemskih področjih ter 13 projektov oz. 0,40 mio EUR za začetnike na 

področju učinkovite rabe lesa),    
 18 projektov podprtih s sredstvi semenskega kapitala v višini 1,85 mio EUR (od tega 14 s 

konvertibilnim posojilom v višini 1,05 mio EUR ter 4 projekti z lastniškim vstopom v višini 0,80 mio 
EUR). 

 
Sklad je v izvajanju svojega ključnega načela osredotočen na končnega uporabnika, torej prejemnika 

finančnih spodbud, v okviru katerih namenja posebno pozornost inovativnim podjetjem, za katere 

ocenjujemo, da cca 60 % MSP-jev deluje po načelu in z elementi lastnega razvoja, kar jih 
uvršča v inovativna podjetja slovenskega gospodarstva. Posebno pozornost namenjamo tudi mladim 

podjetjem do starosti 5 let, katerim je bilo v letu 2016 namenjenih kar 38 % vseh odobrenih 
projektov, ostali projekti pa so bili izvedeni v podjetjih starejših od 5 let (MSP 5+).  
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V okviru spremljanja odobrenih projektov Sklad vsako leto izvede analizo tudi po regijah in dejavnostih 
podjetij. V letu 2016 je bilo največ odobrenih projektov v Osrednjeslovenski regiji (23 % od vseh 

odobrenih), kar je praksa že v celotnem obdobju delovanja Sklada in je tudi pričakovano, saj ima 

Osrednja regija največjo koncentracijo vseh registriranih podjetij v RS (33 % od vseh podjetij). Na 
podlagi strukture odobrenih projektov po dejavnostih je že vrsto let na prvem mestu Predelovalna 

dejavnost, ki je v letu 2016 predstavljala 37 % vseh odobrenih projektov. Tudi tukaj je podpora 
predelovalni dejavnosti pričakovana, saj je narava razpisov taka, da podpora investicijam (predvsem 

tehnološki opremi) v največjem deležu zajame prav to dejavnostjo. 

 
S spodbudami Sklad vsako leto zasleduje svoj namen, da mikro, malim in srednje velikim podjetjem 

omogoča lažji dostop do finančnih sredstev na finančnem trgu. Z izvedbo vseh aktivnosti in podporo 
projektov Sklad zasleduje tudi cilj ustvarjanja makroekonomskih učinkov v okolju. Podprta 

podjetja izkazujejo pozitivne učinke v ustvarjanju novih delovnih mest in povečevanju dodane 
vrednosti: v povprečju so podjetja ustvarila 1,9 novega delovnega mesta na podjetje in v povprečju 

povečala dodano vrednost na zaposlenega za 12 %4 v treh letih po investiciji.  

 
Za doseganje še višjih makroekonomskih učinkov podprtih mladih inovativnih podjetij Sklad že od leta 

2014 priključuje k finančni podpori tudi vsebinsko podporo v obliki t.i. »SPS DVOJČKA« (coaching oz. 
vsebinska podpora), kar je nadaljeval tudi v letu 2016. Tako so prejemniki poleg finančnih sredstev 

deležni tudi dodatnih storitev izobraževalno-mentorskih programov. Potreba po tovrstni kombinaciji 

programov se izraža predvsem v zgodnejših fazah razvoja podjetja, kjer je tveganje uspešnega 
začetka poslovanja oz. preživetja največje, izmenjava izkušenj, pridobivanje najsodobnejših 

podjetniških znanj, potreba po svetovalcih in mentorjih pa nujna za prehod podjetij skozi najbolj 
kritične izzive začetka poslovanja.  

 
V celotnem obdobju pretekle perspektive je Sklad skupaj odobril 920 mio EUR finančnih spodbud s 

katerimi je podprl 6.000 projektov in v okolju vzpodbudil 1.850 mio EUR investicij.  

 
Leto 2016 pa je bilo za Sklad specifično tudi z vidika zaključevanje Finančne perspektive Evropske 

unije 2007 – 2013 (s podaljšanjem do leta 2016), ki je še vedno intenzivno v teku (predviden 
zaključek je april 2017). Sklad v letu 2016 namreč k črpanju evropskih kohezijskih sredstev ni 

doprinesel zgoraj predstavljenih rezultatov, pač pa je na podlagi odločitev pristojnih institucij 

pripomogel oz. izvedel dodatne aktivnosti za t.i. retroaktivno dodelitev pomoči, in sicer za dobrih 40 
mio EUR. Gre za zamenjavo virov sredstev preteklih razpisov, saj bi v nasprotnem primeru bila ta 

sredstva, ki prvotno niso bila namenjena Skladu, temveč predstavljajo ostanke sredstev evropske 
kohezijske politike iz drugih prednostnih usmeritev, za RS izgubljena. 

 

Pomembna nota poslovanja Sklada v letu 2016 se navezuje tudi na mednarodno sodelovanje 
evropskimi institucijami. Tako je Sklad v mesecu septembru podpisal pogodbo z Evropskim 

investicijskim skladom v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) za zagotavljanje 
garancij pri izdanih mikrokreditih Sklada, ter s tem dosegel učinek delitve tveganja med institucijami. 

To je že druga pogodba z EIF v okviru t.i. »Junkerjevega plana« oz. koriščenja sredstev Evropskega 
sklada za strateške naložbe (EFSI) – prva pogodba je bila sklenjena v okviru programa COSME, s 

katero je Sklad v novembru 2015 prvi v Sloveniji pristopil k koriščenju sredstev evropskega programa 

COSME. 
 

Sodelovanje Sklada na mednarodnem področju pa se ne navezuje le na upravičenost do delnega kritja  
tveganja, temveč tudi na nadgradnjo poslovanja Sklada na področju upravljanja mikrokreditnih shem. 

Sklad je namreč uspešno kandidiral na razpisu Evropske investicijske banke, s čimer si je zagotovil  

upravičenost do tehnične pomoči s strani mednarodnih strokovnjakov na področju upravljanja Sklada, 
upravljanja s tveganji, informacijskega sistema za upravljanje mikrokreditnih shem, poročanja in 

odnosov z vlagatelji. V okviru sodelovanja z EIB je Sklad so se v letu 2016 izvajale tudi aktivnosti za 
pridobitev certifikata skladnosti z Evropskim kodeksom ravnanja za ponudnike mikrokreditov. 

Dokončna izvedba postopka certifikacije je predvidena v prvi polovici leta 2017.  
 

                                                
4 Začetna povprečna dodana vrednost je bila 34.156 EUR/zaposlenega; končna povprečna dodana vrednost: 38.143 
EUR/zaposlenega. 
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Skladno z zakonodajnimi predpisi je SPS tudi v letu 2016 ohranjal namenski kapital in gospodarno 
upravljal z ostalimi razvojnimi sredstvi. Večina finančnih kazalnikov, razen odhodkov, glede na leto 

2015 kaže na rast, vključno s povečevanjem bilančne vsote, kar je rezultat povečanega obsega dela in 

gospodarnega poslovanja v letu 2016.   
 

Z ustvarjenimi prihodki iz obresti, tehnične pomoči EU in upravljavskih provizij za prejeta javna 
sredstva v upravljanje je pokril vse odhodke, vključno z rednimi investicijami in subvencijami obrestnih 

mer za podjetja, ki delno prav tako sodijo med odhodke.  

 
Kot podporna javna institucija Sklad nikoli ne načrtuje doseganje visokih presežkov prihodkov nad 

odhodki, ker se morajo vsa prejeta sredstva usmerjati  v zagotavljanje čim bolj ugodnih pogojev za 
MSP-je v Sloveniji. Presežek 2016 je nekoliko višji od načrtovanega zaradi prenosa zadnje tranše 

provizije od upravljanja sredstev PIFI med prihodke, katera pa je namenjena pokrivanju odhodkov, ki 
bodo nastajali pri vodenju in upravljanju naložb iz sredstev PIFI vse do njihovega izteka (do leta 

2026). Zato se bo ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki namenil v  celoti za pokrivanje odhodkov 

v prihodnjih letih. 
 

Seveda uspešnost poslovanja Sklada v letu 2016 ne bi mogla doseči predstavljenih rezultatov, v 
kolikor Sklad ne bi namenjal posebno skrb ustrezni organizacijski in kadrovski strukturi, ki se mora 

vseskozi prilagajati novim razvojnih in finančnim aktivnostim Sklada. Prav tako je uspešnost 

poslovanja vezana na konstruktivno zastavljene organizacijske procese z velikim poudarkom na 
obvladovanju tveganj, ki jim je Sklad kot finančna institucija lahko izpostavljen.   
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1.2. Poročilo o delu Nadzornega sveta Slovenskega podjetniškega sklada v letu 2016 

 
Nadzorni svet Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju Sklad) je v letu 2016 aktivno, vestno 

in odgovorno spremljal poslovanje Sklada in skrbel, da je Sklad deloval skladno z namenom, zaradi 

katerega je ustanovljen. Izvedenih je bilo osem rednih in ena korespondenčna seja. V okviru sej smo 
se člani Nadzornega sveta seznanili s pomembnejšimi gradivi in strateškimi dokumenti, kot so Letno 

poročilo Sklada, Poslovni in finančni načrt Sklada in drugimi poročili Sklada in sestavili pisna poročila 
ustanovitelju, v katerih smo zavzeli stališča do posameznih dokumentov. 

  
H kakovosti dela Nadzornega sveta je zagotovo pripomogla raznolikost izkušenj in znanj posameznih 
članov, ki smo vsak s svoje perspektive in izhajajoč iz svojih strokovnih znanj dajali konkretne 

predloge in mnenja z namenom izboljšanja delovanja Sklada in učinkovitega izvajanja nadzorne 
funkcije. 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 v letu 2016 naslednja: 

 
Zakonsko predpisana sestava Nadzornega sveta Člani Nadzornega sveta  

dva predstavnika ministrstva, pristojnega za 
gospodarstvo 

ga. dr. Sabina Koleša in  
g. Marko Drofenik 

predstavnik ministrstva, pristojnega za finance ga. dr. Katja Lautar 

predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj 
in evropske zadeve 

ga. mag. Simona Hočevar 

predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije ga. dr. Cvetka Tinauer 

predstavnik Obrtne zbornice Slovenije g. Branko Meh 

predstavnik Združenja Bank Slovenije 
g. dr. France Arhar – do julija 2016 
g. mag. Kristijan Hvala – od julija 2016 

 
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.  

 
Tekom preteklega leta smo se člani Nadzornega sveta soočili tudi z nekaterimi izzivi in dvomi glede 

naših odgovornosti in prisojnosti v Nadzornem svetu, ki so se nam pojavili ob seznanjanju z gradivi, ki 
jih je predhodno že potrdila Vlada RS. Ob tem smo prišli do vprašanja, kakšna je razmejitev naših 

odgovornosti in pristojnosti v Nadzornem svetu. Člani NS smo tako skupaj z vodstvom Sklada s 

pomočjo kritične razprave glede naših odgovornosti in pristojnosti pri izvajanju posameznih finančnih 
instrumentov iz različnih finančnih virov (npr. namensko premoženje, programska sredstva itd.) 

naložili Skladu, da prouči možnosti sistemske ureditve razmejitev odgovornosti, npr. na ravni 
ustanovitvenega akta Sklada, kar bomo poskusili tudi realizirati v letu 2018.    

 

Tema, ki smo ji posvetili veliko pozornost v letu 2016 je bila zagotovo podroben vpogled v upravljanje 
tveganj na ravni celotnega delovanja Sklada, saj je to področje za finančno institucijo, kot je Sklad, 

bistvenega pomena. Zato smo podrobno pregledali sistem upravljanja tveganj, celovito analizo 
kontrolnega okolja Sklada ter temeljne pravne podlage za sistematično spremljanje, izvajanje in 

obvladovanje prepoznanih tveganj. Ocenili smo, da vzpostavljeni interni sistem zagotavlja Skladu 
upravljanje tveganj na način, da so vsa pomembna tveganja identificirana, ovrednotena ter 

obvladovana, tudi z vidika posameznih finančnih instrumentov. Večja tveganja, ki smo jih zaznali v 

letu 2016, so s področja strateških tveganj in so povezana z umeritvami Vlade RS oz. pristojnega 
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ministrstva in vsemi procesnimi tokovi v relaciji nadzorni svet napram Sklad oz. Sklad napram 
pristojno ministrstvo oz. Vlada Republike Slovenije ter posameznimi odločitvami glede zagotavljanja 

finančnih virov za izvajanje finančnih instrumentov in s tem povezane vloge Sklada, na katero le-ta 

nima neposrednega vpliva, ter tveganja, povezana s kadrovsko strukturo Sklada. Konec leta 2016 smo 
pozornost namenili tudi obvladovanju morebitnih korupcijskih tveganj na Skladu, za kar je Sklad prav 

tako podal izčrpno poročilo o njegovem obvladovanju. 

 
Seznanili smo se tudi z mednarodnimi projekti, v katerih deluje oz. si še prizadeva sodelovati Sklad, 

kot so mednarodni sklad tveganega kapitala »Central Europe Fund of Funds (CEFoF)«, Program za 
konkurenčnost podjetij »COSME Loan Guarantee Facility«, ki Skladu zagotavlja 50 % pogarancije 

Evropskega investicijskega sklada ter vključevanje garancij v portfelj COSME, ki se je pričelo v letu 
2016. Drug program, h kateremu je Sklad prav tako pristopil z uspešno kandidaturo, je Evropski 

program za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), v okviru katerega Evropska komisija podpira 

mikrofinanciranje in financiranje socialnega podjetništva, izvaja pa ga prav tako Evropski investicijski 
sklad. Omenjeni programi, kjer je Sklad pridobil pogarancijo oz. garancijo, predstavljajo tudi t.i. 

»Junkerjev plan«, Sklad pa prvo institucijo v Republiki Sloveniji, ki je pristopila k črpanju teh sredstev.  
 

Prav tako smo se v letu 2016 seznanili z rezultati 10-letne podpore start up podjetij z zagonskimi 
spodbudami Sklada. Izrazili smo tudi pomisleke o primernosti zagonskih spodbud, namenjenih lesni 

industriji in problemskim območjem, pri čemer pa naši pomisleki niso nasprotovali podpori tovrstnih 

ciljnih skupin, pač pa so bili usmerjeni v pomisleke glede načina dodeljevanja teh spodbud, predvsem 
z vidika povratnosti. Izrazili smo mnenje, da bi bila primernejša oblika teh spodbud kredit pod 

ugodnimi pogoji (nižja obrestna mera ali celo brezobrestni kredit).  

  
Na vsaki seji smo bili seznanjeni s tekočo realizacijo izvajanja javnih spodbud Sklada, zapisniki 

preteklih sej in pregledom realizacije sklepov in odprtih zadev, sprejetih na preteklih sejah.  Vodstvo 
Sklada in predstavniki njegovih strokovnih služb so se pravočasno odzivali na zahteve in pobude, ki jih 

je pri izvajanju svoje funkcije podajal Nadzorni svet, tako v smislu priprave pisnih gradiv za obravnavo 
na sejah, podajanja odgovorov na vprašanja v diskusijah na sejah, kot tudi izvajanja ustreznih 

ukrepov.  

 
Na podlagi opravljenega dela v letu 2016 Nadzorni svet v splošnem ugotavlja, da vodstvo Sklada z 

zaposlenimi izpolnjuje načrte in poslovanje vodi skladno z zastavljenimi poslovnim načrtom in 
strateškimi usmeritvami.  
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1.3. Izzivi za leto 2017 
 

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 investicijo oz. poslovanje.  
 

Po ocenah mednarodnih institucij in Banke Slovenije se razmere v mednarodnem okolju izboljšujejo, 

glede na globalno gospodarsko rast v letu 2009, ko je bila ta najnižja. Zaupanje v slovensko 
gospodarstvo se je v začetku leta nekoliko znižalo, razpoložljivi podatki pa kažejo nadaljevanje solidne 

gospodarske rasti s pozitivnim prispevkom industrije in številnih storitvenih dejavnosti. S tem se 

ohranja preseganje povprečne rasti evrskega območja, ki ga podpirajo tudi ugodne spremembe v virih 
rasti. Vsi domači sektorji, z izjemo države, so pričeli ustvarjati presežke. Podjetja svoje presežke 

usmerjajo predvsem v zmanjševanje dolga, vlaganje v investicije pa ostaja na enaki ravni, saj banke 
kljub ugodnim pogojem financiranja in naraščanju povpraševanja po posojilih ostajajo previdne pri 

naložbah5.   

 
Dostop do finančnih sredstev in stroški financiranja zato še vedno ostajajo glavna skrb za 

mala in srednja podjetja. 
 

Sklad se v okviru svojih programov zato trudi podpreti in pospešiti podjetniško aktivnost pri MSP v 
skladu s svojo vizijo skozi štiri strateške usmeritve, s katerimi poskuša zagotavljati učinkovite finančne 

spodbude, od zagona do zrelosti podjetij, in jih z zahtevanimi cilji usmerjati k povečevanju 

konkurenčnosti in dvigovanju oz. približevanju dodane vrednosti evropskemu povprečju. 
 

Tudi v prihodnje želi Sklad ostati specializirana finančna institucija z učinkovitimi finančnimi 
spodbudami (predvsem preko finančnega inženiringa) za MSP v Sloveniji po vzoru najboljših svetovnih 

praks, zato tudi tekoče spremlja dobre prakse podpore podjetništva na Evropski in svetovni ravni oz. 

kot že omenjeno, aktivno koristi oz. kandidira za dodatna sredstva v okviru posebnih programov EIF 
(COSME, EaSI), ki so na razpolago finančnim institucijam za podporo podjetništvu. Posledično želi 

Sklad nadaljevati vlogo finančnega partnerja pri koriščenju sredstev iz finančne perspektive 2014 – 
2020 za podporo MSP, ki jo je v preteklem obdobju uspešno izpeljal.  

 

                                                
5 Povzeto po: Gospodarska in finančna gibanja 2016, Banka Slovenije 
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Slika: Vizija Sklada 
 

 
 
Takšne usmeritve se izpostavljajo tudi v okviru naložbenega načrta za Evropo 2014 – 2020 oz. 

Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), ki še vedno poudarja nedelovanje finančnega trga ali 

neoptimalne naložbene okoliščine za podjetja. Ravno zato namenja kar 21 mrd EUR sredstev za 
potencialno pospešitev cca 315 mrd EUR investicij v evropskem prostoru. S tega vidika je poslanstvo 

finančnih podpornih institucij, kot je tudi Sklad, bistvenega pomena za pospeševanje naložbenih 
aktivnosti podjetniškega sektorja, ki dolgoročno pomenijo gospodarsko rast in trajnostni razvoj. Pri 

tem je bistvenega pomena tudi kontinuiteta, stabilnost in kompatibilnost tovrstnih podpor.  
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2. URESNIČEVANJE STRATEŠKIH USMERITEV V LETU 2016 
 

2.1. Strateška usmeritev I: Ciljna naravnanost 
 
Ciljna naravnanost, ki izhaja iz strateških usmeritev Sklada, pomeni optimalno poslovanje, saj iz njih 

izhajajoči cilji omogočajo merljivost in tekoče spremljanje realizacije. 
 

2.1.1. Ustrezna ponudba finančnih spodbud za vse življenjske cikluse MSP-jev v letu 

2016 
 

SPS je tudi v letu 2016 ponudil finančne spodbude za celoten življenjski ciklus MSP-jev: 
 

 MSP-je, pri katerih obstaja vrzel pri pridobivanju finančnih virov za rast in razvoj oz. 

 posebne ciljne skupine podjetij v ranljivih fazah rasti in razvoja (start-upi, podjetja s problemskih 
območij, podjetja, ki delujejo na družbeno koristih področjih…). 

 
Slika: Faznost finančnih produktov Sklada 
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2.1.1.1. Skupni rezultati dodeljenih finančnih spodbud v letu 2016 
 

 
 

V letu 2016 je Sklad odobril skupno skoraj 124 mio EUR finančnih spodbud, v fazi odobravanja je še 

12,00 mio EUR sredstev (ki so bila razpisana konec leta 2016) in s tem presegel letni cilj za 3 %. 
Največji delež ponudbe in povpraševanja so predstavljale garancije za zavarovanje bančnih kreditov s 

subvencijo obrestne mere. V obdobju 2007-2016 je SPS skupno odobril 920 mio EUR sredstev s 
povprečno letno realizacijo dobrih 92 mio EUR odobrenih spodbud. 

 

 
 
V letu 2016 je Sklad podprl več kot 900 različnih projektov MSP-jev, v fazi odobravanja je še dodatnih 

cca. 480 projektov. S tem je presegel letni cilj za 12 %. V obdobju 2007-2016 je Sklad podprl cca. 
6.000 projektov, kar je dobrih 600 podprtih projektov letno. 
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V spodnji preglednici je prikazan podrobnejši produktni razrez odobrenih produktov v letu 2016. 
 

PREGLEDNICA: Izvedene aktivnosti finančnih spodbud v 2016 

Aktivnost 
Razpisana 
sredstva 

Odobrena 
sredstva 

Uspešnost 
porabe 

sredstev 

Plan 
števila 
podprtih 

projektov 

Število 
podprtih 

projektov 

Uspešnost 

P1plus 

Garancija za 
bančne kredite 
s subvencijo 
obrestne mere 

Garancijska 

sredstva 
90.000.000,00 89.823.526,16 100% 

455 477 105% Subvencija 

obrestne 
mere 

19.500.000,00 19.461.763,98 100% 

P7 Neposredni krediti 5.000.000,00 4.747.764,16 95% 200 203 102% 

P7 
SOP 

Mikrokrediti za socialna 
podjetja 

4.000.000,00 758.854,006 19%8 160 33 21% 

P7 R 
Mikrokrediti za problemska 
območja 

12.000.000,00 izvedba v 2017 

SKUPAJ DOLŽNIŠKO 
FINANCIRANJE 

130.500.000,00 114.791.908,30 88% 815 713 87% 

SK 75 
Semenski kapital - 
konvertibilno posojilo 

1.500.000,00 1.050.000,007 70%9 20 14 70% 

SK 
200 

Semenski kapital - lastniški 
vstop 

1.000.000,00 800.000,008 80%10 5 4 80% 

SKUPAJ LASTNIŠKO 
FINANCIRANJE 

2.500.000,00 1.850.000,00 74% 25 18 72% 

P2 
Posebne 
spodbude za 
zagon 

P2A 2.160.000,00 2.155.876,80 100% 40 40 100% 

P2B 1.680.000,00 1.680.000,00 100% 40 40 100% 

P2R 
Spodbude za zagon podjetij v 
problemskih območjih 

3.200.000,00 3.103.044,57 97% 74 81 109% 

P2L 
Spodbude za rast podjetij na 
področju rabe lesa 

500.000,00 406.680,189 81%11 ∕ 13 100% 

SKUPAJ POSEBNE SPODBUDE 7.540.000,00 7.345.601,55 97% 154 174 113% 

SKUPAJ 2016 140.540.000,00 
123.987.509,85

10 
88%12 994 905 91% 

 

Skladno z analizo poslovnega leta, Sklad opravi tudi starostni, regijski in dejavnostni pregled 
odobrenih projektov. 

                                                
6 Razpis P7 SOP je bil izveden na podlagi priliva sredstev konec leta 2015 s strani MGRT v višini 12 mio EUR iz naslova ESS oz. 

OP razvoja človeških virov 2007-2013, ki so predstavljala ostanek sredstev EKP za Republiko Slovenijo – le ta jih po letu 2015 
ne bi mogla več koristiti. Prvenstveno so bila namenjena za izvajanje mikrokreditiranja za socialna podjetja. Sklad je še pred 
vplačilom opozarjal, da z vidika realizacije cilja 100 % porabe vplačanih sredstev ESS ne bo možno doseči, saj takšne absorpcije 
s strani socialnih podjetij v RS ni. Prav zaradi tega, se je poraba sredstev budno spremljala ter se že vnaprej predvidevala 
morebitna rešitev v obliki dovoljenih retroaktivnih dodelitev pomoči. Z izvedenim razpisom se je dejansko izkazalo, da je bilo 
povpraševanje s strani potencialnih končnih upravičencev nizko, kar potrjuje tudi realizacija porabe sredstev v višini 0,75 mio 
EUR oz. le 19%, zato so se neporabljena sredstva, kot omenjeno, preko retroaktivnih dodelitev, namenila za oblikovanje 
rezervacij za izdane garancije Sklada za tehnološke projekte iz dveh javnih razpisov v letih 2011 in 2012. Zaradi opisanih 
razlogov je uspešnost izvedenega razpisa sicer slabša, kot pri ostalih razpisih Sklada, absorpcija EKP sredstev z vidika RS pa 
dosežena (dokončno odločitev UNP sicer še čakamo).  
7 Celotne porabe sredstev ni bilo, ker kljub povpraševanju s strani podjetij ni bilo dovolj ustreznih projektov, in ker nekatera 
podjetja, ki so prejela pozitivni sklep, niso sprejela določil pogodbe o konvertibilnem posojilu (ki je javno objavljena v sklopu 
objave javnega razpisa) in se posledično niso odločila za podpis pogodbe. 
8 Celotna porabe sredstev ni bilo, ker kljub povpraševanju s strani podjetij ni bilo ustreznih projektov. 
9 Razpis P2L je bil v letu 2016 izveden prvič, kot posebna spodbuda za zagonska podjetja na področju lesa. Sredstva so bila 
porabljena v 81 %, kar je za nov produkt uspešno, saj je na področju lesa novih-zagonskih podjetij še relativno malo. Upamo, 
da v kolikor bo Sklad s produktom nadaljeval, da bo ponudba sredstev v celoti porabljena.  
10 Razlika v odobrenem in razpisanem znesku je zaradi razpisa P7R, ki je bil razpisan konec leta 2016, sama aktivnost 
odobravanja produktov pa se bo izvajala v letu 2017. 
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Podprti projekti po starosti podjetij 
 
V okviru izvedenih aktivnosti je Sklad 

skupaj podprl 905 podjetij, od tega je 
bilo 19 % projektov v skupini Start up 

podjetij, 19 % v skupini Mladih podjetij 

in 62 % projektov v skupini podjetij 
starejših od 5 let (MSP 5+). 

 

Struktura po regijah 
Največ odobrenih projektov je iz 
Osrednjeslovenske regije in sicer 23 %, 
kar je 1 % manj kot v letu 2015. Podatek je 
pričakovan, saj je Osrednja regija 
gospodarsko najmočnejša in ima tudi po 
številu največ registriranih podjetij (33 % 
vseh v RS). Na drugem mestu po številu 
podprtih projektov je Podravska regija s 16 
%, kar je 2 % manj kot v letu 2015, Sledi 
Goriška regija s 13 % odobrenih projektov, 
kar je 4 % več kot v letu 2015, ko je bila 
Goriška na 4. mestu. Na četrtem mestu je 
Savinjska regija z 11 %, kar je 1 % manj kot 
v letu 2015, ko je bila regija na 3 mestu. 
Sledijo ostale regije, ki imajo približno enak 
odstotek odobrenih projektov kot v 
preteklem letu. Na zadnjem mestu je 
Zasavska regija z 1 % odobrenih projektov, 

kar je 1 % manj kot v letu 2015, ko je bila 
Zasavska regija na predzadnjem mestu. Lani 
je bila zadnja Posavska regija z 1 % , ki pa je 
v letu 2016 na 10 mestu z 2 % odobrenih 
projektov. 

 

Struktura po dejavnostih 
Po dejavnostih vodilno vlogo drži 
Predelovalna dejavnost s 37 % odobrenih 
projektov, ki je že vsa leta vodilna dejavnost po 
številu prejetih pomoči Sklada. Sledi Trgovina, 
vzdrževanje in popravila motornih vozil s 
14 % odobrenih projektov, kar je 1 % manj 
kot leta 2015. Trgovina je že daljše obdobje po 
zastopanosti na drugem mestu, vendar pri tem 
poudarjamo, da dejavnost »Trgovina« zajema 
zelo širok nabor trgovinski dejavnosti in 
spremljevalnih dejavnosti trgovine, kar pomeni, 
da se podjetja v teh dejavnostih ne ukvarjajo 
izključno s prodajo izdelkov. Prav tako smo v 
preteklosti z analizo ugotavljali, da imajo 
podjetja registrirana v dejavnosti Trgovine, to 
dejavnost registrirano kot prvo dejavnost, 
vendar se ukvarjajo tudi z drugimi dejavnostmi, 
ki pa so zelo raznovrstne in se nanašajo na 
proizvodnjo, storitve, predelavo, obdelavo… Na 
tretjem mestu so Strokovne, znanstvene in 
tehnične dejavnosti s 13 % odobrenih 
projektov, kar je 2 % manj kot v letu 2015. 
Ostale dejavnosti imajo manjše odstotke 
odobrenih projektov in so po zaporedju in 
odstotkih primerljive z letom 2015. 
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2.1.1.1.1. Rezultati izvedbe garancijskih shem 2016 – klasične individualne garancije 
 

Evropske prakse in raziskave poudarjajo, da so garancije za bančna posojila še vedno najbolj razširjen 

instrument za lažji dostop MSP-jev do financiranja. Večina evropskih držav zagotavlja garancije za 
posojila, da bi pomagala podjetjem premostiti ponavljajoče težave pri pridobivanju bančnih posojil. 

Instrument garancij je posebej pridobil na pomenu v obdobju med in po finančni krizi. Prav tako veliko 
držav uvaja novosti v garancijske sheme, tako da jih dopolnjujejo s svetovalnimi storitvami in drugimi 

ne-finančnimi ukrepi. Tudi Evropsko združenje garancijskih institucij (AECM), v katerega je vključenih 

42 članskih organizacij iz 25 držav na podlagi letnih statističnih podatkov o izdanih in aktivnih 
garancijah  ugotavlja, da se portfelj garancij članskih organizacij vsako leto povečuje.  

 
Tudi poslovanje Sklada potrjuje zgoraj navedeno dejstvo o povečanju izdanih garancij. Samo 

primerjava z letom 2015 izkazuje, da je Sklad v letu 2016 odobril za 22% več sredstev oz. podprl kar 
26% več podjetij kot leto prej. Povpraševanje MSP po garancijah je še celo višje, saj je moral Sklad 

zaradi porabe sredstev razpis predčasno zapreti, čeprav ocenjuje, da bi do konca leta 2016 lahko 

odobril še dodatnih 70 mio EUR garancij, skupno torej 160 mio EUR garancij, kar predstavlja cca 230 
mio EUR bančnih kreditov. 

 

 V letu 2016 je Sklad v okviru garancijskih shem objavil 1 

razpis za garancije: 
 

 P1plus 2016 – Javni razpis za Garancije Sklada za bančne 

kredite s subvencijo obrestne mere (UL RS št. 9 / 
12.2.2016)  

 Razpisan znesek garancij: 90.000.000,00 EUR  

 Razpisan znesek za subvencijo obrestne mere: 

19.500.000,00 EUR 
 

Na razpis P1plus 2016 se je v letu 2016 skupaj prijavilo 674 

podjetij. Od tega je bilo ustreznih in popolnih 555 oz. 82 %11  
projektov. Po pregledu in ocenitvi vlog je komisija Sklada 

odobrila 47712 projektov ter s tem odobrila 89.823.526,16 
EUR garancij in 19.461.763,98 EUR subvencije obrestne 

mere, s katerimi bodo podjetja lažje dostopala do  
134.548.269,06 EUR bančnih kreditov, z njimi pa izvedla kar 

190.574.442,84 EUR investicij v gospodarstvu.  

 
 

 

                                                
11 Razlika v številu prejetih vlog in ustreznih in popolnih vlogah je zaradi neustreznosti vlog. Razlogi za neustreznost so različni, 
najpogosteje pa so razlogi v neustreznih oz. nedovoljenih dejavnostih, kapitalski neustreznosti prijaviteljev, višini željenega 
bančnega kredita, ki ne ustreza sklepu banke ali ta celo manjka, prevelikem deležu obratnih sredstev, … 
12 Razlika v številu odobrenih in popolnih oz. ustreznih vlog je v razpoložljivosti sredstev, saj so bila sredstva za odobritev 477 
projektov porabljena že v mesecu avgustu, tako da je bil razpis zaključen pred koncem leta. 
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Podprti projekti po starosti podjetij 
 

Sklad je od 477 podprtih podjetij v 19 % 
sredstev namenil mladim podjetjem, kar 
je 1 % več kot v letu 2015 in v 81 % 
podjetjem, ki so starejša od 5 let (MSP 
5+), kar je 1 % manj kot v letu 2015. 

 

 
 

Struktura po regijah 
Največ podprtih projektov je bilo v 
Goriški regiji (22 %), ki je v primerjavi 
z letom 2015 prevzela vodilno vlogo, saj 
je imela v letu 2015 le 4 % odobrenih 
projektov, tako da je v letošnjem letu 
pravo presenečenje za veliko uspešnost 
regije. Na drugem mestu je 
Osrednjeslovenska regija z 19 %, ki je v 
primerjavi z letom 2015 imela 4 % manj 
odobrenih projektov, na tretjem mestu je 
Savinjska regija z 10 %, kar je v 
primerjavi z letom 2015 5 % manj. Prav 
tako ima Podravska regija 5 % manj 
odobrenih projektov v primerjavi z 2015, 
ostale regije pa so primerljive z letom 
2015. Na zadnjem mestu je enako kot v 
letu 2015 Zasavska regija s 0,4% 
odobrenih projektov. 

 

Struktura po dejavnostih 
Največ odobrenih projektov je bilo v 
Predelovalni dejavnosti (51 %), podobno 
kot v letu 2015 (54 %), sledi Trgovina 
(15 %), v letu 2015 (13 %), 
Gradbeništvo (8 %) – v letu 2015 (6 %) 
ter Promet in skladiščenje (8 %) – v letu 
2015 (8 %). Ostale dejavnosti imajo 
manjši odstotek odobrenih projektov, 
prav tako kot v letu 2015 in si sledijo po 
približno enakem zaporedju. 
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Struktura po bankah  
Ker Sklad pri izdajanju garancij sodeluje s poslovnimi bankami, prikazujemo tudi njihovo strukturo. V 

letu 2016 je bila po znesku odobrenih kreditov in garancij na prvem mestu Sberbank d.d., ki je bila v 

letu 2015 na drugem mestu. Sledi Abanka d.d. s 15 % odobrenih kreditov in garancij, ki je bila v letu 
2015 šele na šestem mestu. Razlog za ta skok je prevzem Banke Celje konec leta 2015, ki je bila po 

znesku odobrenih kreditov in garancij v letu 2015 na četrtem mestu. Skupaj sta v letu 2015 obe banki 
imeli 16 % odobrenih kreditov in garancij, tako da je s prevzemom Abanka obdržala približno enak 

odstotek odobrenih kreditov. Na tretjem mestu v letu 2016 je NLB d.d. s 13 % odobrenih kreditov in 

garancij, ki pa je v letu 2015 bila na prvem mestu. Razlog za padec NLB d.d. je v združitvi Abanke d.d. 
in Banke Celje d.d., ki sta s tem povečale svoj tržni delež in ekspanzivna politika Sberbank d.d., ki je 

po odkupu avstrijske družbe Volksbank na slovenskem trgu pričela tvegano, proticiklično politiko 
kreditiranja, kar je pritegnilo marsikatero slovensko podjetje. Ostale banke imajo primerljiv delež z 

razliko 1 – 2 % glede na rezultate v letu 2015. 
 

 
 

 

Struktura celotnega garancijskega portfelja je nekoliko drugačna kot v letu 2016. V celotnem 

portfelju stanja garancij ima največji 18 % delež še vedno Nova ljubljanska banka d.d., ki je 
bila v letu 2016 sicer na tretjem mestu. Drugo mesto v skupnem portfelju zaseda Abanka d.d. s 15 

%, kar je posledica združitve Abanke d.d. in Banke Celje d.d. , ki sta vsaka posamično zasedali 6 in 7 
mesto. Tretje mesto si vsaka z 10 % aktivnih garancij v celotnem portfelju delijo Nova kreditna 

banka d.d., Banka Koper d.d. in Sberbanka d.d.. Sberbanka je v letu 2016 imela 15 % in ima 

tudi v skupnem portfelju visok, torej 10 % delež. V skupnem portfelju si nato sledijo SKB banka d.d. z 
9 %, Addiko Bank d.d. s 6 % in UniCredit Banka d.d. s 5 %. Ostale banke imajo manjši odstotek 

aktivnih garancij v celotnem portfelju Sklada.  
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Primer dobre prakse P1plus 16 – JAMNIK grafično podjetje d.o.o. 

 

 Ustanovljeno leta 1988, kot manjša delavnica 

 1995 preselitev v večje prostore v novo proizvodno halo 

 Tehnično in tehnološko, strokovno usposobljenih za najzahtevnejše 
vrste potiskane embalaže z UV lakom, toplim tiskom folije, 

plastifikacijo, preganje, lepljenje okenc… 
 Najmodernejši stroj za ofset tisk in nova lepilna linija 

 
Garancija Sklada v 2016 

Znesek odobrene investicije: 1.562.500,00 EUR 

Znesek odobrenega posojila: 1.248.000,00 EUR  
Znesek odobrene garancije: 748.800,00 EUR 

Število zaposlenih ob oddaji vloge: 44 
 

    
 

     
Načrt za prihodnost: Podjetje je z odobrenim projektom kupilo novo tehnološko opremo (7 barvni 

ofset tiskarski stroj KBA RAPID 106, model RA106-7). V letu 2017 načrtujejo povečanje števila 

zaposlenih in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za 16,2 % (iz 61.221 EUR/zaposlenega v 
2014 na 71.133 EUR/zaposlenega v 2017). 
 

 
 
 
 

Izjava direktorice podjetja Polone Jamnik o pomenu garancije Sklada za podjetje: 
"V kolikor garancije Sklada ne bi dobili, bi podjetje tudi brez pomoči Sklada nabavilo tiskarski stroj in 

lakirno enoto, saj je bila investicija nujna, ker z obstoječo tehnologijo vseh naročil nismo mogli več 
narediti v hiši. Seveda je nakup s pomočjo Sklada zmanjšal stroške investicije oz. financiranja le-te 

ter s tem prispeval k boljši konkurenčnosti podjetja na zahtevnem in vedno bolj konkurenčnem trgu 

ofset potiskane embalaže." 
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2.1.1.1.2. Rezultati kreditnih shem 2016 – mikrokrediti 
 

Mikrofinanciranje je instrument, ki se v Evropi postopoma krepi kot temeljno orodje socialne politike, 

za spodbujanje samozaposlovanja, podporo mikro in malim podjetjem, ter boja proti socialni in 
finančni izključenosti. MSP-ji predstavljajo hrbtenico podjetništva v EU, za katere je sposobnost 

finančnega sistema, da dosega ta podjetja ključnega pomena. Največje težave pri dostopu do 
financiranja imajo mikro podjetja. Kljub temu, da se pogoji financiranja za ta podjetja s časom 

spreminjajo, raziskave še vedno kažejo na pomembne vrzeli financiranja. Mikro podjetja se tudi 

soočajo s strožjimi pogoji kot ostala podjetja, zato je toliko pomembneje, da se začne krepiti 
mikrofinanciranje in s tem vzpostavi ustrezen dostop do finančnih sredstev za mikro podjetja, za kar 

se skozi kreditne sheme mikrokreditiranja trudimo tudi na Skladu. 

 

 V letu 2016 je Sklad v okviru kreditnih shem izvedel 3 razpise 

za mikrokredite. 

 
 P7 16 – Javni razpis za mikrokredite za mikro in mala 

podjetja (UL RS št. 6 / 29.1.2016) 
 Razpisan znesek kreditov: 5.000.000,00 EUR 

Na razpis P7 16 je skupaj prispelo 288 projektov, od katerih je 

bilo ustreznih in popolnih 206 projektov. Po pregledu in ocenitvi 
projektov je komisija Sklada odobrila 20313 projekte v skupnem 

znesku 4.747.764,16 EUR kreditov, s katerimi je Sklad 

vzpodbudil izvedbo investicij v znesku 6.793.967,40 EUR. 
 

 P7sop 16 – Javni razpis za mikrokredite za podjetja s 
statusom socialnega podjetja (UL RS št. 19 / 11.3.2016) 

 Razpisan znesek kreditov: 4.000.000,00 EUR 

Na razpis P7sop 16 je skupaj prispelo 65 projektov, od katerih je 

bilo ustreznih in popolnih 33 projektov. Po pregledu in ocenitvi 
projektov je komisija Sklada odobrila vseh 3314 projektov v 

skupnem znesku 758.854,00 EUR kreditov, s katerimi je 
Sklad vzpodbudil izvedbo investicij v znesku 826.213,50 

EUR. 
 

 P7R 16 – Javni razpis za mikrokredite na problemskih 

območjih v RS (UL RS št. 84 / 23.12.2016) 
 Razpisan znesek kreditov: 12.000.000,00 EUR 

Razpis P7R 16 je bil objavljen v letu 2016 za problemska 

območja, in sicer: 
 Maribor z okolico v višini: 4.220.000,00  

 Pomurje v višini: 3.240.000,00 EUR 

 Pokolpje v višini: 2.590.000,00 EUR 
 Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini: 2.590.000,00 EUR 

Prvi rok za prijavo na razpis je 1.2.2017, tako da bo izvedba 
razpisa v celoti potekala v letu 2017, zato bo uspešnost 

objavljenega zneska razvidna v letnem poročilu za leto 2017. 

                                                
13 Razlika v številu odobrenih in popolnih oz. ustreznih projektov je minimalna, saj izmed popolnih le 3 projekti niso bili 
odobrene. Razlika med odobrenimi in prejetimi projekti pa je v neustreznosti vlog, ki v večini niso bila primerna z vidika 
investicije, dejavnosti…  
14 Razpis P7 SOP je bil izveden na podlagi priliva dodatnih sredstev konec leta 2015. Realizacija razpisa je bila vprašljiva že v 
samem začetku, na katero je Sklad opozarjal, saj v RS takšne absorpcije sredstev s strani socialnih podjetij ni. Poraba sredstev 
je bila tako le 19 %, kar je bilo tudi pričakovano. Preostanek sredstev se bo tako preko retroaktivnosti dodelil za oblikovanje 
rezervacij za izdane garancije Sklada za tehnološke projekte v letih 2011 in 2012.  
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Klasični mikrokrediti 

 

Podprti projekti po starosti podjetij 
Sklad je od 203 podprtih podjetij  z 
mikrokrediti v 19 % sredstva namenil 

mladim podjetjem, kar je enak odstotek 
kot v letu 2015 in v 81 % podjetjem, ki 

so starejša od 5 let (MSP 5+), kar je 

prav tako enak odstotek kot v letu 2015. 

 

Struktura po regijah  
Največ odobrenih projektov je bilo v 
Osrednjeslovenski regiji - 28 %, kar je v 
primerjavi letom 2015 2 % manj. Pričakovano 
je, kot pri vseh produktih vodilna Osrednja 
regija, saj ima največjo koncentracijo 
registriranih podjetij (33 % od vseh podjetij v 
RS). Sledi Podravska regija z 18 % odobrenih 
projektov, kar je enak % kot v letu 2015. Na 
tretjem mestu je Savinjska regija s 14 % 
odobrenih projektov, kar je prav tako enako 
kot v letu 2015. V nadaljevanju si regije 
sledijo približno po enakem vrstnem redu kot 
lani. Na zadnjem mestu je Primorsko-
notranjska regija z 1 % odobrenih projektov, 
kar je v primerjavi z letom 2015 2 % manj in 
padec regije iz osmega mesta. 

 

Struktura po dejavnostih  
Največ odobrenih projektov je bilo v 
Predelovalni dejavnosti - 24 %, kar je 2 
% več kot v letu 2015 in prehod dejavnosti iz 
drugega na prvo mesto. Sledi Trgovina s 23 
%, kar je 2 % manj kot v letu 2015 in padec 
na drugo mesto. Tretje mesto zaseda 
dejavnost Gradbeništvo  z 18 %, kar je 2 % 
več kot v letu 2015 in ostaja na enakem 
mestu. Ostale dejavnosti  imajo manjši 
odstotek odobrenih projektov in si po 
zaporedju in odstotkih sledijo približno enako 
kot v letu 2015. 
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Mikrokrediti za socialna podjetja 

 

Podprti projekti po starosti 
podjetij 
Sklad je od 33 podprtih podjetij  z 
mikrokrediti za socialna podjetja v 

79 % sredstva namenil mladim 
podjetjem, kar je pričakovano, saj 

gre za podporo socialnim 

podjetjem, ki so v večini nova 
podjetja, saj se je trend podpore 

socialnim podjetjem začel v 
zadnjem obdobju. 21 % podprtih 

projektov je bilo v skupni podjetij 

MSP 5+.   

 

Struktura po regijah  
Največ odobrenih projektov je bilo v 
Podravski regiji (45 %), sledijo 
Pomurska in Savinjska (15 %), in 
Osrednjeslovenska (12 %). Ostale 
regije imajo manjši odstotek 
odobrenih projektov. Primerjava z 
letom 2015 ni mogoča, saj se je ta 
razpis izvajal prvič in izjemoma v letu 
2016. 

 

Struktura po dejavnostih  
Največ odobrenih projektov je bilo v 
Strokovnih, znanstvenih in tehničnih 
dejavnostih (27 %), sledijo 
Predelovalne dejavnosti (15 %), 
Druge dejavnosti (12 %) in 
Izobraževanje (12 %). Ostale 
dejavnosti imajo manjši odstotek 
odobrenih projektov. Primerjava z 
letom 2015 ni možna, saj se je razpis 
v letu 2016 izvajal prvič. 
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Primer dobre prakse P7 16 – Mlinarstvo Rangus  
 

 
 

 Začetki mlinarstva v drugi polovici 18. stoletja 
 1912 začetek mlina v lasti Janeza Rangusa; danes v lasti tretje generacije Antona Rangusa 

 Osnova proizvodnje je mlin z mlinskimi kamni na star tradicionalen način 
 Prodaja moke, mletje žit, izdelava kaš, bio vzglavniki, ribogojstvo. 

 
Mikrokredit Sklada v 2016 
Znesek odobrene investicije: 30.000,00 EUR (investicija v obratna sredstva) 

Znesek odobrenega posojila: 25.000,00 EUR  

Znesek lastnih sredstev: 5.000,00 EUR 
Število zaposlenih ob oddaji vloge: 3 

 

    
 

       

Načrt za prihodnost: Podjetje je z odobrenim projektom izvedlo nakup obratnih sredstev (surovin – 

žita) in financiranje plač. V prihodnjih letih (do 2018) načrtujejo povečanje prihodkov za 16% (na 
556.556,00 EUR) in poslovanje z dobičkom in pozitivnim denarnim izidom. Podjetje je zmožno pokriti 

svoje finančne obveznosti iz denarnega toka (EBITDA) v manj kot 4 letih.   
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2.1.1.1.3. Rezultati sheme za posebne ciljne skupine 2016 
 

V družbi znanja je inoviranje motor gospodarstva na vseh ravneh in v vseh vrstah organizacij. Zaradi 

velikega tveganja pri uvajanju novih proizvodov ali storitev se običajno inovacije komercializirajo prek 
izoliranih formalnih tvorb, kot so start-up podjetja. 

 
Start-up podjetje je novonastalo podjetje, katerega namen je razvoj novega, običajno inovativnega 

proizvoda ali storitve v negotovih okoliščinah. Če zadovoljuje tudi novo potrebo, ki je prisotna v širšem 

območju ali celo globalno, ima tudi velik potencial za rast. Start-up podjetništvo je ključno zaradi 
inovacij, novih delovnih mest in gospodarske rasti ter vnašanja konkurenčne dinamike v poslovno 

okolje. Za takšna podjetja je značilno, da v začetku testirajo različne možne poslovne modele, da bi 
našli pravega, kar pomeni, da so tudi bolj rizična in nimajo jamstva za uspeh. Iz teh razlogov tudi 

Sklad daje posebno spodbudo tej skupini podjetij. Za to pa potrebujejo primerno razvit podporni start-
up ekosistem. 

 

Podjetništvo še zdaleč ne pomeni zgolj ustanovitve podjetja in njegovega lastniškega vodenja, ampak 
predvsem ustvarjanje nečesa novega, za to pa so potrebne ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost. 

 

 
V letu 2016 je Sklad za posebne ciljne skupine izvedel 4 razpise: 

 
P2 16 – Javni razpis za spodbude za zagon inovativnih podjetij 

(UL RS št. 38 / 27.5.2016) 
Razpisan znesek nepovratnih sredstev: 2.160.000,00 EUR 

P2B 16 – Javni razpis za spodbude za zagon inovativnih podjetij 

(UL RS št. 39 / 3.6.2016) 
Razpisan znesek nepovratnih sredstev: 1.680.000,00 EUR 

Na razpis P2 in P2B 16 je skupaj prispel 101 projekt, od katerih 
je bilo ustreznih in popolnih 97 projektov. Po pregledu in ocenitvi 

projektov je komisija Sklada odobrila 80 projektov15 v skupnem 

znesku 3.835.876,80 EUR subvencij, s katerimi je Sklad 
vzpodbudil izvedbo investicij v znesku 7.652.031,00 EUR. 

 
P2L 16 – Javni razpis za spodbude za rast podjetij na področju 

rabe lesa (UL RS št. 50 / 15.7.2016) 
Razpisan znesek nepovratnih sredstev: 500.000,00 EUR 

Na razpis P2L 16 je skupaj prispelo 28 projektov, od katerih je 

bilo ustreznih in popolnih 16 projektov. Po pregledu in ocenitvi 
projektov je komisija Sklada odobrila 13 projektov16 v skupnem 

znesku 406.680,18 EUR subvencij, s katerimi je Sklad 
vzpodbudil izvedbo investicij v znesku 577.577,85 EUR. 

 

P2R 16 – Javni razpis za spodbude za zagon podjetij v 
problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017 

(UL RS št. 52 / 29.7.2016) 
Razpisan znesek nepovratnih sredstev: 3.200.000,00 EUR  

Na razpis P2R 16 je skupaj prispelo 175 projektov, od katerih je 
bilo ustreznih in popolnih 155 projektov. Po pregledu in ocenitvi 

projektov je komisija Sklada odobrila 81 projektov17 v skupnem 

znesku 3.103.044,57 EUR subvencij, s katerimi je Sklad 
vzpodbudil izvedbo investicij v znesku 3.686.621,20 EUR. 

                                                
15 Razlika v številu odobrenih in prejetih projektov je zato, ker so bili podprti najobetavnejši projekti in so bila s podporo 80 
projektov porabljena vsa razpoložljiva sredstva.  
16 Razpis P2L je bil v letu 2016 izveden prvič, kot posebna spodbuda za zagonska podjetja na področju lesa. Sredstva so bila 
porabljena v 81 %, kar je za nov produkt uspešno, saj je na področju lesa novih-zagonskih podjetij še relativno malo. Upamo, 
da v kolikor bo Sklad s produktom nadaljeval, da bo ponudba sredstev v celoti porabljena. 
17 Razlika v številu odobrenih in prejetih projektov je v razpoložljivosti sredstev, saj so bila razpisana sredstva s podporo 81 
projektov porabljena.  
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Sklad podjetja s prejetimi zagonskimi spodbudami spremlja kot posebno skupino. Iz preteklih analiz 
ugotavljamo, da je bila stopnja preživetja zagonskih podjetij zelo visoka in sicer 87 % (preživetje 

vseh zagonskih podjetij podprtih v zadnjih 10 letih), kar lahko štejemo kot izjemen uspeh. Pri analizi 

start up podjetij, prikaz po starosti podjetij ni smiseln, saj gre v 100 % podpora mladim podjetjem – 
start upom.  

 
Klasične zagonske spodbude za inovativna podjetja 

 

Struktura po regijah  
Največ odobrenih projektov je bilo v 
Osrednjeslovenski regiji - 49 %, kar 
je 4 % manj kot v letu 2015. Kot pri 
ostalih produktih ima Osrednja regija tudi 
na področju podjetij na začetku svoje 
poti, torej start upov, največje število 
registriranih podjetij s potrebami za 
zagonski kapital. Sledi Savinjska regija s 

16 %, kar je 11 % več kot v letu 2015, 
ko je bila regija na petem mestu. Glede 
na pretekla leta je to presenetljiv 
podatek, saj Savinjska regija nikoli ni bila 
med prvimi tremi regijami po številu 
odobrenih projektov. Na tretjem mestu je 
Podravska regija s 11 % odobrenih 
projektov, kar je 3 % manj kot v letu 
2015. Ostale regije si sledijo po 
podobnem zaporedju kot v letu 2015. 
Presenetljiv  je podatek, da regije 
Koroška, Posavska in Zasavska nimajo 
niti enega odobrenega projekta. Koroška 
in Zasavska nista imeli niti prijavljenega 
nobenega projekta, Posavska regija pa 1 
projekt, ki pa ni bil odobren. 

 

Struktura po dejavnostih  
Največ odobrenih projektov je bilo v 
Strokovnih, znanstvenih in 
tehničnih dejavnostih - 44 %, kar je 
3 % več kot v letu 2015. Pri podpori za 
zagonske spodbude je dejavnost 
strokovnih, znanstvenih in tehničnih 
področij pričakovano na vodilnem mestu, 
saj gre za inovativna podjetja, ki v večini 
delujejo v takšnih področjih. Sledijo 
Informacijske in komunikacijske 
dejavnosti s 35 %, kar je 7 % več kot v 
letu 2015. Na tretjem mestu je 
Predelovala dejavnost z 10 % , kar je 6 
% manj kot v letu 2015. Ostale 
dejavnosti  imajo manjši delež odobrenih 
projektov. 
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Zagonske spodbude za podjetja na področju rabe lesa 

 

Struktura po regijah  
Največ odobrenih projektov je bilo v Jugovzhodni in 
Osrednjeslovenski regiji (23 %), sledita Podravska 
in Savinjska (15 %), ostale regije imajo manjši 
odstotek odobrenih projektov. Primerjava z letom 
2015 ni možna, saj je bil to nov produkt, ki prav 
tako ni bil planiran v poslovnem načrtu za leto 2016. 

 

Struktura po virih  
Zagonske spodbude na področju rabe lesa je 
specifičen produkt, ki je namenjen podjetjem, ki se 
ukvarjajo z lesno dejavnostjo, kar pomeni, da vsa 
podjetja spadajo v predelovalno dejavnost in prikaz 
po dejavnostih ni smiseln. Zato v tej točki 
prikazujemo strukturo investicij po virih, ki so jih 
podjetja uporabila za izvedbo podprtih projektov. 

 
 

 
 



L E T N O  P O R O Č I L O  2 0 1 6   S t r a n  | 36 

 

Zagonske spodbude v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo 

 

Struktura po regijah  
Največ odobrenih projektov je bilo v 
Podravski regiji - 47 %, kar je 2 % 
manj kot v letu 2015. Sledi Pomurska z 
28 %, kar je enako kot v letu 2015. Na 
tretjem mestu je Jugovzhodna 
Slovenija s 13 %, kar je enako kot v 
letu 2015.  Na četrtem mestu je 
Savinjska regija s 4 %, kar je 3 % več 
kot v letu 2015, ko je bila regija na 
zadnjem mestu. Na petem metu je 
Zasavska regija s prav tako 4 %, kar je 
1 % manj kot v letu 2015. Na zadnjem 
mestu je Koroška regija z 1 % 
odobrenih projektov, kar je 6 % manj 
kot v letu 2015, ko je bila Koroška 
regija na petem mestu. Vsi odobreni 
projekti spadajo v Vzhodno kohezijsko 
regijo, saj gre za produkt, ki je 
namenjen območjem z visoko 
brezposelnostjo, ki so vsa v Vzhodni 
kohezijski regiji 

 

Struktura po dejavnostih  
Največ odobrenih projektov je bilo v 
Informacijskih in komunikacijskih 
dejavnostih - 22 %, kar je 15 % več 
kot v letu 2015, ko je bila ta dejavnost 
šele na sedmem mestu. Na drugem 
mestu je dejavnosti Strokovnih, 
znanstvenih in tehničnih področij s 20 

% odobrenih projektov, kar je 4 % 
manj kot v letu 2015. na tretjem mestu 
je Predelovalna dejavnost s 17 % 
odobrenih projektov, kar je 5 % manj 
kot v letu 2015. Ostale dejavnosti 
imajo manjši odstotek odobrenih 
projektov. 
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Primer dobre prakse P2 16 – Blub Blub d.o.o. 

 

 

 Finalist tekmovanja Start up leta 2016 v kategoriji najboljši družbeni 

vpliv 
 Aplikacije za samopomoč pri govornih težavah 
 Povezava staršev z govornim terapevtom 
 Spremljanje aplikacije, ki oponaša vedenje in gibe sovrstnikov, 

uporablja zrcaljenje, igro vlog… 

 
 
Subvencija Sklada v 2016 

Znesek odobrene subvencije: 54.000,00 EUR  
Število zaposlenih ob oddaji vloge: 1 

 

    
     

 

Načrt za prihodnost: Podjetje je z odobrenim projektom izvedlo razvoj in prodajo celovite storitve 
Blub Blub, ki otrokom pomaga pri razvoju govora, logopedom digitalizira terapevtsko storitev, 

staršem pa omogoča, da z otrokom vadijo na sproščen in zabaven način. Do konec leta 2018 
načrtujejo 1,4 mio EUR prihodkov. 
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2.1.1.1.4. Rezultati shem semenskega kapitala 2016 
 
Mnoga podjetja se v različnih fazah življenjskega cikla srečujejo z izzivom dostopa do virov 

financiranja, ki jih potrebujejo za rast in razvoj. Ta problem je toliko večji pri inovativnih podjetjih z 
velikim potencialom rasti, a hkrati tudi z veliko stopnjo tveganja, zlasti v zgodnjih fazah razvoja. 

Zagonska podjetja se v največji meri soočajo s preživetjem kritične faze 2-3 let, zelo malo pa jih 

preraste v večja podjetja. Ker gre za nova podjetja, ki nimajo oprijemljivih sredstev ter bonitetne 
zgodovine, ki bi bila podlaga za pridobitev virov financiranja, se pogosto znajdejo v situaciji, ko morajo 

ta sredstva poiskati na trgu. Tu nastopi semenski in tvegan kapital kot specifična oblika lastniškega 
financiranja, ki visoko tehnološkim in inovativnim podjetje pomaga zapolniti vrzel pri financiranju 

tveganih projektov. 

 

 

V letu 2016 je Sklad na področju semenskega kapitala izvedel 2 
razpisa: 

 
  SK 75 16 – Javni razpis za semenski kapital – Konvertibilno 

posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (UL RS 

št. 26 / 8.4.2016) 
 Razpisan znesek nepovratnih sredstev: 1.500.000,00 EUR 

 SK 200 16 – Javni razpis za semenski kapital – Lastniški vstop 

za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR (UL RS št. 26 / 
8.4.2016) 

 Razpisan znesek nepovratnih sredstev: 1.000.000,00 EUR 

 

Na razpis SK 75 in SK 200 16 je skupaj prispelo 31 projektov, 
od katerih je bilo ustreznih in popolnih 22 projektov. Po pregledu 

in ocenitvi projektov je komisija Sklada odobrila 18 projektov v 
skupnem znesku 1.050.000,00 EUR konvertibilnih posojil 

in 800.000,00 EUR lastniškega vložka, s katerima je Sklad 

vzpodbudil izvedbo investicij v znesku 2.986.356,26 EUR. 
 

 

Skupaj je Sklad na dan 31.12.2016 imel v portfelju 61 naložb v višini 5.400.000 EUR 
izvedenih preko konvertibilnih posojil in neposrednih lastniških vstopov. Vse družbe še 

delujejo.  
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Podprti projekti po starosti podjetij 
Sklad je od 18 podprtih podjetij s 
semenskim kapitalov v 61 % sredstva 

namenil Star up podjetjem, kar je tudi 

61 % več kot v letu 2015, ko so bila vsa 
podprta podjetja v skupini Mladih 

podjetij. 33 % odobrenih projektov je 
bilo v skupini Mladih podjetij in 6 % v 

skupini podjetij MSP 5+.   

 

Struktura po regijah  
Največ odobrenih projektov je bilo v 
Osrednjeslovenski regiji - 72 %, kar je 
24 % več kot v letu 2015. Na drugem mestu 
je Savinjska regija s 17 %, kar je 9 % več 
kot v letu 2015, ko je bila regija na tretjem 
mestu. Na tretjem in četrtem mestu sta 
Koroška in Podravska regija, vsaja s 6 % 
odobrenih projektov. Za Koroško regijo je to 
uspeh, saj v letu 2015 ni imela nobenega 
podprtega projekta, Podravska regija pa je 
izgubila 14 %, saj je bila v letu 2015 na 

drugem mestu. V letu 2015 so bili podprti 
projekti še v Obalni regiji, JV Sloveniji in 
Pomurski regiji, ki pa v letu 2016 niso imela 
nobenega podprtega projekta. JV Slovenija 
je imela en prijavljen projekt, ki ni bil 
odobren, Obalna in Pomurska regija pa nista 
prijavili nobenega projekta.. 

 

Struktura po dejavnostih  
Največ odobrenih projektov je bilo v 
Informacijskih in komunikacijskih 
dejavnostih - 44 %, kar je 12 % manj kot 
v letu 2015. Na drugem mestu je dejavnost 
Strokovnih, znanstvenih in tehničnih 
dejavnostih z 39 %, kar je 11 % več kot v 

letu 2015. Ostale dejavnosti imajo po 6 % 
odobrenih projektov – Finančne in 
zavarovalniške dejavnosti, Predelovalna 
dejavnost in Trgovina. V letu 2015 je poleg 
teh dejavnosti imela še manjši delež 
dejavnost Izobraževanja 
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Primer dobre prakse SK 200 16 – ENIKAM d.o.o. 
 

                                                                                      
Podjetje se je bilo ustanovljeno v letu 2014 in se ukvarja z inovativnimi izdelki iz aktivnih kisikovih 
spojin, ki delujejo blagodejno, ki delujejo blagodejno in zaščitno na nohte, kožo in sluznico. Razvili so 

metodologijo za proizvodnjo različnih izdelkov na osnovi aktivnih kisikovih spojin. S temi izdelki 
rešujejo dermatološke težave z nohti, kožo, sluznico ust in obzobnega tkiva. Razvili so rešitve za 

stabilizacijo zelo reaktivne kisikove spojine. Na tej osnovi razvijajo dve liniji produktov glede na namen 

uporabe – medicinski ali terapevtski.  
 

Lastniški vstop Sklada v podjetje v 2016: 
Znesek investicije: 329.000,00 EUR 

Lastniški vstop Sklada: 200.000,00 EUR 

Drugi viri: 100.000,00 EUR 
Lastna sredstva: 29.000,00 EUR 

 
Pred vstopom sklada bo 200.000,00 EUR investiralo podjetja Sanolabor.  

    
Načrti za prihodnost: Podjetje želi postati v roku petih let eno izmed najboj inovativnih podjetij v 

Evropi, na podlagi proizvodov, ki temeljijo na osnovi aktivnih kisikovih spojin. V obdobju do leta 2020 

je cilj, da ne na prodajni trg plasira vsaj tri inovativne proizvode na evropski in globalni trg.  
 
 
Izjava direktorice Dominike Tompa Majcen, podjetja ENIKAM d.o.o. 
"Sodelovanje s Slovenskim podjetniškim skladom je dejansko odprlo možnost dela in rasti našega 

podjetja na slovenskem trgu. Smo zelo veseli, da smo bili deležni vašega zaupanja in podpore, ki je 
za start up podjetja kot smo mi, ključnega pomena. Ne glede na obilne izkušnje in znanja je naš 

majhen slovenski trg zelo zahteven za nova podjetja in zato je podpora Slovenskega podjetniškega 

sklada še kako velike vrednosti. Še enkrat se vam zahvaljujemo za vašo zaupanje in podporo in se 
veselimo sodelovanja z vami." 
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2.1.1.1.5. Rezultati sheme tveganega kapitala  
 

Družbe tveganega kapitala (v nadaljevanju: DTK), ki so bile izbrane preko razpisa in so vstopile v 

javno zasebno partnerstvo z državo, so zavezane pridobljena sredstva s strani Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: RS) in privatnih družbenikov vlagati v naložbe – to je v ciljne MSP. V letu 2015 

(natančneje 5.8.2015) je bilo zaključeno naložbeno obdobje, kar pomeni, da so DTK do tega 
datuma lahko izvedle predvidene naložbe. Aktivne DTK so tako do konca naložbenega obdobja 

investirale 29.037.274,64 EUR.  

 
V letu 2016 v Sloveniji ni bilo investicijsko aktivnih družb tveganega kapitala z naložbo RS, ki bi nudile 

finančno in investicijsko podporo inovativnim podjetjem, ki po semenskem kapitalu potrebujejo večje 
investicije kapitala za nadaljnji razvoj in rast ter globalni preboj podjetij. So pa DTK, ki sodelujejo z 

RS preko javnega razpisa, v letu 2016 aktivno upravljale izvedene naložbe ter pripravljale in 
izvajale strategije in procese prodaje naložb (in/ali portfeljev). V letu 2017 se pričakujejo 

prve večje prodaje portfeljskih družb v katere so investirale aktivne DTK. DTK načrtujejo 

vrednost prodaj najmanj v višini investiranih sredstev povečanih za najmanj 6 %, kar predstavlja tudi 
minimalno stopnjo donosa (t.i. “hurdle rate”) po katerem si investitorji in upravljavci po pogodbi o 

upravljanju razdelijo ustvarjeni donos po formuli 20 % : 80 % v prid investitorjem. Sredstva, ki bodo z 
donosom vrnjena investitorju RS, se bodo namenila za nadaljevanje programov s področja lastniškega 

financiranja.  

 
Globalni trendi kažejo, da je bilo na področju tveganega kapitala v letu 2016 manj investiranih 

sredstev. V letu 2016 je bilo investiranih 127,4 mlrd USD, kar je padec v primerjavi z rekordnim letom 
2015, ko je bilo investiranih 140,6 mlrd USD.  

 
Preglednica: TK - Pregled naložbene aktivnosti po družbah 

DTK 
Število  
naložb 

Celotni znesek  
Investicij v EUR 

Delež naložb v vseh 
naložbah (%) 

Delež v celotnih 
investiranih sredstvih 

(%) 

Prvi sklad, DTK, d.o.o. 11 13.148.001,00 38% 45% 

DTK Murka, DTK, d.o.o. 10 8.030.673,64 34% 28% 

Meta Ingenium, DTK, d.o.o. 4 4.400.000,00 14% 15% 

SCS, DTK, d.o.o. 3 3.208.600,00 10% 11% 

STH Ventures, DTK, d.o.o. 1 250.000,00 3% 1% 

SKUPAJ 29 29.037.274,64 100% 100% 

 
 

 
 

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 
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tveganega kapitala – podjetja so namreč zbrala kar 11,7 mio EUR (po srednjem tečaju BS na dan 
poročila) dodatnih zasebnih investicij.  

 

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. V letu 2016 je Sklad s SDH in 
predstavniki družb tveganega kapitala (z zakonitim zastopnikom in/ali predstavniki nadzornega sveta) 

izvedel šest srečanj.  
 

Upravljavska provizija se je do konca leta 2015 obračunavala štirikrat letno od vsote v družbo 

tveganega kapitala vplačanih osnovnih vložkov in skupnega zneska naknadnih vplačil, h katerega 
vplačilu so se družbeniki pogodbeno zavezali. Po letu 2015 se je v skladu s Pogodbo o upravljanju 

družbe tveganega kapitala spremenil način obračunavanja upravljavske provizije. Letna provizija se 
tako obračunava v višini 2,5% od neto vrednosti sredstev družbe tveganega kapitala, izkazanih v 

bilanci stanja v zadnjem revidiranem letnem poročilu.  

 
Kljub temu, da je Sklad družbe tveganega kapitala obvestil o spremembah mednarodnih in slovenskih 

računovodskih standardov na področju vrednotenja naložb je prišlo do nestrinjanje glede pravilnega 
načina vrednotenja naložb med nekaterimi družbami tveganega kapitala in Skladom, kot zastopnikom 

družbenika RS. Ker vrednotenje naložb v letnih poročilih družb tveganega kapitala bistveno vpliva na 
višino upravljavske provizije sta Sklad in SDH prosila Slovenski inštitut za revizijo ter Agencijo za javni 

nadzor nad revidiranjem za preveritev načina vrednotenja naložb družb tveganega kapitala. S 

problematiko v zvezi z vrednotenjem in posledično vplivom na višino upravljavske provizije je Sklad 
obvestil tudi Urad za nadzor nad proračunom. Postopki s strani Agencije za javni nadzor nad 

revidiranjem še niso končani. 
 

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.  

 
V letu 2016 so predstavniki Sklada opravili 5. redni pregled izvajanja aktivnosti zakonitih zastopnikov, 

ki zastopajo in upravljajo družbe tveganega kapitala. Namen in cilji 5. rednega pregleda so bili 
predvsem: 

 preveritev ali je zakoniti zastopnik upošteval priporočila 4. 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.  
 

Sklad spremlja tudi makroekonomske učinke naložb DTK-jev v MSP-je. Ker DTK-ji vlagajo v mlada, 
visokotehnološka hitrorastoča podjetja, bodo realni učinki instrumenta znani ob izstopu DTK-jev iz 

naložb. Prve izstope DTK-jev iz naložb je mogoče pričakovati v letu 2017 oz. vse do leta 2020. 

 
Kljub temu, da gre zgolj za vmesno dosežene rezultate lastniškega financiranja, jih ocenjujemo za 

uspešne, saj je bilo do konca leta 2016 novo ustvarjenih 276 delovnih mest. 
 

Glede na to, da je analiziran instrument dolgoročne narave, nekaterih učinkov ni možno podati. 
Upoštevati je potrebno namreč dejstvo, da ročnost investicij v povprečju znaša od 3 do 6 let (oz. do 

12 let), kar pomeni, da se bodo učinki MSP-jev spremljali 3 leta po zaključku naložb. To v bistvu 

pomeni, da o učinkih v letu 2016 še ne moremo govoriti. Prikažemo lahko le trenutne vrednosti, ki 
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kažejo, da je 29 podprtih MSP-jev je od datuma vstopa DTK do konca leta 2016 ustvarilo povprečno 
9,5 novih delovnih mest na podprto podjetje.  

 

Pri povečanju povprečne dodane vrednosti na zaposlenega prav tako ne moremo govoriti o doseženih 
realnih vrednosti učinkov, saj DTK-ji vstopajo v največji meri v start-up podjetja, ki v tej prvi razvojni 

fazi pridobljena sredstva vlagajo predvsem v razvoj in trženje proizvodov, šele nato vstopajo na trge. 
Realne učinke dodane vrednosti na zaposlenega bo možno podati od izstopu DTK-jev iz MSP-jev. 

Glede na to, da je instrument namenjen visokotehnološkim hitro rastočim podjetjem pričakujemo, da 

bo povprečna dodana vrednost na zaposlenega dosegla načrtovano oz. jo celo presegla. 
 
PREGLEDNICA: TK - prikaz doseženih učinkov lastniškega financiranja preko izbranih DTK 

CILJI NAČRTOVANA VREDNOST 
DOSEŽENA VREDNOST 

do 31.12.2016 

Ustanovitev DTK  4 7 

Povečanje števila delovnih mest v podprtih podjetjih 
9 / podjetje 9,5 / podjetje 

ob izstopu iz naložbe (skupno cca 276 novih del. mest) 

Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega 8 – 10% še ni vidnih učinkov 

Ustanovitev in rast novih visokotehnološko 
usmerjenih podjetij s sedežem v RS 

1 podjetje/ 
1 mio EUR sredstev 
lastniškega vložka 

1 podjetje/ 
1 mio EUR sredstev lastniškega 

vložka 

 
V okviru tveganega kapitala so bili doseženi vsi načrtovani cilji iz Operativnega programa, razen 

povečanja dodane vrednosti na zaposlenega, kjer je v visoko inovativnih podjetjih potrebnega nekoliko 

več časa, da učinek postane viden, saj gre za investicije višjih vrednosti, prihodki in posledično dodana 
vrednost pa so v prvih letih delovanja še nizki. 
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2.1.2. Zagotoviti ustrezno višino finančnih virov za oblikovanje finančnih spodbud v letu 
2016 

  

Finančne vire SPS za oblikovanje finančnih spodbud sestavljajo:  
 lastni viri 

 viri nacionalnega proračuna 
 viri Evropske kohezijske politike - finančna perspektiva 2014-2020 (Evropski sklad za regionalni 

razvoj - ESRR) 

 viri Evropske kohezijske politike – finančna perspektiva 2007 – 2013 (Evropski sklad za regionalni 
razvoj in Evropski socialni sklad) 

 ostali viri. 

 
 

V letu 2016 je SPS angažiral nekaj manj kot 70 mio EUR virov za oblikovanje različnih finančnih 
spodbud. Večino virov je bilo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, prvič tudi iz Evropskega 

socialnega sklada, ter nacionalnega proračuna in lastnih virov. V celotnem obdobju 2006-2016 je SPS 

uporabil cca. 450 mio EUR virov.  
 

Višina virov se je od začetka leta 2006 do leta 2016 povečala za 5,8 x, kar potrjuje uspešnost SPS-a 
pri pridobivanju virov18 

 
 

 

                                                
18 Glavni mejnik v delovanju Sklad je leto 2007, ko je SPS postal  pomembna finančna institucija pri izvajanju finančne 
perspektive EU 2007-2015 in je pridobil finančne vire iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in ostalih vsebinskih 
programov Evropske komisije za MSP-je. Zato je zagotovo potrebno izpostaviti še primerjavo višine finančnih virov v upravljanju 
leta 2006, pred začetkom pridobivanja finančnih virov iz evropske kohezijske politike in ostalih vsebinskih programov Evropske 
komisije in leta 2015 kot okvirnim zaključkom finančne perspektive EU 2007-2015.  
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2.1.3. Vključenost evropskih virov 
 

Cilj delovanja Sklada je vključiti med pridobljene finančne vire vsaj 50 % virov iz programov in skladov 

Evropske komisije.  

 
 

V letu 2016 je Sklad ta cilj vsekakor presegel, saj so bili ključni za izvajanje finančnih spodbud prav EU 
viri in sicer v višini 80 %.  V obdobju 2007-2016 je delež virov EU znašal okvirno 75 % vseh virov.19 

 

 
 

Kot je razvidno iz zgornje skice, je bilo v obdobju 2007 – 2016 v holdinški sklad vplačanih 268,40 mio 

EUR sredstev iz različnih virov (sredstva evropskega sklada za regionalni razvoj, evropskega 

socialnega sklada, proračuna RS in lastnih sredstev Sklada). Ta sredstva je Sklad še dodatno 
oplemenitil za dobrih 17 mio EUR s pridobitvijo oz. uspešno kandidaturo v okviru prijav evropskega 

programa preko Evropskega investicijskega sklad za jamstva – gre za programe CIP (Program 
konkurenčnosti in inovativnosti), COSME (Program za konkurenčnost podjetij) in EaSI (Program za 

zaposlovanje in socialne inovacije). S temi sredstvi je Sklad izvajal instrumente finančnega inženiringa, 

                                                
19 Zaradi sledenja smernicam Evropske komisije je SPS v obdobju 2008-2016 zelo učinkovito vključil v obstoječe in potencialne 
nove finančne produkte vire evropskih strukturnih skladov (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad,…) in 
ostalih vsebinskih evropskih programov preko Evropskega investicijskega sklada (MAP, CIP, COSME, EASI).  
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predvsem v obliki garancij za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere, 
mikrokreditov, tveganega in semenskega kapitala, v okviru katerih je podprl več kot 4.300 MSP, s 

727,3 mio EUR ugodnih finančnih sredstev, ter s tem spodbudil 1.400 mio EUR investicij v 

gospodarstvo. 
 

Prav tako je Sklad v tem obdobju izvajal subvencijske linije, ki so bile v največji meri financirane iz 
sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj, v manjšem obsegu pa tudi iz nacionalnega 

proračuna. V okviru subvencijske linije je bilo podprtih 1.660 MSP v višini 202,3 mio EUR, s čimer je 

bilo spodbujenih 450,0 mio EUR investicij.  
 

Skupno je bilo v tem obdobju preko Sklada angažiranih nekoliko več kot 470 mio EUR virov sredstev, 
ki so omogočila skoraj 6.000 MSP dostop do več kot 920,0 mio EUR ugodnih finančnih sredstev za 

izvedbo 1.850,0 mio EUR investicij. 
 

Dodatno k zgoraj opisanemu je bilo leto 2016 za Sklad specifično tudi z vidika zaključevanje Finančne 

perspektive Evropske unije 2007 – 2013 (s podaljšanjem do leta 2016), ki je še vedno intenzivno v 
teku (predviden zaključek je april 2017). Sklad v letu 2016 namreč k črpanju evropskih kohezijskih 

sredstev ni doprinesel zgolj zgoraj predstavljenih rezultatov, pač pa je na podlagi odločitev pristojnih 
institucij pripomogel oz. izvedel aktivnosti za t.i. retroaktivno dodelitev pomoči v skupni višini 40 mio 

EUR, in sicer za naslednje sklope:  

 15 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) preko izplačanih subvencij 
obrestnih mer, izdanih prejemnikom garancij iz obdobja 2009 – 2015; 

 11,4 mio EUR sredstev Evropskega sklada za socialni razvoj (ESS) preko oblikovanih rezervacij za 
izdane garancije Sklada za tehnološke projekte v letih 2011 in 2012;  

 13,8 mio EUR sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS) preko oblikovanih rezervacij za izdane 
garancije Sklada za tehnološke projekte v letih 2014 in 201520.  

 

V opisanih primerih gre za ostanke sredstev evropske kohezijske politike, ki niso bili namenjeni Skladu, 
ampak predstavljajo neporabljene kvote drugih prednostnih usmeritev. Sklad je v začetku finančne 

perspektive (leta 2009) uspel vzpostaviti zelo prožen model izvajanja instrumentov finančnega 
inženiringa (program PIFI), ki je omogočal kombinacije različnih virov financiranja finančnih 

instrumentov: evropskih, integralnih in lastnih, primer retroaktivnosti pa je povzročil veliko  dodatnih 

aktivnosti z vidika preknjižb, dodatnih zahtev pristojnih institucij zaradi upoštevanja evropskih 
kohezijskih pravil, aktivnosti dodatnih revizij in nenazadnje dodatna tveganja, ki se s takšnimi 

retroaktivnimi dodelitvami pomoči prenašajo na Sklad. 
 

                                                
20 Aktivnosti v so se začele šele v letu 2017.   
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2.1.4. Doseganje multiplikacije javnih finančnih virov 
 

Cilj delovanja Sklada je tudi pridobljene finančne vire, ki predstavljajo javne vire iz evropskega ali 

nacionalnega proračuna, v vseh oblikah finančnih produktov multiplicirati z drugimi privatnimi viri. 
 

REZULTATI V ŠTEVILKAH – POVPREČNI MULTIPLIKATOR v obdobju 2007-2016  
(glede na investicijsko vrednost) 

 

 
 

V obdobju 2007 - 2016 je Sklad dosegel 3,4 x povprečni multiplikator angažiranih sredstev glede 
na investicijsko vrednost podprtih projektov. 
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2.1.5. Podprte ciljne skupine morajo prispevati k makroekonomskim učinkom 
 

Podprti projekti Sklada morajo prispevati k makroekonomskim učinkom na ravni Slovenije z vidika 

izvedenih investicij, ohranjanja števila zaposlenih in ustvarjanja novih delovnih mest, ter povečevanja 
dodane vrednosti na zaposlenega. 

 
Pričakovani učinki podprtih podjetij Sklada so: 

 V povprečju 0,29 mio EUR izvedenih investicij na podprto podjetje 

 V povprečju 1,9 novega delovnega mesta na podprt podjetje 
 V povprečju 12 % povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v treh letih po izvedeni investiciji. 

 
REZULTATI V ŠTEVILKAH 

 
 

 
 

 
 
S spodbudami Sklad torej vsako leto zasleduje svoj namen, da mikro, malim in srednje velikim 

podjetjem omogoča lažji dostop do finančnih sredstev na finančnem trgu. Z izvedbo vseh aktivnosti in 

podporo projektov Sklad zasleduje cilj ustvarjanja makroekonomskih učinkov v okolju. V okviru 
procesa strateških analiz, vsa podjetja, ki preko javnih razpisov prejmejo finančna sredstva, spremlja 

učinke, ki jih ta podjetja ustvarijo v okolju. Sklad z zastavljeno metodologijo, vsa podjetja spremlja 3 
leta po prejeti finančni pomoči ali dlje časa, če to zahteva narava produkta. Podjetja spremljamo s 

pomočjo finančnih kazalnikov (Prihodek od prodaje, dobiček, število zaposlenih, dodana vrednost na 

zaposlenega…), ki jih lahko kombiniramo na ravni posameznega razpisa, posameznega leta ali v 
pregledu za celotno obdobje. O učinkih podjetij, ki so finančne spodbude prejela v letu 2016 še ni 
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mogoče govorit, saj spremljamo učinke s časovnim zamikom, ki so vidni šele 3 leta po dodeljeni 
pomoči.  V obdobju 2007-2015 so bili učinki v okolju sledeči: 

 

  

Podprti projekti v 2007-2015: 

 5.100 podprtih podjetij 

 

Odobrena sredstva v 2007-2015: 
 790,79 mio EUR  

v obliki garancij, subvencij, kreditov, semenskega kapitala in 
lastniškega financiranja 

 

Izvedene investicije v 2007-2015: 

 1.640 mio EUR  
s podporo garancij, subvencij, kreditov, semenskega kapitala in 

lastniškega financiranja 

 

Spremljani projekti v 2007-2015: 

 4.702 podjetij21 
pri katerih smo spremljali učinke, ki so jih podjetja ustvarila v okolju 

 

92.969 ohranjenih delovnih mest 

9.032 novih delovnih mest 
Pričakovan učinek: 2,5 novega delovnega mesta na podjetje ob koncu 
spremljanja22 

 

12 % povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega  v 

3 letih po investiciji  
 Povprečna začetna vrednost: 34.156 EUR / zaposlenega 
 Povprečna pričakovana končna vrednost: 41.000 EUR / zaposlenega23 

 

OSTALI UČINKI:  
 Podprti Start upi 2006-2015 (Zagonske spodbude, semenski 

kapital, tvegan kapital) 
628 

 Finančne spodbude Start up-om 45 mio EUR 

 Izvedene investicije Start up-ov 75 mio EUR 

 Delujoče družbe Tveganega kapitala  
 Delujoči Start up-i 546 

 Stopnja preživetja 87% 

 Ustvarjena nova delovna mesta v Start upih 
1.028 

oz. 1,9 na podjetje 

 Plačani davki in prispevki v državni proračun s strani novih 
delovnim mest Start upov v 53 mesecih 

43 io EUR24 

 

                                                
21 Razlika med število spremljanih in podprtih projektih je 398, zaradi 177 odstopov podjetij od odobrenih sklepov, 145 izbrisov 
podjetij, 53 stečajev podjetij, 18 prisilnih poravnav, 2 ne podpisov pogodb in 3 izstopov iz naložb.  
22 Spremljanje podjetij podprtih v 2013-2015 še poteka, zato je pričakovan končni učinek 2,5 delovnega mesta na podjetje. 
Stanje na dan 31.12.2015 je bilo 1,9 delovnega mesta na podjetje.  
23 Spremljanje podjetij, ki so bila podprta 2013-2015 še poteka, zato je pričakovan končni učinek na ravni evropskega povprečja 
41.000 EUR/zaposlenega. Povprečno stanje na dan 31.12.2015 je bilo 38.143 EUR/zaposlenega.  
24 S tem grobo izračunanim zneskom vplačanih davkov in prispevkov so Start up podjetja v proračun povrnila 95 % prejetih 
finančnih spodbud.  

https://www.bing.com/images/search?q=dodana+vrednost+&view=detailv2&&id=1A75927513E45A56F695E66D03DBFA79C4F29B40&selectedIndex=12&ccid=h3FnLvFN&simid=608005608833353790&thid=OIP.M8771672ef14dd23b479e09aa1acd9c80o0
https://www.bing.com/images/search?q=investicije+&view=detailv2&&id=C6810235CDEE7AFFED10E05C1F3AAF7F960356E8&selectedIndex=197&ccid=IuLYMR85&simid=608022101508882803&thid=OIP.M22e2d8311f391fd96b4b9e8a4b3f6188o0
https://www.bing.com/images/search?q=podjetja&view=detailv2&&id=16BAD9A5472DEBCFEC3E5D1EBA7690A82DCB8BC8&selectedIndex=183&ccid=ufcG89om&simid=608030987794253229&thid=OIP.Mb9f706f3da26b796a308ed7147eba32fH0
https://www.bing.com/images/search?q=delovna+mesta&view=detailv2&&id=75E1007A24B10CCC043064CA88748425EB9F1138&selectedIndex=25&ccid=K4Nw1qLq&simid=608027186748000872&thid=OIP.M2b8370d6a2eaae4c4c518b6e9495291fo0
https://www.bing.com/images/search?q=company&view=detailv2&&id=4A631749BA1F8AE7B1BC0B149BA954855F01619C&selectedIndex=67&ccid=7SVdWP5P&simid=608038095967552607&thid=OIP.Med255d58fe4fd6d02c78274bc8fc7f32o0
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2.1.6. Vključevanje »SPS dvojčka« 
 

Cilj je tudi kombinacija finančne in vsebinske podpore pri vseh finančnih instrumentih Sklada za 

zagotavljanje višjih sinergijskih učinkov posameznih ukrepov (tudi t.i. SPS dvojček), kar pomeni, da so 
posamezna start-up podjetja, ki prejmejo finančno spodbudo, upravičena tudi do vsebinske podpore v 

obliki različnih podpornih storitev in programov. 
 

 

 
 

Področje dodatnih oblik spodbud ne predstavlja klasičnih finančnih spodbud, temveč nadgradnjo 
posameznih finančnih instrumentov Sklada z dodatnimi vsebinskimi spodbudami (coaching oz. 

mentorski programi, programi usposabljanja in ostali spremljevalni programi za prejemnike), kar 

izkazujejo tudi potrebe v okolju. Sklad teh dodatnih oblik spodbud ne izvaja sam, temveč samo 
koordinira akterje v okolju.  Kombinacijo finančne podpore in dodatnih oblik spodbud smo poimenovali 

»SPS dvojčki«. 
 

Prejemniki sredstev na javnih razpisih zagonske spodbude (P2) in semenski kapital (SK75 in SK200) so 
deležni vsebinskega podpornega programa, ki je specializiran oz. prilagojen ciljni skupini, obliki 

financiranja oz. fazi razvoja podjetja (temu primerni programi usposabljanja). S temi vsebinskimi 

programi so podjetja deležna dodatnih izobraževanj iz različnih področij poslovanja podjetij (npr. 
marketing, organizacija, design itd.) kar posledično povečuje uspešnost izvedenih investicij.  

 
Na osnovi evalvacije vsebinske podpore, ki jo je SPS med podjetji izvedel v začetku leta 2016 izhaja, 

da je vsebinska podpora zaželena, potrebna ter predstavlja pomemben del razvoja uspešnega 

podjema. SPS je med podjetniki izvedel anonimno anketo o njihovem zadovoljstvu z dosedanjo 
vsebinsko podporo. Podjetja ugotavljajo, da so s pomočjo povezovanja med podjetji, ki so v enaki fazi 

razvoja kot so sami ter s povezovanjem z izkušenimi strokovnjaki t.i. poslovnimi mentorji, sposobna 
»hitrejšega premikanja« na trgu. Podobne rezultate je možno ugotoviti iz Raziskave in analize trga 

lastniškega financiranja MSP v Sloveniji, ki jo je za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
SPS v letu 2016 izvedla mednarodna svetovalna hiša Pricewaterhousecoopers (PwC). V raziskavi je 

bilo ugotovljeno, da si podjetja želijo oz. potrebujejo svetovalno podporo na številnih področjih. 

Ugotovljeno je bilo, da start-up podjetja še vedno občutijo pomanjkanje povezanosti s celotno mrežo, 
start-up ekosistemom, kjer bi se lahko delile izkušnje in tudi ustvarjale sinergije ter kjer bi podjetja 

pridobivala potrebna znanja in poznanstva za učinkovitejši nastop na trgu. V začetnih razvojnih fazah 
podjetij je taka podpora še posebej pomembna, saj podjetja s težavo pridobijo npr. bančno 

financiranje, kakor tudi vso potrebno znanje. Ker rast podjetij ni odvisna le od prejetih finančnih 

spodbud, je pomembno, da so prejemniki sredstev poleg finančne spodbude upravičeni tudi do 
ustreznih vsebinskih spodbud.  

 
Dodatne oblike spodbud pri posebnih spodbudah za zagon podjetij in pri oblikah 

semenskega kapitala 

Podjetja, ki pridobijo sredstva v okviru teh dveh razpisov so upravičena do dodatnih oblik spodbude.  
 

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.  
 

Podjetja z vzpodbudami semenskega kapitala so bila deležna vsebinske podpore pred prijavo na razpis 

in podporo po odobritvi sredstev. Primarni namen pred-selekcijskega postopka, poleg osebnega 
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srečanja ocenjevalcev s podjetniškimi ekipami, je potencialna dodatna akumulacija zasebnega 
kapitala, pomoč pri smiselni obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije (višina plač, optimalna poraba 

sredstev…), priprava podjetnika na predstavitev pred komisijo in zasebnimi investitorji, pomoč pri 

celotni pripravi vloge, tako z vsebinskega, kot administrativnega vidika ter pridobitev podrobnejših 
informacije v zvezi z lastniškim financiranjem. V sklopu pred-selekcije predlagatelji vlog, poleg 

zasebnih investitorjev, spoznajo tudi start-up mentorje, ki v primeru odobritve sredstev pomagajo 
podjetniku pri razvoju podjetja in v okviru oblikovanega strokovnega sveta družbe.  

 

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, svetovanje pri sprejemanju določenih odločitev 
vezanih na posamezno start-up podjetje, profesionalno projektno vodenje), 

 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 (izbranega iz liste 

več kot 50 start-up mentorjev na kateri so med drugim: Aleš Špetič, Maria Anselmi, Mihael Mikek, 
Matej Golob, Jaka Levstek, Branko Drobnak, Jure Mikuž, dr. Gregor Pipan, Peter Ribarič, Jaka Stele 

in številni drugi), 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) 
 Pomoč pri povezovanju: (podjetja so deležna strokovne pomoči s strani uveljavljenih izvajalcev 

programov za povezovanje z investitorji iz Slovenije, Evrope in sveta. Najperspektivnejša podjetja 
se vključijo v konkreten mednarodni program v enem izmed evropskih oz. svetovnih vozlišč (npr. 

ABC, CEED…), 
 Mreženje: (dvodnevni teambuilding dogodek vseh podjetij, organizirana udeležba podjetij na 

izbranih investitorskih in poslovnih dogodkih v širši regij (Pioneers…). 

 
Tudi v prihodnjem obdobju je cilj Sklada sodelovanje s start-up ekosistemom in izvajanje vsebinske 

podpore za prejemnike finančnih spodbud s področja semenskega kapitala. 
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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.25 

 
REZULTATI V ŠTEVILKAH – DONOSNOST 

 
V celotnem obdobju finančne perspektive 2006-2016 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 nastali po letu 

2016 v povezavi z upravljanjem sredstev PIFI.  
 

Prav tako so odhodki rastli procentualno veliko počasneje od letnih realizacij, saj je Sklad v primerjavi 
z letom 2006 (pred finančno perspektivo EU), povečal višino virov v upravljanju vključno z namenskim 

premoženjem za 5,8 x, tekoče odhodke za delovanje pa le za 2,8 x, kar kaže na veliko racionalizacijo 
poslovanja. 

 
 

                                                
25 Če SPS 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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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 31.12.2016 je bilo na Skladu skupno 36 zaposlenih, in sicer: 
 direktorica za obdobje potrjenega mandata, 

 15 javnih uslužbencev za nedoločen čas v okviru zbirnega kadrovskega načrta26,  
 18 javnih uslužbencev na podlagi potrjenega Programa instrumentov finančnega inženiringa za 

mala in srednja podjetja v Republiki Sloveniji (PIFI), od tega 7 za nedoločen čas in 11 za določen 
čas,  

 3 javni uslužbenci za nedoločen čas na podlagi potrjenega projekta Tehnične pomoči.  

 
Bistven proces uspešne kadrovske in organizacijske strukture so eksterna in interna izobraževanja, ki 

zagotavljajo ustrezno usposobljenost, motiviranost in angažiranost zaposlenih. V letu 2016 so bila 
ključna področja izobraževanj: 

 dodatno izpopolnjevanje zaposlenih na področju vrednotenja tveganj finančnih produktov (seminar 

v okviru združenja AECM) 
 pričetek izvajanja aktivnosti izobraževanja zaposlenih v okviru tehnične pomoči Evropske 

investicijske banke (EIB) za ponudnike mikrokreditov  
  izobraževanja za vse zaposlene v okviru programa Promocije zdravja na delovnem mestu, ki jo je 

Sklad pričel izvajati v letu 2016. 

 
Z vidika pregleda nad doseženimi rezultati in prepoznavanja 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: 
                                                                                          Standard     

- višina odobrenih sredstev                              100 mio EUR/letno   

- število podprtih projektov                                   800 kom/letno 
- število podprtih projektov                           22 kom/zaposlenega 

- višina odobrenih sredstev                          2,8 mio EUR/zaposlenega 
- število aktivnih pogodb                              133 pogodb/zaposlenega 

- višina aktivnega portfelja                       17 mio EUR/zaposlenega 

 

                                                
26 Od tega je zaposlitev na enem delovnem mestu v mirovanju zaradi zasedbe delovnega mesta direktorice za obdobje 
mandata. 
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Načelo zasledovanja učinkovitosti in dobro zastavljeni standardi dokazuje tudi naslednji podatki iz 
primerjave zadnjih desetih let poslovanja Sklada: 

 
 
V zadnjem desetletju je Sklad višino odobrenih finančnih spodbud povečal za kar 3,6 krat (iz 34,19 na 

123,98 mio EUR), s tem se je povečalo tudi število podprtih projektov, in sicer za 3,1 krat  (iz 296 

projektov na 905 projektov). Ne glede na takšno povečanje produktivnosti, so se v enakem obdobju 
tekoči odhodki Sklada povečali le za 2,8 krat (iz 0,64 mio EUR na 1,82 mio EUR), število zaposlenih pa 

le za 2,2 krat (iz 16 na 36 zaposlenih). 
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2.4. Strateška usmeritev IV: Delovati po načelih enostavnosti, preglednosti, 
transparentnosti 

 

Sklad se pri svojem delovanju drži načel enostavnosti, preglednosti in transparentnosti z 
naravnanostjo k nenehnemu iskanju rešitev, ki vodijo k enostavnosti in dodani vrednosti tako za ciljne 

skupine (prejemnike finančnih spodbud) kot tudi za zaposlene v okviru delovnih procesov.  
 

To dosega v okviru šestih ciljev, ki so opisani v naslednjih poglavjih. 

 
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…).  

 
Tudi pri tem cilju je bistveno, da Sklad sproti preverja rezultate zadanega cilja, saj le na tak način 

lahko vedno znova izhaja iz prepoznanih izhodišč za nadaljnje izboljšave in sledi potrebam 

uporabnikov (predvsem podjetnikom, ki kandidirajo oz. koristijo spodbude Sklada). Tako je Sklad na 
tem področju med drugim v letu 2016 izvedel anketo zadovoljstva opravljene storitve za podjetnike, ki 

so kandidirali na Skladu v okviru mikrokreditih shem. Razlog izbire omenjene sheme je v višjih zneskih 
instrumenta, ki bodo podjetnikom na voljo v naslednjih letih, hkrati pa gre za mikroinstrument, ki z 

vidika stroškov dela za Sklad predstavlja večji zalogaj, pregledne rešitve poenostavitev pa so zaradi 
tega še toliko pomembnejše. Rezultati ankete so predstavljeni v nadaljevanju.  

 

 Rezultati ankete – zadovoljstvo prejemnikov mikrokreditov 
V mesecu decembru 2016 je Sklad izvedel spletno anketo o zadovoljstvu uporabnikov mikrokreditov 

Sklada. Področje mikrokreditiranja dobiva vsako leto večji pomen, zato se Sklad trudi za zadovoljstvo 
uporabnikov mikrokreditov. Anketa je bila izvedena med prejemniki mikrokreditov v obdobju 2012-

2016 in je bila poslana na naslove 500 prejemnikov. Rezultati so bili nad pričakovanimi: 

 
 Izvedba ankete: december 2016                                                           

 Orodje: spletni pripomoček www.1ka.si 
 Podlaga: Pravilnik o zunanjem komuniciranju 

 Ciljna skupina: prejemniki mikrokreditov 2012-2016 

 Število poslanih anket: 500 
 Velikost vzorca: 25% 

 
 129 ANKETIRANCEV 

 17 % iz Ljubljane, 9 % iz Maribora, ostalo iz drugih občin 
 74 % enkratno koriščenje kredita, 18 % dvakratno koriščenje kredita 

 61 % je sredstva porabilo za tekoče poslovanje 

 53 % je s kreditom uspešno rešilo likvidnostne težave 
 

Glavni namen ankete je bilo ugotavljanje zadovoljstva prejemnikov mikrokreditov. Na podlagi vprašanj 
(spodnja slika), ugotavljamo, da je zadovoljstvo prejemnikov oz. uporabnikov zelo visoko, saj so z 

vsemi področji zelo oz. popolnoma zadovoljni. Anketiranci so z vsemi področji v 60 % oz. več zelo oz. 

popolnoma zadovoljni s storitvami Sklada. Pri odprtih vprašanjih oz. predlogih je bilo podanih 
pripomb le s strani 5 podjetij (manj kot 4% anketiranih), ki bi si želeli še več osebnega 

 

http://www.1ka.si/


L E T N O  P O R O Č I L O  2 0 1 6   S t r a n  | 56 

 

kontakta, predstavitev novih možnosti, manj birokracije, hitrejšo obravnava, daljšo razpoložljivost 
razpisa. 

 
 

Na podlagi ankete smo ugotovili, da je splošno zadovoljstvo uporabnikov zelo visoko. Prav tako 
so anketiranci pripisali kar nekaj pohval (kar 41 podjetij), da si še naprej želijo takšnega načina dela, 

takšnih razpisov in takšnih storitev kot jih ponuja Sklad. Vsekakor se bomo še naprej trudili za 
transparentno in kakovostno izvedbo razpisov in vsebinske pomoči podjetnikom, da bo zadovoljstvo 

tudi v prihodnje ostalo na tako visoki ravni. 

 
 

2.4.2. Zagotavljanje transparentnosti z javnimi objavami vseh pomembnih informacij 
 

Sklad si z namenom osredotočenosti na svoje ciljne skupine prizadeva doseči čim večjo obveščenost 

javnosti o svojem delovanju z javnimi objavami vseh pomembnih informacij ter zagotavljanju 
informacij javnega značaja. Področje komuniciranja z javnostjo Sklada tako predstavlja izvajanje in 

celovito koordinacijo nad različnim aktivnostmi komuniciranja z javnostjo. Na ta povečuje lastno 
prepoznavnost v okolju in učinkovito ter sistematično informira podjetnike, svetovalce in ostale, ki 

delujejo v podpornem okolju za podjetništvo.  
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 Info točka za zunanje uporabnike v številkah za leto 2016 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 Javni dogodki za zunanje uporabnike v številkah za leto 2016 

 

 
 
 
 
 

 

 Drugi pomembnejši dogodki in aktivnosti v letu 2016  
Sklad je v letu 2016 aktivno sodeloval pri tekmovanju Start up Slovenija ter pri pripravi mednarodne 

podjetniške konference PODIM. Aktivno vlogo je odigral tudi na 11. Slovenskem forumu inovacij (SFI), 
Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (MOS) in 3. konferenci MSP, ki je potekala na Gospodarski 

zbornici. Podrobno predstavitev razpisov je Sklad izvedel v sklopu Slovenskega podjetniškega dneva 
skupaj v sodelovanju z organizacijo Slotur. Skupaj v partnerskem sodelovanju z organizacijo Slotur je 

Sklad izvedel dva podjetniška dneva, enega v spomladanskem in enega v jesenskem času, kjer so 

podjetniki pridobili natančne informacije o razpisih Sklada. Ostali dogodki, kjer je Sklad sodeloval in se 
hkrati pojavil kot partner oz. sponzor pa so: Rosus, Dan inovativnosti, Obrtnik leta 2016, Vrh malega 

gospodarstva, Vrh slovenskega gospodarstva, Podjetniški forum. 
 

Eno pomembnejših promocijskih aktivnosti za zunanje uporabnike v letu 2016 predstavlja tudi 

vzpostavitev t.i. spletne stične točke »Poiščite partnerja in se povežite«, ki predstavlja dvostransko 
platformo za realizacijo novih priložnosti. Platforma omogoča podjetjem, ki iščejo investitorja, da se 

predstavijo, da navežejo stik s potencialnimi investitorji, pridobijo informacije o drugi partnerjih v 
Start-up ekosistemu (mentorjih, mentorskih programih, podpornem okolju, …). Prav tako platforma 

omogoča investitorjem, da poiščejo nove naložbene priložnosti med podjetji, ki se predstavljajo na 
platformi. Podatki na stični točki se sproti posodabljajo, z namenom, da zainteresirani javnosti nudijo 

kar se da aktualne podatke. Predstavljeni projekti predstavljajo portfelj podprtih podjetij Sklada, 

idejno zasnovo modela pa je v kasnejših letih možno tudi razširiti.  
 

 Področje javnih naročil v letu 2016  
V letu 2016 je bilo skladno z Zakonom o javnem naročanju oddanih 11 javnih naročil za opravljene 

storitve in 1 javno naročilo za dobavo blaga, za katere je bila sklenjena pogodba.   

 
Izvedena sta bila dva postopka na portalu javnih naročil in sicer en odprti postopek in en postopek 

oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 2. točko 1. 
odstavka 29. člena ZJN-2. Ostala  javna naročila so bila izvedena po postopku pridobivanja ponudb s 

povpraševanjem. 

 
 

 oblikovanih 30 sporočil za javnost in poslanih različnim medijem 

 oblikovanih in posredovanih 22 e-novic preko programa GetResponse 
 prijavljenih okoli 5.000 aktivnih prejemnikov v bazi e-novic 

 pisno prejetih 28 sklopov novinarskih vprašanj iz različnih časopisnih hiš, od tega okoli 110 
posameznih vprašanj 

 objavljena in strukturirana 2 članka v reviji Start up Kapital 

 objavljena 2 kratka članka v prilogi revije Start up Kapital 
 oblikovanih 11 zloženk, od tega 9 za posamezne produkte, ostali 2 splošni kratki o SPS-u v 

slovenskem in angleškem jeziku 
 oblikovani 2 dolgi brošuri o SPS-u v slovenskem in angleškem jeziku 

 objavljeni 3 tiskani oglasi z namenom informiranja podjetnikov o aktualnih razpisov Sklada 

 natisnjenih in razdeljenih preko 2.500 zloženk 
 natisnjenih in razdeljenih preko 500 brošur 

 sodelovanje na 2 novinarskih konferencah 
 1.362 prejetih vlog na javne razpise  

 SPS je aktivno sodeloval na 11 info točkah 
 SPS je aktivno sodeloval na 14 različnih dogodkih  

 izvedenih 23 predstavitev na različnih dogodkih  
 izvedenih 5 delavnic za socialna podjetja 

 izvedenih 9 predavanj za žensko podjetništvo  

 preko 1400 slušateljev na različnih dogodkih 
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2.4.3. Naravnanost k uvajanju izboljšav na vseh področjih delovanja 
 

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 iz različnih držav. 
 

Področje strateškega načrtovanja in poročanja vključuje operativne poslovne procese, ki skrbijo, da je 
upravljanje Sklada ciljno vodeno. Skrbi za preglednost strategije, rezultatov, razvoja produktov ter za 

aktivno mednarodno sodelovanje in povezovanje s sorodnimi finančnimi institucijami. Oblikuje način 

določanja ciljev in upravljanja poslovnih procesov tako, da lahko vsak deluje ciljno usmerjeno.  
 

Aktivnosti Sklada na področju strateškega načrtovanja so v letu 2016 bile usmerjene predvsem v 
naslednja področja:  

 
 priprava ustrezne dokumentacije za nemoteno poslovanje Sklada 

Na področju strateškega načrtovanja so se v letu 2016 izvajale aktivnosti priprave ustreznih 

dokumentov, ki so potrebni za nemoteno tekoče poslovanje Sklada, kamor sodijo predvsem letni in 
dvoletni Poslovni in finančni načrt Sklada, letni načrt upravljanja holdinškega sklada in ostali 

pomembnejši dokumenti.  
 

Glede na to, da Sklad izvaja večino finančne podpore MSP-jev v okviru holdinškega sklada, so se na 

področju strateškega načrtovanja izvajale tudi aktivnosti vezane na spremembe Poslovnega načrta 
programa instrumentov finančnega inženiringa 2007 – 2013 (PIFI) in izhajajočega Sporazuma, ki so 

bile posledica priliva novih sredstev v holdinški sklad konec leta 2015, ko se je Sklad prvič srečal s 
sredstvi in pravili vezanimi na Evropski socialni sklad. Sklad je že pred prilivom sredstev, ki so bili 

posledica neporabljenih sredstev drugih ministrstev, opozarjal na zelo ozko opredeljeno ciljno skupino 
in posledično nizko absorpcijo sredstev, nepoznavanje pravil in specifik obravnavanja upravičenih 

podjetij iz teh sredstev, vendar je kljub temu po dolgotrajnih usklajevanjih s predstavniki MGRT objavil 

javni razpis za mikrokredite, financiran iz teh sredstev.  
 

 pomembnejše aktivnosti z namenom uvedbe izboljšav v okvir poslovanja Sklada 
V letu 2016 je Sklad v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) izvedel 

javno naročilo za izdelavo raziskave – analize trga lastniških oblik financiranja MSP v RS z 

namenom ugotovitve trenutnega stanja na področju lastniškega financiranja MSP, pridobitve 
predlogov morebitnih novih oblik državnih spodbud (oblike finančnih instrumentov, davčne olajšave, 

vsebinska podpora…), ter pričakovane učinke. Zbran izvajalec analize je bil PWC, ki je v letu 2016 tudi 
analizo zaključil, predstavniki Sklada in MGRT pa so rezultate analize predstavili tudi Ministrstvu za 

finance z namenom podaljšanja shem državnih pomoči glede upravičenosti davčnih olajšav DTK-jev.  

 
Iz analize izhaja, da je Slovenija je v zadnjih letih uspešno izvedla nekaj ukrepov za razvoj ekosistema 

lastniškega financiranja. Med te bi lahko uvrstili:  
 Sprejetje Zakona o družbah tveganega kapitala v letu 2007 ter razpis v okviru PIFI v letu 2010 z 

namenom razvoja lastniških virov financiranja; 
 Pomoč start-up podjetjem v obliki subvencij in semenskega kapitala »oplemenitenega« s programi 

vsebinske podpore (izobraževanje in usposabljanje, mentoriranje, mreženje, nove investicije - zelo 

dobro razvito podporno okolje); 
 Uvedena davčna olajšava za DTK (ki trenutno ni več v veljavi);  

 Povečanje števila investicij poslovnih angelov.  
 

Kljub temu so potrebne dodatne vzpodbude, ki bi dvignile razvitost lastniškega financiranja na 

primerljivo Evropsko raven, saj najuspešnejše članice EU dajejo velik pomen razvoju in povečevanju 
financiranja inovativnih start-up podjetij preko davčnih olajšav, subvencij in spodbud. Zavedajo se, da 

ta predstavljajo prihodnji motor gospodarstva. Izvajalci analize so pripravili izračun po katerem bi v 
Sloveniji pozitivni učinki davčnih olajšav pri vstopu in izstopu iz lastniških naložb krepko presegli 

„izgubljene“ davčne prihodke. Kot ključne iniciative za razvoj ekosistema pa so bile prepoznane: 
 Pomembna vzpostavitev ponovne so-investicijske sheme z DTK in drugimi pravnimi osebami s 

strani SPS; 

 Ohranitev davčne olajšave ob izhodu iz investicije za spodbujanje tveganega kapitala;  
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 Poleg davčne olajšave ob izhodu je za večjo pripravljenost investitorjev potrebno razmisliti o davčni 
olajšavi ob vstopu v investicijo;  

 Implementacija celovite in stabilne davčne politike, ki bo privlačna tudi za tuje investitorje;  

 Vključitev v čezmejni investicijski sklad, kjer bi start-up podjetja imela dostop do mednarodne 
mreže investitorjev; 

 Nadaljnjo spodbujanje razvoja inovativnih start-up podjetij preko učinkovitega povezovanja 
akademskega in poslovnega okolja. 

 

Nadalje so bile v letu 2016 izvedene dodatne aktivnosti za pridobitev certifikata skladnosti z 
Evropskim kodeksom pravilnega ravnanja za ponudnike mikrokreditov. Sklad je izkoristil 

brezplačno tehnično pomoč (uspešna prijava na javni razpis Evropske investicijske banke »EASI 
Technical  Assistance – EU Programme for employment and social innovation«) ter pripravil 

vse potrebno za certifikacijo. Izvajalec certifikacije bo Microfinanza Rating in postopek certifikacije se 
bo izvedel v prvi polovici leta 2017. Projekt zajema tudi pravico do tehnične pomoči v smislu 

usposabljanje zaposlenih, ki delujejo na področju mikrokreditiranja.  

 
Prav tako so se v letu 2016 izvajale številne aktivnosti v uvezi s prenovo in optimizacij strežnikov in 

strežniškega sistema Sklada (varovanje podatkov, zanesljivost sistema, zunanja varnost). Kljub 
varčevanju, ki v veliki meri vpliva na trend vlaganja tudi na področju IS, se na Skladu zavedamo 

pomembnosti zanesljivega in optimiziranega IS, ki je pri specifični finančni instituciji, kot je Sklad, 

izredno pomemben, hkrati pa tudi unikaten (številna pravila, evropska in nacionalna, dodatne zahteve 
poročanja in analiziranja podatkov iz leta v leto itd.). Na področju obravnave produktov se je v sklopu 

Pantheona izgradil nov modul črna lista, modul e-dolg, nadgradnja modula krediti, hkrati s tem so se 
posodobile tudi funkcionalnosti sistema. V letu 2016 je Sklad izvedel tudi podrobnejšo analizo svojega 

IS s strani zunanjega eksperta. Na podlagi rezultatov te analize je bila tako izvedena posodobitev 
strežniškega sistema in določene programske opreme. S tem se je izboljšala predvsem varnost in 

hitrost računalniške infrastrukture.   

 
Leto 2016 je bilo na Skladu zaznamovano tudi s celovito nadgradijo sistema obvladovanje tveganj. Na 

to temo so strokovne službe Sklada pripravile poglobljeno poročilo upravljanja s tveganji, katerega 
vsebina natančno opisuje vzpostavljen interni sistem in procese upravljanja s tveganji. Vzpostavljeni 

interni sistem zagotavlja Skladu upravljanje s tveganji na način, da so vsa pomembna tveganja 

identificirana, ovrednotena ter obvladovana, tudi z vidika posameznih finančnih instrumentov. 
Vzpostavljeni interni sistem se redno pregleduje, dopolnjuje ter izboljšuje v skladu s internimi in 

eksternimi potrebami, pri čemer se zasleduje in upošteva dobra praksa in priporočila neodvisnih 
zunanjih pregledovalcev (revizije, due diligence, ostali strokovni pregledi …). Na podlagi 

predstavljenega poglobljenega poročila je Nadzorni svet Sklada ocenil sistem obvladovanja tveganj kot 

primeren.   
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2.4.4. Upoštevanje zakonodajnih predpisov 
 

Skladno z zakonodajnimi predpisi je SPS zavezan ohranjati namenski kapital in gospodarno upravljati z 

ostalimi razvojnimi sredstvi, ki jih različni investitorji namenijo izvajanju finančnih spodbud preko 
Sklada. Vendarle pa bo potrebno že do konca leta 2016 doseči določene zakonske prilagoditve, ki 

bodo omogočale prilagoditev delovanja SPS-a novim smernicam EU pri podpori podjetništva v novi 
finančni perspektivi. 

 

Pravne zadeve 
 

Sklad ima v letu 2016 odprtih 73 pravnih zadev, kar predstavlja cca. 2% od vseh aktivnih pogodb. 
Sklad odprte zadeve rešuje skladno z veljavno zakonodajo. Trenutno je v reševanju: 

 37 spornih zadev zaradi neplačevanja obveznosti iz kreditnih pogodb, kar predstavlja 2,8% od 
932 odobrenih kreditnih pogodb Sklada, 

 5 spornih zadev iz naslova unovčitve garancij, kar predstavlja 0,2% od 2.950 garancijskih 

pogodb, 
 4 sporne zadeve zaradi neporavnanih računov za stroške vodenja garancij, kar predstavlja 0,1% 

od 2.950 garancijskih pogodb,  
 1 sporna zadeva zaradi nepovrnjene subvencije obrestne mere, kar predstavlja 0,03% od 2.648 

pogodb o subvencioniranju obrestne mere,  

 1 sporna zadeva zaradi nepovrnjene spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko 
brezposelnostjo, kar predstavlja 0,6 % od 157 sklenjenih pogodb,  

 24 spornih zadev na podlagi kršitev pogodbenih obveznosti iz pogodb o subvenciji, kar 
predstavlja 1,2% od 2.199 pogodb o subvenciji, 

 1 sporna zadeva zaradi vezave sredstev iz leta 1996 v banki, nad katero je uveden stečajni 
postopek. 

 

V 73 odprtih spornih zadevah so se začeli različni sodni postopki. V teku so izvršilni postopki, pravdni 
postopki in postopki zaradi insolventnosti. V letu 2016 ima Sklad odprtih:  

 38 izvršilnih postopkov,  
 14 pravdnih postopkov,  

 29 prijavljenih terjatev v insolventnih postopkih.  

 
V letu 2016 je Sklad po odpovedanih kreditnih pogodbah z 22 dolžniki sklenil pogodbe o poravnavi 

dolga v notarskih zapisih in se tako izognil sodni izterjavi dolga in pravdnim postopkom, pridobil pa je 
neposredni izvršilni naslov. Skupaj je tako sklenjenih 40 pogodb o poravnavi dolga v notarskem 

zapisu.  

 
 Upravni spori   

V postopku ocenjevanja vlog in izdaje sklepov Sklada zoper le te na osnovi 34. člena Zakona o 
podpornem okolju za podjetništvo ni možno vložiti pritožbe, je pa dopusten upravni spor. Tožba se 

vloži pri upravnem sodišču v roku trideset dni od dneva vročitve sklepa. V obdobju 2007-2016 je bila 
statistika upravnih sporov sledeča:  

 

Obdobje 
Število upravnih 

sporov 
Število zaključenih 

sporov v prid Sklada 
Številu sporov v teku 

2007-2016 82 79 3 

 

V obravnavanem obdobju 2007 – 2016, je bilo vseh 79 upravnih sporov rešenih v korist Sklada. V letu 

2016 je Sklad po poslanih negativnih sklepih podjetjem, prejel dve tožbi, na kateri je odgovoril. Oba 
postopka sta še vedno v teku.  Sklad ima v letu 2016 odprte še 3 zadeve, kar predstavlja cca. 3,7% 

od vseh upravnih sporov. 
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2.4.5. Poročilo o notranjem nadzoru javnih financ  
 

Sklad ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol ter pogoje za njegovo delovanje. Osnovni cilj notranjih 

kontrol je zmanjšanje pripadajočih tveganj na sprejemljivo raven. Sistem notranjih kontrol vključuje:  
 okvir upravljanja tveganj,  

 notranje in zunanje poročanje,  
 operativne postopke v poslovnih procesih, delovna navodila, pravilnike,  

 notranje in zunanje revizijske preglede, 

 kontrole usklajenosti z veljavno zakonodajo, 
 informacijsko podporo in njeno uporabo v poslovnem procesu, 

 kadrovsko politiko.  
 

Sklad zagotavlja, da:   
 je vzpostavljeno primerno kontrolno okolje na celotnem delu poslovanja,  

 so postavljeni poslovni cilji, ki so realni in merljivi, kar pomeni, da so določeni indikatorji za 

merjenje doseganja ciljev na celotnem delu poslovanja,  
 so tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, opredeljena in ovrednotena na celotnem področju 

poslovanju,  
 je vzpostavljeno na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne 

aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven na celotnem poslovanju,  

 je vzpostavljen ustrezen sistem informiranja in komuniciranja na celotnem delu poslovanja,  
 je vzpostavljen ustrezen sistem nadziranja na celotnem področju poslovanju, ki vključuje tudi 

pogodbeno notranjo revizijsko službo.  
 

V letu 2016 smo na Skladu na področju notranjega nadzora med drugim izvedli naslednje izboljšave:  
 nadgradnja in formalna opredelitev upravljanja s tveganji na vodstveni in ostalih ravneh Sklada, 

 formalna opredelitev določenih obstoječih in novo definiranih poslovnih in delovnih aktivnosti ter 

postopkov, 
 prilagoditev nekaterih delovnih procesov in postopkov za zagotavljanje večje učinkovitosti ter 

nadzora.  
 

Kljub izvedenim izboljšavam pa ugotavljamo, da obstajajo tudi tveganja, ki jih ne obvladujemo v 

zadostni meri in sicer:  
 tveganje interne prilagoditve postopkov in organizacije v primeru morebitnih zakonodajnih 

sprememb na katere Sklad nima vpliva, 
 tveganje, ki je povezano z umeritvami Vlade RS in njenih odločitev glede zagotavljanja finančnih 

virov za podporo podjetništva v Sloveniji in s tem povezane vloge Javnega Sklada RS za 

podjetništvo, na katere SPS nima vpliva. 
 

Za izvajanje notranjega revidiranja ima Sklad najete zunanje izvajalce, ki izpolnjujejo pogoje za 
opravljanje notranjega revidiranja. Za leto 2016 je bila po opravljenem izboru v skladu z Zakonom o 

javnih naročilih kot zunanji izvajalec notranjega revidiranja izbrana revizijska družba Grant Thornton 
audit d.o.o. iz Celja. 

 

V letu 2016 je bil poudarek notranje revizijskega pregleda na področju upravljanja s tveganji in 
področju organiziranosti in delovanja kontrolinga. V skladu z izvedenimi notranje revizijskimi 

aktivnostmi je Sklad prejel poročilo o ugotovitvah in priporočilih notranje revizije. Priporočila notranje 
revizije so se nanašala na organiziranost funkcije upravljanja s tveganji kot tudi kontrolinga v smislu 

neposredne podrejenosti vodstvu Sklada.  

 
Rezultat notranje revizijskega pregleda izpostavlja nivo pozornosti Sklada namenjene vzpostavljenemu 

splošnemu okvirju za upravljanje s tveganji, kar pomeni zagotavljanje odgovornosti, potrebno 
avtoriteto in kompetence za upravljanje tveganj, vzpostavitev in vzdrževanje procesa upravljanja 

tveganj, integracijo v vse procese organizacije z namenom zagotavljanja ustreznega, učinkovitega in 
uspešnega upravljanja tveganj Sklada.  
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V zvezi z registrom tveganj, ki se na Skladu pripravi na letni ravni, pa je notranja revizija priporočala, 
da se še natančnejše razmejijo tveganja med ravnjo organizacije in ravnmi organizacijskih enot oz. 

procesov znotraj Sklada.  

 
V skladu s poročili notranje revizije je Sklad že sprejel in izvedel določene dopolnitve, izboljšave in 

nadgradnje področij, ki sta bili predmet notranje revizijskega pregleda v letu 2016, nekaj dopolnilnih 
aktivnosti pa je še vedno v teku predvsem tam, kjer gre za nepretrgan upravljavski oz. delovni proces 

znotraj Sklada.  

 
Strokovni pregledi notranje revizije dajejo vodstvu Sklada neodvisno mnenje in zagotovilo glede 

ustreznosti in učinkovitosti upravljanja tveganj, vzpostavljenih procesov, notranjih kontrol in 
izvedbenih aktivnosti ter ali se ključna tveganja ustrezno obvladujejo in omogočajo nemoteno 

delovanje Sklada, upoštevajoč veljavna zakonska določila in strokovna pravila. 
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2.4.6. Sprotni nadzor in merjenje učinkov  
 

Sklad izvaja sprotni nadzor in merjenje učinkov s poudarkom na analizah stopnje izkoriščenosti javnih 

sredstev, nad uporabo sredstev in ustvarjenimi učinki, kjer pa je potrebno, pa sproti predlaga 
korektivne ukrepe. 

 
Bistven del tega segmenta sprotnega nadzora predstavlja poslovni proces upravljanja s tveganji 

Sklada. Upravljanje s tveganji je eden od pomembnejših notranjih procesov Sklada, saj je Sklad pri 

svojem delovanju izpostavljen različnim tveganjem. Posledično je Sklad vzpostavil sistem upravljanja s 
tveganji pri katerem je sledil praksam finančnih institucij, 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 je omogočeno doseganje 

poslovnih ciljev ob sočasnem upoštevanju varnega in s predpisi usklajenega poslovanja. 
 

Osnova organiziranosti upravljanja tveganj je razmejitev pristojnosti, ki preprečuje nastanek 

morebitnih napak, poneverb in nepravilnosti ter onemogoča posamezniku samostojno izvedbo 
produkta od njegove odobritve do izplačila finančnih sredstev, hkrati pa jasno postavljeni cilji na 

strateški ravni upravljanja tveganj. Aktivnosti za upravljanje tveganj omogočajo, da se lahko 
sprejemajo kakovostne poslovne odločitve in dosežejo boljši poslovni rezultati.  

 

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 jasnih mej odgovornosti in pristojnosti v procesu upravljanja tveganj, 

 upravljanje tveganj, ki omogoča doseganje poslovnih ciljev Sklada. 

 
Za upravljanje in zmanjševanje tveganj so bili sprejeti določeni interni akti, ki natančno opredeljujejo 

pravila, aktivnosti, izvedbene in kontrolne postopke delovanja. Najpomembnejši interni akti s področja 
upravljanja tveganj Sklada so: 
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Sklad ima za vsako vrsto identificiranega tveganja vzpostavljen učinkovit in ustrezen sistem 
upravljanja. Celovita obravnava upravljanja tveganja Sklada opredeljuje načine in postopke za njegovo 

ugotavljanje, merjenje in ocenjevanje, spremljanje ter obvladovanje obstoječega in potencialnega 

tveganja, ki so zapisani v sprejetih internih aktih Sklada. 
 

O učinkovitosti in ustreznosti sistema upravljanja tveganj Sklada so redno (letno) informirani tudi člani 
nadzornega sveta Sklada, ki lahko zraven rednih poročil prejmejo tudi dodatna poročila oz. pojasnila s 

področja upravljanja tveganj Sklada v skladu s sprejetimi sklepi na sejah nadzornega sveta Sklada. 
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3. Finančno poslovanje Sklada 
 
Realizacija finančnega načrta Sklada za leto 2016 

 

Pregled bistvenih bilančnih postavk Sklada     indeks FINANČNI indeks 

    REALIZACIJA REALIZACIJA RE2016/ NAČRT RE2016/ 

  zneski v EUR 2016 2015 RE2015 2016 FN2016 

              

Prihodki 

 

          
3.085.458      

          
2.784.410           110,8      

          
3.059.480          100,8      

Odhodki 
 

          
1.963.024      

          
2.286.186      

        
85,9      

          
2.664.810      

       
73,7      

Presežek prihodkov nad odhodki 

          

1.122.434      

             

498.224           225,3      

             

394.670          284,4      

Namensko premoženje - kapital 

       

58.298.289      

       

58.060.025           100,4      

       

57.988.400          100,5      

Bilančna vsota 

 

     
313.166.915      

     
308.330.589           101,6      

     
297.774.570          105,2      

Izven bilančne postavke (garancije, naložbe v DTK,…) 
     

297.757.674      
     

264.661.764           112,5      
     

299.300.000      
       

99,5      

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

     
215.375.699      

     
216.577.523      

        
99,4      

     
219.700.000      

       
98,0      

 
 
3.1.  Realizacija – bilanca stanja 
 

Bilančna vsota Sklada se je v letu 2016 povečala predvsem zaradi prejetega priliva sredstev v 

upravljanje za izvajanje razpisa mikrokrediti za problemska območja. Na podlagi izvedenih razpisov so 
se izvedle naložbe oziroma nakazali krediti podjetjem.  

 
Zaradi zaključevanja finančne perspektive in potrebne porabe sredstev EU so se preko Sklada izvedle 

spremembe virov, ki so pri razpisih P1 2012, P7 2012, P1 TIP 2011 in P1 TIP 2012 odražali predvsem 

na virih. Za razpise, pri katerih je prišlo do sprememb virov tudi pri namenskem premoženju, se te 
spremembe, če se nanašajo na dogodke pred letom 2016, odražajo le na kontih bilance stanja, torej 

le na virih.  
 

Namensko premoženja Sklada se je povečalo, vendar je zaradi spremembe izkazovanja vira za 

unovčene garancije iz lastnih sredstev, ki so je do vključno leta 2015 izkazoval znotraj kontov 
namenskega premoženja/kapitala Sklada, to povečanje nižje kot bi bilo, če bi se izkazovalo enako, kot 

v preteklih letih. Tako je bilo v letu 2016 iz skupine kontov 94 na skupino kontov 28 prenesenih 
1.037.355 EUR. 

 
 
3.2.  Realizacija - izkaz prihodkov in odhodkov 
 
Prihodki 

Sklad je za leto 2016 planiral 3.059.480 EUR prihodkov, realiziranih pa je bilo 3.085.458 EUR 

prihodkov.  
 

Prihodki od obresti so se realizirali v višjem znesku od planiranih, medtem ko so se prihodki od 
prodaje blaga in storitev ter transferni prihodki realizirali v nekoliko nižjem obsegu. Izredni prihodki, 

katere Sklad ni planiral, so se v letu 2016 realizirali v znesku 137.527 EUR (prilivi iz naslova delovnega 
spora in izterjav spornih kreditov). 

 

Odhodki 
V finančnem načrtu za leto 2016 je Sklad planiral 2.664.810 EUR odhodkov, realiziranih pa je bilo 

1.963.024 EUR odhodkov.  
 

Za leto 2016 je Sklad planiral 1.307.110 EUR odhodkov za plače, vendar se v letu 2016 niso izvedle 

vse planirane zaposlitve, zato so odhodki za plače bili v letu 2016 realizirani v višini 1.078.283 EUR. 
Prav tako so se planirani izdatki za blago in storitve realizirali za skoraj 18 % nižje od planiranih, kajti 
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Sklad je planiral več aktivnosti in odhodkov za vsebinsko podporo podjetij in delovanje Sklada, kot je 
bilo le teh izvedenih. Tekoči transferi – izplačana subvencija obrestne mere je realizirana v veliko 

nižjem znesku od planiranega. Glavni vzrok temu je sprememba virov za financiranje subvencije 

obrestne mere pri razpisu P1 2012 na podlagi zaključevanja finančne perspektive, zato se je vsa 
izplačana subvencija obrestne mere v letu 2016 iz lastnih sredstev izkazala kot zmanjšanje sredstev 

PIFI MG. Realizirani investicijski odhodki so nižji od planiranih, kajti Sklad zaradi odprtih vprašanj v 
zvezi z delovanjem v novi finančni perspektivi, ni izvedel vseh prilagoditev in nadgradenj 

računalniškega sistema. 

 
Razlika med prihodki in odhodki 

V izkazu prihodkov in odhodkov Sklad izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 1.122.434 
EUR, kar je več od načrtovanega presežka. Ta presežek je nastal zaradi prenosa zadnje tranše 

provizije od upravljanja sredstev PIFI med prihodke, kateri pa so namenjeni pokrivanju odhodkov, ki 
bodo nastajali pri vodenju in upravljanju naložb iz sredstev PIFI vse do njihovega izteka (do leta 

2026). Zato se bo ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki namenil v celoti za pokrivanje odhodkov 

v prihodnjih letih.   
 

 

3.3. Realizacija - izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
 
Prejeta vračila danih posojil 

Sklad je za leto 2016 planiral 6.885.000 EUR vračil depozitov in posojil, realiziranih pa je bilo 
6.314.389 EUR. Vračila posojil so se izvajala s strani podjetij na podlagi sklenjenih pogodb, vendar je 

med letom prihajalo do zamud pri plačilih, zato se je realiziralo manj vračil od predvidenih. Vračila 

dolgoročnih namenskih depozitov so se izvajala na podlagi pogodb oziroma v povezavi z 
unovčevanjem danih garancij Sklada. 

 
Dana posojila 

Za leto 2016 je bilo planirano nakazilo danih premostitvenih posojil za podjetja v povezavi z razpisom 
P2, vendar se ta posojila niso realizirala. Vse naložbe so se izvajale iz sredstev, prejetih v upravljanje.  

 

Razlika med prejetimi in danimi posojili 
Sklad v letu 2016 izkazuje 6.314.389 EUR več prejetih vračil danih posojil  kot danih posojil. 

 
 

3.4.  Realizacija - izkaz računa financiranja 
 

Skupno povečanje sredstev na računih v letu 2016 je 7.436.823 EUR, kar je več od planiranega. 

 
 

3.5.  Upravljanje s finančnim premoženjem in naložbami Sklada 
 

3.5.1. Viri sredstev 
 

V letu 2016 je Sklad iz proračuna prejel: 

- sredstva za izplačilo subvencij podjetjem in subvencije obrestne mere (slovenski proračun in 
sredstva EU) v skupnem znesku 5.226.907 EUR, 

- kupnine za povečanje namenskega premoženja Sklada v znesku 361.468 EUR in 
- sredstva za pokritje stroškov projekta tehnične pomoči in vsebinske podpore v znesku 106.729 

EUR. 

 
Za svoje delovanje je Sklad v letu 2016 razpolagal še z naslednjimi viri: 

- vrnjeni dolgoročni namenski depoziti v vrednosti 4.218.897 EUR, 
- vrnjeni dolgoročni krediti in izterjave v vrednosti 2.095.492 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). 
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3.6. Naložbe po planiranih aktivnostih v letu 2016 
 

3.6.1. Dolgoročni namenski depoziti 

 

Dani dolgoročni namenski depoziti 
Na podlagi preteklih Pogodb o medsebojnem sodelovanju je Sklad pri banki vezal dolgoročni depozit v 

višini 25% izdanih garancij. Pogodba o medsebojnem sodelovanju za leto 2015 in 2016 pa 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 izdanih kreditov na podlagi izdane garancije 

Sklada, po predhodni pridobitvi soglasja Sklada. Tudi v letu 2015 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 2016 znaša 5.935.033 EUR, od tega je bilo iz  depozita poravnano 2.230.976,28 

EUR unovčenih garancij. 

V letu 2016 so se realizirali oziroma nakazovali depoziti na banke po razpisih v skupni vrednosti 
1.000.735 EUR. 

 
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. Predčasna vračila bančnih kreditov 

in torej predčasna vračila depozitov pred predvidenim rokom vračila so v letu 2016 znašala 1.182.038 
EUR, kar predstavlja 10,7% od skupnega zneska vrnjenih depozitov v celoti. V glavnem  so razlog 

predčasnih vračil depozitov unovčitve garancij, za poplačilo katerih je Sklad uporabil vezan namenski 
depozit pri bankah. V letu 2016 je bilo 11.004.264 EUR vračil dolgoročnih namenskih depozitov, od 

tega se je na namensko premoženje nanašalo 4.218.897 EUR. 

 
Stanje dolgoročnih namenskih depozitov 

V preglednici spodaj je prikazano stanje dolgoročnih namenskih depozitov na dan 31.12.2016 po  virih 
sredstev: 

STANJE DOLGOROČNIH DEPOZITOV 31.12.2016 - PO BANKAH IN VIRIH SREDSTEV 

 
Lastna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
sredstva 

Sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
GS EU 09 

Sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
GS TP MVZT 

Sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
GS PIFI MG 

Sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
GS PIFI MVZT 

SKUPAJ 

SKUPAJ 20.314.677 18.325.063 4.714.428 5.258.526 5.844.051 54.456.745 

 
Stanje dolgoročnih namenskih depozitov na dan 31.12.2016 – deleži po bankah. 
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3.6.2. Neposredni krediti  

 

Skladno s sprejetim Poslovnim načrtom Sklada za leto 2016 sta bila objavljena dva javna razpisa za 
mikrokredite za mikro in mala podjetja in sicer P7 2016 ter  P7 sop 2016 (mikrokrediti s statusom 

socialnega podjetja).  
 

Po javnem razpisu P7 je bilo črpanih in nakazanih kreditov v znesku 4.629.900 EUR, po javnem 

razpisu P7 sop 2016 pa v znesku 733.854 EUR. Vir za nakazilo kreditov so bila sredstva PIFI MG in 
PIFI ESS. 

 
V letu 2016 je bilo skupaj prejetih za 3.339.271 EUR vračil kreditov, ki so bili odobreni v letu 2016 in v 

preteklih letih. 

 
 

 



L E T N O  P O R O Č I L O  2 0 1 6   S t r a n  | 69 

 

3.6.3. Kapitalske naložbe 

 
Tudi v letu 2016 se je izvedel razpis za naložbe semenskega kapitala SK 200. Po javnem razpisu SK 

200 2016 in po preteklih razpisih je bilo skupaj izvedenih naložb v znesku 1.050.000 EUR in sicer iz 

sredstev PIFI MVZT. 
 

V letu 2016 je bilo skladno z veljavno zakonodajo izvedeno tudi prevrednotenje naložb, tako da 
skupno stanje naložb na dan 31.12.2016 znaša  1.270.105 EUR. 

 

 

3.6.4. Nakazila subvencij in nepovratnih sredstev   

 

V letu 2016 je Sklad nakazal za 11.893.675 EUR nepovratnih sredstev, od tega je malim in srednjim 
podjetjem namenil 3.317.670 EUR nepovratnih sredstev in bankam 8.576.005 EUR v obliki subvencije 

obrestne mere (iz lastnih virov 177.550 EUR, iz sredstev PIFI MG 3.925.707 EUR, iz sredstev PIFI 
MVZT 2.563.511 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. 
 

3.7. Naložbe prostega namenskega premoženja v letu 2016 
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 2016 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 31.12.2016 je Sklad izkazoval naslednjo strukturo naložb prostega namenskega premoženja: 
 

STRUKTURA NALOŽB PROSTEGA NAMENSKEGA PREMOŽENJA na dan 31.12.2016              

  Naložba zneski v EUR delež 

1 VP in obveznice RS 1.413.987 3,4 

2 Vloga EZR27 27.653.713 66,6 

3 Depozit pri banki  12.400.000 29,9 

4 Gotovina v blagajni in na TRR 41.430 0,1 

 SKUPAJ 41.509.130 100,0 

 

 
 

                                                
27 Upoštevan je pravilen znesek namenskega premoženja v vlogah  EZR, čeprav je dejansko v vlogah vezan višji znesek; v letu 
2016 se bo stanje vlog pravilno uskladilo po virih.  
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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) in sredstva PIFI.  
 

Na dan 31.12.2016 je Sklad izkazoval naslednjo strukturo naložb sredstev, ki niso v lasti Sklada: 
                                                                                                                                                                         v EUR 

 Viri sredstev v upravljanju 
Namenski 

depoziti na 
bankah 

Krediti  in 
semenski 

kapital MSP 
Vloga EZR28 

 
Sredstva na TRR 

Skupaj 

1 Garancijski sklad EU 04 0 0 3.094.065      0 3.094.065 

2 Garancijski sklad EU 09 18.325.063 0 6.319.849      274     24.645.186 

3 Garancijski sklad TO 0 0 1.502.022      0 1.502.022 

4 Garancijski sklad TP  4.714.428 0 6.068.583      0 10.783.011 

5 PIFI MG  0 0 39.857.952      2.265      39.860.217 

6 GS PIFI MG 5.258.526 0 52.964.405     0 58.222.931 

7 PS PIFI MG 0 8.625.374 3.512.108 0 12.137.482 

8 PIFI MVZT 0 3.770.105 16.581.583 0 20.351.688 

9 GS PIFI MVZT 5.844.051 0 17.771.199      2.013      23.617.263 

10 PIFI ESS 0 710.051 8.450.685      0      9.160.736 

11 PS PO 0  12.000.000 0 12.000.000 

 SKUPAJ 34.142.068 13.105.530 168.122.451 4.552 215.374.601 

 

 
 

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 opravlja 
finančno računovodske. 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 prejeme s strani pristojnih služb 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.  
 

Sklad na podlagi te pogodbe vodi 15 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 omenjen 

sporazumom, predstavlja za Sklad dodaten strošek. Ocena stroškov zaposlenih, ki opravljajo dela, 
povezano s to pogodbo ter za materialne stroške, znaša za leto 2016 cca 5.000 EUR. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                                
28 Znesek po posameznih virih v vlogah  EZR izkazuje pravilno stanje glede na posamezne vire, čeprav je dejansko v vlogah 
vezan drugačen znesek; v letu 2017 se bo stanje vlog pravilno uskladilo po virih. 
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO 
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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 RE2016/ NAČRT RE2016/ 

Konto Naziv konta                                                                   Pojasnila točka 2016 2015 RE2015 2016 FN2016 

  SREDSTVA           

  DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU        54.997.988             62.805.719                      87,6             63.468.400                   86,7      

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR              2.3.1.              390.208                   368.349                   105,9                   420.000                   92,9      

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV           2.3.1.              325.422                   318.803                   102,1                   330.000                   98,6      

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.              160.604                   120.453                   133,3                   150.000                 107,1      

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   2.3.1.              391.630                   356.314                   109,9                   400.000                   97,9      

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPRED OS         2.3.1.              263.147                   237.171                   111,0                   210.000                 125,3      

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                           2.3.2.           1.270.105                   450.000                   282,2                2.000.000                   63,5      

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI                            2.3.2.        52.356.849             60.969.114                      85,9             60.000.000                   87,3      

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA                             -        -                           -        - 

  KRATKOROČNA SREDSTVA , RAZEN ZALOG IN AČR      258.168.927           245.524.870                   105,1           234.306.170                 110,2      

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČ VRED    2.3.3.                         38                              21                   181,0                              20                 190,0      

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN. USTANOVAH    2.3.4.                 45.982                      45.175                   101,8                      50.000                   92,0      

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                      2.3.5.        21.614.391                        5.879           367.654,2                      50.000           43.228,8      

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN.                2.3.5.      195.781.066           187.107.308                   104,6           171.136.150                 114,4      

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                         2.3.6.        30.766.554             31.695.271                      97,1             35.000.000                   87,9      

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                            2.3.7.              321.463                   280.232                   114,7                   220.000                 146,1      

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                              2.3.8.           4.786.166             21.953.819                      21,8             27.500.000                   17,4      

18 NEPLAČANI ODHODKI                                                                  2.3.9.              290.715                   257.116                   113,1                   250.000                 116,3      

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                               2.3.10.           4.562.552                4.180.049                   109,2                   100.000             4.562,6      

  ZALOGE                           -                                  -        -                           -        - 

36 ZALOGA BLAGA                           -                                  -        -                           -        - 

   AKTIVA SKUPAJ      313.166.915           308.330.589                   101,6           297.774.570                 105,2      

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                            2.3.13.      297.757.674           264.661.764                   112,5           299.300.000                   99,5      

  
  

  
  

   OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV     
 

  
   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR                                      2.3.11.        32.372.049             26.456.802                   122,4             12.860.000                 251,7      

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                  84.111                      74.624                   112,7                   110.000                   76,5      

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                 51.331                      35.013                   146,6                      50.000                 102,7      

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA           4.680.240                4.221.679                   110,9                5.500.000                   85,1      

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV E.K.N.           4.768.808                5.988.293                      79,6                7.000.000                   68,1      

28 NEPLAČANI PRIHODKI        22.787.559             16.137.193                   141,2                   200.000           11.393,8      

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                             -        -                           -        - 

  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                          2.3.12.      280.794.866           281.873.787                      99,6           284.914.570                   98,6      

90 SPLOŠNI SKLAD                           -                                  -        -   - 

91 REZERVNI SKLAD      126.359.943           102.932.795                   122,8           142.400.000                   88,7      

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                           -                                  -        -                           -        - 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH        58.298.289             58.060.025                   100,4             57.988.400                 100,5      

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                             -        -   - 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                             -        -   - 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI        10.783.011             10.592.192                   101,8                9.500.000                 113,5      

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI        81.722.805           106.509.620                      76,7             71.300.000                 114,6      

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPR. SREDSTVA IN OPREDM. OSN.SRED.           1.371.034                1.386.605                      98,9                1.468.400                   93,4      

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE           1.502.022                1.634.788                      91,9                1.500.000                 100,1      

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI              757.762                   757.762                   100,0                   757.770                 100,0      

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                           -                                  -        -   - 

  PASIVA SKUPAJ      313.166.915           308.330.589                   101,6           297.774.570                 105,2      

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                            2.3.13.      297.757.674           264.661.764                   112,5           299.300.000                   99,5      
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV SKLADA REALIZACIJA REALIZACIJA indeks FINANČNI indeks 

v obdobju od 01.01. do 31.12.                     Pojasnilo 2016 2015 RE2016/ 

NAČRT 
2016 RE2016/ 

konto Naziv konta                                                                                  točka zneski v EUR zneski v EUR RE2015 zneski v EUR FN2016 

  I. SKUPAJ PRIHODKI      3.085.458           2.784.410          110,8           3.059.480           100,8      

  TEKOČI PRIHODKI      2.444.247           2.402.645          101,7           2.379.000           102,7      

70 DAVČNI PRIHODKI   
  

    

71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                                    2.4.1.1.      2.444.247           2.402.645          101,7           2.379.000           102,7      

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA      2.4.1.1.          504.849              742.082             68,0              472.300           106,9      

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku                      -                             -        -                      -        - 

7102 Prihodki od obresti         504.849              742.082             68,0              472.300           106,9      

7103 Prihodki od premoženja                      -                             -        -                      -        - 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV                           2.4.1.1.      1.801.871           1.440.102          125,1           1.906.700             94,5      

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev      1.801.871           1.440.102          125,1           1.906.700             94,5      

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         137.527              220.461             62,4                           -        - 

7141 Drugi nedavčni prihodki         137.527              220.461             62,4                           -        - 

72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                                   2.4.1.2.                       -                             -        -                      -        - 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                      -                             -        -                      -        - 

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                      -                             -        -                      -        - 

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev                      -                             -        -                      -        - 

7202 Prihodki od prodaje opreme                      -                             -        -                      -        - 

73 PREJETE DONACIJE   
 

-     

74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                2.4.1.3.         641.211              381.765          168,0              680.480             94,2      

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ         534.482                           -        -         546.480             97,8      

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna         534.482                           -        -         546.480             97,8      

7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov                      -                             -        -   - 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV  EU         106.729              381.765             28,0              134.000             79,6      

7410 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. EU                       -                             -        -                      -        - 

7412 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. EU za strukt.pol.         106.729              381.765             28,0              134.000             79,6      

  II. SKUPAJ ODHODKI      1.963.024           2.286.186             85,9           2.664.810             73,7      

40 TEKOČI ODHODKI                                                                          2.4.1.4.      1.827.587           1.434.466          127,4           2.220.310             82,3      

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM         936.520              814.739          114,9           1.125.220             83,2      

4000 Plače in dodatki         842.726              752.260          112,0           1.036.210             81,3      

4001 Regres za letni dopust            21.443                 10.142          211,4                 11.690           183,4      

4002 Povračila in nadomestila            44.849                 40.949          109,5                 76.160             58,9      

4003 Sredstva za delovno uspešnost            22.119                   7.090          312,0                           -        - 

4004 Nadurno delo              1.268                       329          385,4                           -        - 

4009 Drugi izdatki zaposlenim              4.115                   3.969          103,7                   1.160           354,7      

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST         141.763              122.550          115,7              181.890             77,9      

4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje            76.546                 65.153          117,5                 91.700             83,5      

4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje            61.433                 53.814          114,2                 73.480             83,6      

4012 Prispevki za zaposlovanje              1.133                   1.033          109,7                       620           182,7      

4013 Prispevki za starševsko varstvo                  867                       759          114,2                   1.040             83,4      

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja              1.784                   1.791             99,6                 15.050             11,9      

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE         749.304              497.177          150,7              913.200             82,1      

4020 Pisarniški in splošni material in storitve         105.276                 74.658          141,0              163.000             64,6      

4021 Posebni material in storitve              1.457                   1.353          107,7                   2.000             72,9      

4022 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije            53.095                 42.755          124,2                 80.700             65,8      

4023 Prevozni stroški in storitve              9.381                   6.193          151,5                 12.500             75,0      

4024 Izdatki za službena potovanja            13.604                   7.573          179,6                   7.500           181,4      

4025 Tekoče vzdrževanje            75.955                 47.847          158,7                 65.500           116,0      

4026 Najemnine in zakupnine (leasing)            73.484                 35.951          204,4                 66.000           111,3      

4028 Davek na izplačane plače                        -        -                      -        - 

4029 Drugi operativni odhodki         417.052              280.847          148,5              516.000             80,8      

409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE                      -                             -        -                      -        - 

4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih                      -                             -        -                      -        - 

41 TEKOČI TRANSFERI                                                                         2.4.1.5.            54.573              783.297               7,0              310.000             17,6      

410 SUBVENCIJE            54.573              783.297               7,0              310.000             17,6      

4101 Subvencioniranje obresti finančnim institucijam                      -                             -        -                      -        - 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom            54.573              783.297               7,0              310.000             17,6      

413 DRUGI DOMAČI TEKOČI TRANSFERI                      -                             -        -                      -        - 

4134 Tekoči transferi v državni proračun                      -                             -        -                      -        - 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                                               2.4.1.6.            80.864                 68.423          118,2              134.500             60,1      

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV            80.864                 68.423          118,2              134.500             60,1      

4200 Nakup zgradb in prostorov                      -                             -        -                      -        - 

4201 Nakup prevoznih sredstev                      -                             -        -                      -        - 

4202 Nakup opreme            54.633                 31.062          175,9                 46.000           118,8      

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                        -        -              5.000                  -        

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                        -        -                      -        - 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                        -        -                      -        - 

4207 Nakup nematerialnega premoženja            26.231                 37.361             70,2                 83.500             31,4      

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                      -                             -        -                      -        - 

 
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                            2.4.1.7.      1.122.434              498.224          225,3              394.670           284,4      
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB REALIZACIJA REALIZACIJA indeks FINANČNI indeks 

v obdobju od 1.1. do 31.12.                          Pojasnila 2016 2015 RE2016/ 

NAČRT 
2016 RE2016/ 

konto naziv konta                                                                                 točka zneski v EUR zneski v EUR RE2015 zneski v EUR FN2016 

  
  

  
  

 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      6.314.389           5.513.761             114,5           6.885.000      91,7 

  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           

  
  

  
  

 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                             2.4.2.1.      6.314.389           5.513.761             114,5           6.885.000      91,7 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 51              6.721                  0,7        -  - 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov      1.558.975           2.044.892                76,2           1.770.000      88,1 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij      4.218.897           3.451.669             122,2           4.500.000      93,8 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij         536.466                 10.479          5.119,4              615.000      87,2 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                      -                             -        -                      -        - 

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev                      -                             -        -                      -        - 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE                      -                             -        -                      -        - 

  
  

  
  

 44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                      -             4.678.842                  -                800.000      0,0 

  
  

  
  

 440 DANA POSOJILA                                                                             2.4.2.2.                      -             4.678.842                  -                800.000      0,0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom                      -                             -        -                      -        - 

4401 Dana posojila javnim skladom                      -                             -        - -  - 

4402 Dana posojila javnim podjetjem                      -                             -        - -  - 

4403 Dana posojila finančnim institucijam        4.182.093                  -        -  - 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem           496.749                  -                800.000      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       6.314.389              834.919             756,3           6.085.000      103,8 

  KAPITALSKIH DELEŽEV           
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RAČUN FINANCIRANJA REALIZACIJA REALIZACIJA indeks FINANČNI indeks 

v obdobju od 1.1. do 31.12.                                
Pojasnila 2016 2015 RE2016/ 

NAČRT 
2016 RE2016/ 

konto 
naziv konta                                                                                                  

točka zneski v EUR zneski v EUR RE2015 zneski v EUR FN2016 

  
  

  
  

 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.      7.436.823           1.333.143      
             

557,8           6.479.670           114,8      
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2. Pojasnila k računovodskim izkazom Sklada za leto 2016 
 

 

2.1.  Uvod 

 

Računovodski izkazi za leto 2016 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 28.02.2017 potrdila in sprejela računovodske izkaze in pojasnila oziroma 

računovodske usmeritve k računovodskim izkazom ter predstavljeno letno poročilo za leto 2016. 
 

 
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. Višina oblikovanih rezervacij za kreditna tveganja 

glede na razporeditev v posamezno bonitetno skupino je predstavljena v poslovnem poročilu v okviru 
točke »Upravljanje s tveganji«. 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, se 
rezervacije dodatno ne oblikujejo; izguba se bo krila iz ustreznega posojilnega sklada PIFI, 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. 
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Stroški, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva oziroma 

neopredmetenega sredstva, kakor tudi stroški investicijskega vzdrževanja, se pripoznajo kot 

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, ki 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 2016                            v EUR 

PREGLEDNICA: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2016 

 

 
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 

2.063.032 676.427 81.029 8 23.854 23.854 96.592 1.371.034 0 0 

Dolgoročne 
premoženjske pravice 

368.348 318.802 32.826 0 10.966 10.966 17.586 64.786 0 0 

Zgradbe 

 
1.338.369 120.453 0 0 0 0 40.151 1.177.765 0 0 

Oprema 

 
300.503 199.323 48.203 8 12.888 12.888 35.330 114.045 0 0 

Druga opredmetena 
osnovna sredstva 

55.812 37.849 0 0 0 0 3.525 14.438 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 2015                            v EUR 

PREGLEDNICA: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2015 
 

 
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 

1.998.197 584.807 68.828 0 3.993 3.993 95.613 1.386.605 0 0 

Dolgoročne 
premoženjske pravice 

329.128 307.384 39.220 0 0 0 11.418 49.546 0 0 

Zgradbe 
 

1.338.369 80.302 0 0 0 0 40.151 1.217.916 0 0 

Oprema 
 

274.888 162.797 29.608 0 3.993 3.993 40.519 101.180  0 

Druga opredmetena 
osnovna sredstva 

55.812 34.324 0 0 0 0 3.525 17.963 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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V letu 2016 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 96.592 EUR. Za znesek rednega odpisa so se zmanjšale obveznosti za neopredmetena 

sredstva in opredmetena osnovna sredstva (konto 980).  
 

V letu 2016 je bil izvedena nabava pisarniške opreme, novih računalnikov in nadgradnja serverja ter 
programske opreme. Iz registra osnovnih sredstev se je izločilo del v celoti odpisane in dotrajane 

računalniške ter druge opreme, pri čemer je eno osnovno sredstvo bilo do konca amortizirano komaj v 

letu 2016. Popravek 8 EUR je zato prikazan kot povečanje popravka. 
 

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 2016                 v EUR 

PREGLEDNICA: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL V LETU 2016 

 
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 

450.000 0 1.050.000 229.895 0 0 1.500.000 229.895 1.270.105 0 

A. Naložbe v delnice 0 0  0  0  0  0 

Naložbe v delnice v 
privatna podjetja 

0 0  0  0  0  0 

B. Naložbe v deleže 450.000 0 1.050.000 229.895 0 0 1.500.000 229.895 1.270.105 0 

Naložbe v deleže v 
privatna podjetja 

450.000 0 1.050.000 229.895 0 0 1.500.000 229.895 1.270.105 0 

II. Dolgoročno dana 
posojila in depoziti 

91.445.940 0 8.874.489 0 18.159.423 0 82.161.006 0 82.161.006 0 

A. Dolgoročno dana 
posojila 

11.196.040 0 6.563.754 0 3.869.520 0 13.890.274 0 13.890.274 0 

Dolgoročno dana 
posojila posameznik. 

1.627.857 0 1.482.875 0 624.436 0 2.486.296 0 2.486.296 0 

Dolgoročno dana  
posojila j. skladom 

4.478.829 0 0 0 1.572.235 0 2.906.594 0 2.906.594 0 

Dolgoročno dana 
posojila priv podjetjem 

5.089.354 0 5.080.879 0 1.672.849 0 8.497.384 0 8.497.384 0 

B. Dolgoročno dana 
posojila z odkupom VP 

3.389.626 0 0 0 1.975.639 0 1.413.987 0 1.413.987 0 

Domačih vrednostnih 
papirjev 

3.389.626 0 0 0 1.975.639 0 1.413.987 0 1.413.987 0 

C. Dolgoročno dani 
depoziti 

76.860.274 0 2.310.735 0 12.314.264 0 66.856.745 0 66.856.745 0 

Dolgoročno dani 
depoziti posl. bankam 

76.860.274 0 2.310.735 0 12.314.264 0 66.856.745 0 66.856.745 0 

III. Skupaj 91.895.940 0 9.924.489 229.895 18.159.423 0 83.661.006 229.895 83.431.111 0 

 
 

 



L E T N O  P O R O Č I L O  2 0 1 6   S t r a n  | 90 

 

Leto 2015                 v EUR 

PREGLEDNICA: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL V LETU 2015 

 
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 

0 0 450.000 0 0 0 450.000 0 450.000 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 0 0 450.000 0 0 0 450.000 0 450.000 0 

Naložbe v deleže v 
privatna podjetja 

0 0 450.000 0 0 0 450.000 0 450.000 0 

II. Dolgoročno dana 
posojila in depoziti 

91.691.035 0 14.801.106 0 15.046.201 0 91.445.940 0 91.445.940 0 

A. Dolgoročno dana 
posojila 

8.704.980 0 5.927.974 0 3.436.914 0 11.196.040 0 11.196.040 0 

Dolgoročno dana 
posojila posameznik. 

275.312 0 1.580.828 0 228.283 0 1.627.857 0 1.627.857 0 

Dolgoročno dana  
posojila j. skladom 

6.963.677 0 7.919 0 2.492.767 0 4.478.829 0 4.478.829 0 

Dolgoročno dana 
posojila priv podjetjem 

1.465.991 0 4.339.227 0 715.864 0 5.089.354 0 5.089.354 0 

B. Dolgoročno dana 
posojila z odkupom VP 

3.403.367 0 0 0 13.741 0 3.389.626 0 3.389.626 0 

Domačih vrednostnih 
papirjev 

3.403.367 0 0 0 13.741 0 3.389.626 0 3.389.626 0 

C. Dolgoročno dani 
depoziti 

79.582.688 0 8.873.132 0 11.595.546 0 76.860.274 0 76.860.274 0 

Dolgoročno dani 
depoziti posl. bankam 

79.582.688 0 8.873.132 0 11.595.546 0 76.860.274 0 76.860.274 0 

III. Skupaj 91.691.035 0 15.251.106 0 15.046.201 0 91.895.940 0 91.895.940 0 
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V bilanci stanja je skupni znesek dolgoročnih finančnih naložb in posojil za 29.804.157 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 31.12.2016 se je 

naredilo prevrednotenje kapitalskih naložb v znesku 229.895 EUR. 
 

 

2.3.3. Denarna sredstva v blagajni 
 

Sklad izkazuje 38 EUR sredstev v blagajni. 
 

 
2.3.4. Dobro imetje na bankah 

 
PREGLEDNICA: DOBROIMETJE PRI BANKAH 
 Leto 2016 Leto 2015 

Denarna sredstva na podračunu EZR namenskega premoženja 41.430 44.448 

Denarna sredstva na podračunu EZR programska sredstva 4.278 591 

Denarna sredstva na podračunu EZR garancijskega sklada EU 274 136 

SKUPAJ 45.982 45.175 

 
 

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 PIFI, 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 3.575 EUR in v 

letu 2016 skladno z novimi določbami Pravilnika o enotnem kontnem načrtu še kratkoročne terjatve za 

unovčene garancije v znesku 21.610.816 EUR, ki so se prej izkazovale na kontu druge kratkoročne 
terjatve. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 195.781.066 EUR 

predstavljajo terjatve do ministrstva za povračilo subvencije na podlagi izvedenega javnega razpisa  
ter kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge in obresti. 

 

PREGLEDNICA: KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN 

 leto 2016 leto 2015 

Kratkoročne terjatve do države za subvencije MSP in tehnično pomoč 4.902 534.482 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – namenska sredstva 27.412.678 17.176.579 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva PIFI 66.131.083 100.607.008 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva garancijskega sklada EU 9.318.290 7.774.570 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva garancijskega sklada TO 1.502.022 1.634.788 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva garancijskega sklada TP 4.947.788 5.824.607 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva garancijski sklad PIFI 71.730.244 52.712.304 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva posojilni sklad PIFI 2.734.059 842.970 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za obresti – sredstva posojilni sklad PO 12.000.000 - 

Skupaj  195.781.066 187.107.308 
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2.3.6. Kratkoročne finančne naložbe 
 

PREGLEDNICA: KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

 leto 2016 leto 2015 

Kratkoročna posojila MSP - 496.749 

Kratkoročna posojila – sporna 541.213 721.696 

Kratkoročna posojila – prva zguba 421.184 - 

Kratkoročna zapadlost dolgoročnih naložb 29.804.157 30.476.826 

Skupaj  30.766.554 31.695.271 

 
 

2.3.7. Kratkoročne terjatve iz financiranja 

 

PREGLEDNICA: KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 

              leto 2016              leto 2015 

Kratkoročne terjatve za obresti od neposrednih posojil 174.517 81.665 

Kratkoročne terjatve za obresti od kratkoročnih depozitov bankam 1.642 9.777 

Kratkoročne terjatve za obresti od dolgoročnih depozitov bankam 93.891 149.360 

Druge kratkoročne terjatve za obresti 51.413 39.430 

Skupaj 321.463 280.232 

 

 
2.3.8. Druge kratkoročne terjatve 

 

PREGLEDNICA: DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 

 leto 2016 leto 2015 

Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 1.310 1.525 

Druge kratkoročne terjatve 16.154 21.427 

Kratkoročne terjatve do MSP za subvencije 4.768.702 5.988.293 

Kratkoročne terjatve za unovčene garancije - 15.942.574 

Skupaj 4.786.166 21.953.819 

 

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. Kratkoročne terjatve za unovčene garancije, ki predstavljajo 
vzpostavljene terjatve do podjetij oziroma do regionalne garancijske sheme za unovčene garancije, se 

skladno s spremembo Pravilnika o enotnem kontnem načrtu v letu 2016 izkazujejo med kratkoročnimi 

terjatvami do kupcev. 
 

 
2.3.9. Neplačani odhodki 

 

PREGLEDNICA: NEPLAČANI ODHODKI 

 
leto 2016 leto 2015 

Neplačani tekoči odhodki – obveznosti do dobaviteljev 50.828 35.013 

Neplačani tekoči odhodki – obveznosti za plače in druge osebne prejemke 96.285 85.409 

Neplačani tekoči odhodki – obveznosti za subvencijo obrestne mere 68.211 97.408 

Neplačani investicijski odhodki 814 593 

Neplačani tekoči odhodki – druge obveznosti 74.577 38.693 

Skupaj 290.715 257.116 

 
 

 
 

 

 



L E T N O  P O R O Č I L O  2 0 1 6   S t r a n  | 93 

 

2.3.10.  Aktivne časovne razmejitve 
 

PREGLEDNICA: AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 leto 2016 leto 2015 

Razmejene obresti - vrednostni papirji 38.217 106.308 

Neplačane subvencije 4.524.335 4.073.741 

Skupaj 4.562.552 4.180.049 

 

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami so izkazane terjatve za natečene obresti vrednostnih papirjev 
na dan 31.12.2016 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 84.111 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 51.331 EUR, druge kratkoročne 
obveznosti v znesku 4.680.240 EUR (obveznosti do bank za subvencijo obrestne mere ter obveznost 

za dajatve), kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v znesku 4.768.808 EUR (obveznost do MG iz 

naslova terjatve do MSP za nenamensko porabo subvencije) in neplačane prihodke v znesku 
22.787.559 EUR. 

 

PREGLEDNICA: NEPLAČANI PRIHODKI 

 leto 2016 leto 2015 

Neplačani prihodki od  obresti 359.680 386.540 

Neplačani prihodki od provizij - 4.412 

Neplačani prihodki od unovčenih garancij 21.610.816 15.187.798 

Neplačani prihodki – prva zguba 791.754 - 

Drugi neplačani prihodki 25.309 558.443 

Skupaj 22.787.559 16.137.193 

 

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). V letu 2016 se med neplačanimi prihodki 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 126.359.943 EUR predstavljajo rezervacije za kreditna tveganja in splošne 

rezervacije. Rezervacije za kreditna in garancijska tveganja so oblikovane v skladu s Pravilnikom o 
izvajanju aktivnosti Sklada za obvladovanje kreditnih tveganj. Za razpis P1 plus 2016 je Sklad oblikoval 

rezervacije iz sredstev garancijskega sklada PIFI MG. Rezervacije se izkazujejo le znotraj teh 
garancijskih skladov in se niso dodatno oblikovale. Po razpisu SK75 2016 se rezervacije niso dodatno 

izkazovale, temveč se kot vir za pokrivanje zgube uporabi kar sklad semenskega kapitala PIFI MVZT.  

Za razpise mikrokrediti, kjer se kot vir delno ali v celoti uporablja posojilni sklad PS PIFI MG in PS PIFI 
ESS ter ta posojilna sklada 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. 

 

V letu 2016 je Sklad iz naslova izdanih garancij izplačal 23 zahtevkov v skupnem znesku 5.935.034 
EUR in sicer iz delno iz vseh oblikovanih garancijskih skladov. Vezano na zaključevanje finančne 
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perspektive je prišlo do sprememb virov za rezervacije pri razpisih P1 2012, P1 TIP 2011 in P1 TIP 
2012. Posledično so se že izplačane unovčitve garancij in izterjave pri teh razpisih preknjižile na nove 

vire. Spremembe se nanašajo na lastni rezervni sklad (zmanjšanje unovčitev in izterjav v znesku 

95.624 EUR), na garancijski sklad GS EU 04 (zmanjšanje unovčitev in izterjav v znesku 95.624 EUR), 
na garancijski sklad GS PIFI MG (povečanje unovčitev in izterjav v znesku 191.248 EUR), na 

garancijski sklad GS TP (zmanjšanje unovčitev v znesku 1.120.796 EUR), na garancijski sklad GS PIFI 
MVZT (zmanjšanje unovčitev v znesku 1.490.302 EUR) in na garancijski sklad GS PIFI ESS (povečanje 

unovčitev v znesku 2.611.098 EUR). Stanje posameznih garancijskih skladov na dan 31.12.2016 

izkazujejo spremenjene vire garancijskih skladov. V letu 2016 je Sklad od EIF  CIP iz naslova 
pogarancije za del unovčenih garancij dobil povrnjena sredstva v višini 50% unovčenih garancij v 

skupnem znesku 806.148 EUR, s katerimi je pokrival izgubo na virih, iz katerih se je unovčitev 
pokrivala. Od MSP je bilo izterjanih 144.017 EUR sredstev na podlagi terjatev za unovčene garancije. 

 
Rezervni sklad je sestavljen iz naslednjih rezervacij: 

PREGLEDNICA: REZERVNI SKLAD                                                                                                                                                   v EUR 

 
leto 2016 leto 2015 

Rezervni sklad - lasten 4.992.082 5.091.871 

   - rezervacije za kreditna tveganja - splošne 3.382.130 3.213.965 

   - rezervacije za kredite 192.927 1.597.827 

   - rezervacije za izdane garancije 1.417.025 280.079 

Garancijski sklad EU 2004 3.094.065 3.018.788 

   - rezervacije za izdane garancije GS EU 04 190.074 506.648 

   - rezervacije iz sredstev GS EU 04 - splošne 2.903.991 2.512.140 

Garancijski sklad EU 2009 24.645.186 24.634.291 

   - rezervacije za izdane garancije GS EU 09 6.169.186 12.138.342 

   - rezervacije iz sredstev GS EU 09- splošne 18.476.000 12.495.949 

Garancijski sklad GS PIFI MG 58.222.931 43.718.586 

   - rezervacije za izdane garancije GS PIFI MG 40.248.589 27.511.818 

   - rezervacije za izdane kredite GS PIFI MG - 985.517 

   - rezervacije iz sredstev GS PIFI MG- splošne 17.974.342 15.221.251 

Garancijski sklad GS PIFI MVZT 23.617.263 24.282.462 

   - rezervacije za izdane garancije GS PIFI MVZT 8.058.008 18.319.285 

   - rezervacije iz sredstev GS PIFI MVZT- splošne 15.559.255 5.963.177 

Garancijski sklad GS PIFI ESS 8.415.048 - 

   - rezervacije za izdane garancije GS PIFI ESS 1.691.394 - 

   - rezervacije iz sredstev GS PIFI ESS - splošne 6.723.654 - 

Rezervacije – PS PIFI MG 355.025 2.186.797 

Rezervacije – PS PIFI ESS  3.018.343 - 

Skupaj 126.359.943 102.932.795 

 

 
 sklad namenskega premoženja 

PREGLEDNICA: SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA                                                                                                                         V EUR 

 
Sklad namenskega 

premoženja za 
finančne naložbe 

Sklad namenskega 
premoženja – 

naložba v PIFI SPS 

Sklad namenskega 
premoženja za 

unovčena poroštva 

Sklad namenskega 
premoženja za 

drugo 

Sklad 
namenskega 
premoženja 

skupaj 

Stanje 1.1.2016 39.899.853 4.926.704 754.775 12.478.693 58.060.025 

Povečanja 7.640.449 - - 9.564.707 17.205.156 

Zmanjšanja 4.755.414 2.523.567 754.775 8.933.136 16.966.892 

Stanje 31.12.2016 42.784.888 2.403.137 0 13.110.264 58.298.289 

 
Sklad ima na dan 31.12.2016 v sodni register vpisano 45.188.024 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.  
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Zaradi prenosa dela namenskega premoženja na holdinški sklad PIFI SPS, se ta del namenskega 
premoženja izkazuje na posebnem kontu (kt 97).  

 

Zaradi zaključevanja finančne perspektive ter posledično sprememb virov za izvajanje produktov P1 
2012 in P7 2012, so se vsa povečanja in zmanjšanja, ki so bila realizirana pred letom 2016, izkazala 

kot povečanje in zmanjšanje namenskega premoženja ter posledično kot povečanje oziroma 
zmanjšanje na sredstvih PIFI MG. 

 

Sklad namenskega premoženja za unovčena poroštva se je zmanjšal zaradi prenosa na skupino 
kontov 28, kar je skladno s spremembo Pravilnika o enotnem kontnem načrtu. 

 
 

 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. 

 

PREGLEDNICA: DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                                                                                            v EUR 

    Sredstva za garancijski sklad TP 

Stanje 1.1.2016    10.592.192 

Povečanja    674.113 

Zmanjšanja    483.294 

Stanje 31.12.2016    10.783.011 

 

 
 druge dolgoročne obveznosti 

 

PREGLEDNICA: DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                                                                                                 v EUR 
  

 
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 

 
 

Skupaj druge 
dolgoročne  
obveznosti 

Stanje 
1.1.2016 

71.363.431 23.145.094 12.000.000 1.095 - 106.509.620 

Povečanja 54.893.882 12.437.101 31.606 - 12.000.000 79.362.589 

Zmanjšanja 77.277.957 15.230.507 11.640.940 - - 104.149.404 

Stanje 
31.12.2016 

48.979.356 20.351.688 390.666 1.095 12.000.000 81.722.805 

 
 

 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 
 

PREGLEDNICA: OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE                                                                                   v EUR 
 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 1.1.2016 1.386.605 757.762 1.634.788 3.779.155 

Povečanja 81.029 - 421.180 502.209 

Zmanjšanja 96.600 - 553.946 650.546 

Stanje 31.12.2016 1.371.034 757.762 1.502.022 3.630.818 
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2.3.13.  Konti izven bilančne evidence 
 

PREGLEDNICA: IZVENBILANČNA EVIDENCA                                                                                                                                v EUR 

 
leto 2016 leto 2015 

Evidenca aktivnih garancij 249.170.010 231.401.951 

Evidenca odobrenih ne aktivnih garancij 20.871.623 11.901.425 

Evidenca odpisanih terjatev 306.204 306.204 

Sodni spori- subvencije in garancije 1.198.172 1.393.307 

Evidenca odobrenih neizplačanih subvencij 4.834.902 1.280.000 

Terjatve za kredite – vzporedna evidenca 15.612 - 

Kapitalske naložbe RS v DTK 16.161.739 15.951.208 

Pogarancija EIF – CIP - limit 1.668.648 2.427.669 

Pogarancija EIF – COSME - limit 3.221.066 - 

Pogarancija EIF EaSI - limit 309.698 - 

Skupaj 297.757.674 264.661.764 

 
Znesek aktivnih in neaktivnih garancij se je povečal, ker je Sklad v letu 2016 nadaljeval z aktivnostjo 

odobravanja garancij. Znesek odobrenih in neizplačanih subvencij se je povečal. 
 

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 CIP, EIF COSME in 
EIF EaSI, do katerega je Sklad upravičen v primeru unovčitev garancij/pogarancij EIF. 

 
V izven bilančni evidenci se je nekoliko znižal znesek evidence sodnih sporov za subvencije in 

garancije. 
 

Tudi v letu 2016 so se  v imenu Republike Slovenije iz sredstev PIFI MG nakazovale kapitalske naložbe 

v družbe tveganega kapitala, katere so dobile pozitivni sklep po razpisu za lastniško financiranje. 
Naložbe v DTK izkazuje Republika Slovenija, Sklad vodi le izven bilančno evidenco. 
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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 2016 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 2016 leto 2015 

 Znesek v EUR Delež Znesek v EUR Delež 

Nedavčni prihodki 2.444.247 79,2 2.402.645 86,3 

Kapitalski prihodki - 0,0 - 0,0 

Transferni prihodki 641.211 20,8 381.765 13,7 

SKUPAJ 3.085.458 100,0 2.784.410 100,0 

 

 
 sestava odhodkov po vrstah: 

PREGLEDNICA: ODHODKI 

 Leto 2016 Leto 2015 

 Znesek v EUR Delež Znesek v EUR Delež 

Tekoči odhodki 1.827.587 93,1 1.434.466 62,7 

Tekoči transferi 54.573 2,8 783.297 34,3 

Investicijski odhodki 80.864 4,1 68.423 3,0 

SKUPAJ 1.963.024 100,0 2.286.186 100,0 

 
 

 

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.  

 
 Prihodki od obresti  

 
Prihodki od obresti so sestavljeni iz teh postavk: 

PREGLEDNICA: PRIHODKI OD OBRESTI 
 leto 2016 leto 2015 

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - - 

Prihodki od obresti od vezanih depozitov 71.894 187.046 

Prihodki od obresti od posojil podjetjem 119.978 200.092 

Prihodki od obresti od  vrednostnih papirjev 130.357 130.946 

Prihodki od obresti od namenskih depozitov 170.515 208.048 

Drugi prihodki od obresti  12.105 15.950 

SKUPAJ 504.849 742.082 

 
 

Glede na trend zadnjih let, se tudi v letu 2016 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 
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namenskega premoženja vezal kot dolgoročni depozit na banke in iz tega naslova prejel višje obresti 
kot bi jih dosegel samo pri vezavah na Zakladnico RS. Prihodki od posojil podjetjem so realizirani na 

podlagi izvedenih razpisov za mikrokredite (v letu 2012 in 2014), katerih vir so bila namenska sredstva 

Sklada. 
 

 Prihodki od prodaje blaga in storitev  
Ti prihodki predstavljajo provizijo za odobritev in vodenje garancij ter kreditov (pri razpisih v letu 2016 

provizija podjetjem ni bila zaračunana) ter provizijo za upravljanje sredstev PIFI. Sklad je na podlagi 

ugotovitev in priporočil Urada za nadzor proračuna plačane provizije podjetij za produkte, katerih vir 
so sredstva PIFI, prenesel med prilive, ki se nanašajo na sredstva PIFI. Tako se te provizije ne 

izkazujejo več med prihodki Sklada, temveč povečujejo vire PIFI.  
V letu 2016 se je med prihodke zaradi zaključevanja finančne perspektive med prihodke prenesla vsa  

provizija za upravljanje sredstev PIFI, do katere je Sklad upravičen. Ker je provizija namenjena za 
stroške, ki nastanejo pri upravljanju sredstev PIFI in ker Sklad razpolaga z dolgoročnim portfeljem 

garancij in kreditov, se bo provizija delno preko nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki 

prenesla za porabo v naslednja leta. 
 

PREGLEDNICA: PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
 leto 2016 leto 2015 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.801.672 1.439.447 

Provizija za vodenje garancij 199 655 

SKUPAJ 1.801.871 1.440.102 

 

 
 Drugi nedavčni prihodki  

Ti prihodki predstavljajo izredne prihodke in v letu 2016 znašajo 137.527 EUR. Sklad je po tožbi, 

vezano na bivšega direktorja Sklada, prejel 103.439 EUR, ostalo predstavljajo povračila sodnih 
stroškov, stroškov po izterjavah in druge izredne prihodke. 

 
 

2.4.1.2. Kapitalski prihodki 
 

V letu 2016 Sklad ni izvedel nobene odprodaje odpisane računalniške opreme. 
 
 

2.4.1.3. Transferni prihodki 
 
Med transfernimi prihodki Sklad izkazuje transfere v znesku 641.211 EUR, ki jih je prejel iz proračuna. 
Del transfera v znesku 534.482 EUR se nanaša na povračilo založenih sredstev s strani Sklada za 

izplačila subvencij po razpisih P2 v letu 2015, ostalo so povračila stroškov na podlagi pogodbe z MGRT 

za sofinanciranje projekta tehnične pomoči in vsebinske podpore MSP. 
 
 

2.4.1.4. Tekoči odhodki 
 

Tekoče odhodke sestavljajo: 
PREGLEDNICA: TEKOČI ODHODKI                                                                                                                                                   v EUR 
 leto 2016 leto 2015 

Plače in dodatki 842.726 752.260 

Regres 21.443 10.142 

Povračila in nadomestila 44.849 40.949 

Delovna uspešnost 22.119 7.090 

Nadurno delo 1.268 329 

Drugi izdatki zaposlenim 4.115 3.969 

Prispevek za PIZ 76.546 65.153 

Prispevek za ZZ 61.433 53.814 

Prispevek za zaposlovanje 1.133 1.033 
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PREGLEDNICA: TEKOČI ODHODKI                                                                                                                                                   v EUR 
 leto 2016 leto 2015 

Prispevek za starševsko varstvo 867 759 

Premije KDPZ 1.784 1.791 

Pisarniški material in storitve 105.276 74.658 

Posebni material in storitve 1.457 1.353 

Energija, voda, komunalne storitve 53.095 42.755 

Prevozni stroški in storitve 9.381 6.193 

Izdatki za službena potovanja 13.604 7.573 

Tekoče vzdrževanje 75.955 47.847 

Najemnine in zakupnine 73.484 35.951 

Drugi  operativni odhodki 417.052 280.847 

SKUPAJ 1.827.587 1.434.466 

 

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.  
 

Pri nabavi blaga in storitev Sklad upošteva zakonodajo s področja javnih naročil. Povečanje na 
postavki drugi operativni odhodki je predvsem posledica izvajanja produktov semenskega kapitala in s 

tem povezanimi aktivnostmi. 

 
 

2.4.1.5. Tekoči transferi 
 

PREGLEDNICA: TEKOČI TRANSFERI                                                                                                                                               v EUR 
 leto 2016 leto 2015 

Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem 54.573 783.297 

SKUPAJ 54.573 783.297 

 

Tekoči transferi izkazujejo izplačano subvencijo obrestnih mer za ugodnejše kredite podjetjem po 
razpisu P1 2008 in P1 A 2009, medtem ko se zaradi spremembe virov pri razpisu P1 2012, pri katerem 

je bil delno vir za subvencijo obrestne mere tudi namensko premoženje (v letu 2016 je ta del znašal 
122.977 EUR) , le ta v celoti izkazuje kot zmanjšanje sredstev PIFI MG. Ostale subvencije obrestne 

mere se izplačujejo po pogodbi z MG iz sredstev PIFI MG ter PIFI MVZT in se v izkazu prihodkov in 

odhodkov ne prikazujejo. V letu 2015 ni bilo v celoti zagotovljenih sredstev za subvencije po razpisih 
P2, zato je Sklad iz lastnih sredstev nakazal 534.482 EUR subvencij podjetjem, ki so bila upravičena 

po tem razpisu. Povračilo teh sredstev Sklad v letu 2016 izkazuje med transfernimi prihodki. 
 

 

2.4.1.6. Investicijski odhodki 
 

PREGLEDNICA: INVESTICIJSKI ODHODKI 
 leto 2016 leto 2015 

Nakup opreme 54.633 31.062 

Nakup nematerialnega premoženja 26.231 37.361 

SKUPAJ 80.864 68.423 

 
Sklad je v letu 2016 za tekoče delovanje zaposlenih izvedel nakup pisarniškega opreme, nakup 

računalniške opreme, nadgradnjo serverja ter nadgradnjo  programske opreme. Za nabavo osnovnih 
sredstev je Sklad uporabil lastna sredstva. 
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2.4.1.7. Razlika med prihodki in odhodki 
 
Razlika med prihodki in odhodki v letu 2016 znaša 1.122.434 EUR.  

 

Prihodki Sklada v letu 2016 so sestavljeni iz: 
 504.849 EUR prihodkov od obresti, 

 1.801.672 EUR prihodkov od provizije za upravljanje sredstev PIFI, 
 199 EUR ostalih prihodkov od prodaje blaga in storitev, 

 106.729 EUR transfernih prihodkov iz naslova projekta tehnične pomoči in vsebinske podpore, 

 534.482 EUR prihodkov iz naslova povračila iz proračuna za založena sredstva Sklada v letu 2015, 
 220.461 EUR drugih izrednih prihodkov. 

 
Odhodki Sklada v letu 2016 so sestavljeni iz:  

 1.078.283 EUR odhodki za plače, 
 749.304 EUR odhodkov za blago in storitve, 

 54.573 EUR odhodki subvencije obrestne mere za MSP, 

 80.864 EUR investicijskih odhodkov. 
 

Presežek prihodkov in odhodkov se bo razporedil na ustrezne postavke nerazporejenega presežka 
tekočega leta. Ker je Sklad v vlogi upravljavca sredstev holdinškega sklada in za ta namen pridobiva 

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 2025. Provizija, ki jo je Sklad v letu 2016 izkazal med svojimi prihodki, je torej namenjena tudi za 

stroške, ki nastanejo pri upravljanju sredstev PIFI po letu 2016 in ker Sklad razpolaga z dolgoročnim 
portfeljem garancij in kreditov, se mora provizija prenesti za porabo v naslednja leta. Skladno s 

pojasnili MF se lahko provizija za porabo v prihodnja leta prenaša le skozi nerazporejen presežek 

prihodkov nad odhodki (ker za proračunske uporabnike ni možnosti prenašanja prihodkov preko 
razmejitev). 

 
Za leto 2016 je Sklad, upoštevajoč Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur.l. 

RS št. 109/2007 in spremembe), ugotovil obveznost za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb, ki za 
leto 2016 znaša 116.889 EUR. 

 

 

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 ter sredstev programa PIFI - 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 
 

PREGLEDNICA: PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                                                    v EUR 

 leto 2016 leto 2015 

Prejeta vračila danih  posojil od posameznikov in zasebnikov 51 6.721 

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 1.558.975 2.044.892 

Prejeta vračila danih namenskih depozitov od bank – dolgoročnih 4.218.897 3.451.669 

Prejeta vračila danih posojil od privatnih  podjetij 536.466 10.479 

Skupaj 6.314.389 5.513.761 

 
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. 



L E T N O  P O R O Č I L O  2 0 1 6   S t r a n  | 101 

 

 

2.4.2.2. Dana posojila 
 

PREGLEDNICA: DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                                                                              v EUR 

 leto 2016 leto 2015 

Dani namenski depoziti bankam – dolgoročnih 0 4.182.093 

Dana posojila privatnim  podjetjem 0 496.749 

Skupaj 0 4.678.842 

 
Iz namenskega premoženja v letu 2016 ni bilo izvedenih nobenih naložb. 
  

Sklad je v letu 2016 prejel 6.314.389 EUR več vračil danih posojil kot jih je plasiral. 
 
 

2.4.3. Izkaz računa financiranja 

 
V letu 2016 Sklad v izkazu računa financiranja ne izkazuje nobenih podatkov o zadolževanju. 

 
Skupno povečanje na računih Sklada je bilo v letu 2016 v višini 7.436.823 EUR. 
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