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I. PREDSTAVITEV SKLADA IN PRAVNE PODLAGE 

1. UVOD 

 
Letno poročilo za leto 2005 Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju: Sklad) je 
pripravljeno v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu (Ur. l.  RS št. 23/1999 in 30/2002).  
 
1.1 Predstavitev Sklada 
 
Sklad je osrednja javna finančna institucija Republike Slovenije ustanovljena z namenom izboljšanja 
dostopa do finančnih virov malih in srednje velikih podjetij.  
 
Ustanovitev Sklada sega v leto 1992, ko se je na osnovi Zakona o razvoju malega gospodarstva (Ur.l.  št. 
18/1991 in 22/2000) dne 23.01.1992 sprejel Statut Sklada Republike Slovenije za razvoj malega 
gospodarstva. Z uveljavitvijo Zakona o javnih skladih (Ur.l. RS št. 22/2000) se je Sklad preoblikoval v javni 
finančni sklad in se vpisal v sodni register. Z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS št. 
40/2004) in sprejemom Ustanovitvenega akta (Ur.l. RS št. 112/2004) se je Sklad preoblikoval v Javni sklad 
Republike Slovenije za podjetništvo, skrajšano ime Slovenski podjetniški sklad in je pravni naslednik Javnega 
sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva.  
 
Z uveljavitvijo Ustanovitvenega akta je prenehal veljati  Akt o ustanovitvi Sklada in njegove spremembe in 
dopolnitve (Ur.l. RS št. 96/2000, 108/2000 in 23/2004). 
 
Sedež Sklada je v Mariboru, Trubarjeva ulica 11.  
 
Registriran je pri Okrožnem sodišču v Mariboru v mesecu decembru 2000. Dejavnosti Sklada po Standardni 
klasifikaciji so: 
- 75.13 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 
- 65.21 Finančni zakup (leasing) 
- 65.22 Drugo kreditiranje 
- 65.23 Drugo finančno posredništvo d.n. 
 
Statistična razvrstitev: 75.130 – Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 
 
Matična številka:        5523362 
Davčna številka:         58045473 
Podračuni pri UJP-u:                 01100-6950960475  »Namenska sredstva« 
                                    01100-6270960405  »Sredstva za delo«    
     01100-6000007104  »Garancijski sklad EU«  
 
Namensko premoženje (kapital) na dan 31.12.2005 Sklada:   11.001.796.360 SIT 
Rezervna sredstva Sklada na dan 31.12.2005 znašajo:        976.901.901 SIT  
 
Organa Sklada sta Nadzorni svet in Uprava. 
 

Nadzorni svet ima predsednika in šest članov:  
predsedniki: 
- mag. Andrej Vizjak, Ministrstvo za gospodarstvo. 
 
Člani: 
- Štefan Pavlinjek, Območna obrtna zbornica Slovenije od 01.01.2005 do 28.10.2005, 
- Marjan Bezjak, Območna obrtna zbornica Slovenije od 28.10.2005, 
- Vladimir Dejan, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve od 01.01.2005 do 21.07.2005, 
- Silvo Sok, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve od 21.07.2005, 
- Jože Smole, Gospodarska zbornica Slovenije od 01.01.2005 do 03.02.2005, 
- Vinko Kurent, Gospodarska zbornica Slovenije od 03.02.2005 do 28.10.2005 
- Branka Artnak, Gospodarska zbornica Slovenije od 28.10.2005  
- dr. Marija Markeš, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano od 01.01.2005 do 

21.07.2005, 
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- Marjan Golaušek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano od 21.07.2005 
- Darja Osvald, Ministrstvo za gospodarstvo od 01.01.2005 do 28.10.2005, 
- Dr. Andrej Kitanovski, Ministrstvo za gospodarstvo od 28.10.2005 
- mag. Lucija Gregorčič, Ministrstvo za finance, 

 
Uprava ima enega člana: 
- Boris Pfeifer, direktor. 

 
Sklad je posredni proračunski porabnik. 
 
Število zaposlenih: 13 
 
Instrumenti Sklada: 
- ugodni posredni in neposredni krediti za razvojne naložbe podjetij, 
- garancije za najete kredite za razvojne naložbe podjetij, 
- subvencije obrestnih mer, stroškov kreditiranja in stroškov garancij, 
- subvencije fizičnim osebam za ustanovitev in zagon podjetij v subjektih inovativnega okolja, 
- subvencije za razvojne projekte podjetij, 
- ugodni posredni in neposredni krediti za kapitalske naložbe zasebnih vlaganj, 
- vlaganja v razvoj poslovne infrastrukture za pospeševanje naložb. 
 
1.2 Pravne podlage za opravljanje dejavnosti in poslovanje 
 
Temeljni zakoni: 
 

• Zakon o javnih skladih – ZJS (Ur.l. RS št.22/2000) 
 

Zakon o javnih skladih določa, da je Sklad pravna oseba javnega prava (javni finančni sklad), ki upravlja in 
razpolaga s premoženjem (namenskim premoženjem), ki ga je Republika Slovenija namenila za zagotavljanje 
javnega interesa. Sklad mora z namenskim premoženjem upravljati tako, da se ohranja oziroma povečuje 
vrednost tega premoženja.  
 
Namen ustanovitve Sklada je bil do leta 2004 določen z Zakonom o razvoju malega gospodarstva in sicer 
pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva. Merila, pogoji in postopki za dodeljevanje 
sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva pa so bili definirani v Uredbi o 
merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega 
gospodarstva (Ur.l. RS, št.62/95 in 37/97). S sprejetjem Zakona o podpornem okolju za podjetništvo se je 
Zakon o razvoju malega gospodarstva razveljavil, osnovni namen delovanja Sklada pa je po novem zakonu 
izboljšanje dostopa mikro, malih in srednje velikih podjetij do virov financiranja razvojnih naložb v skladu s 
programom ukrepov za spodbujanje podjetništva, ki ga sprejme Vlada RS na predlog ministra, pristojnega za 
gospodarstvo. Merila, pogoji in postopki za dodeljevanje sredstev, ki jih upošteva Sklad pri svojem delu, pa 
so še vedno v skladu z Uredbo o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje 
razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva (Ur.l. RS, št.62/95 in 37/97). Nova uredba, ki bo izhajala 
iz Zakona o podpornem okolju za podjetništvo, še ni bila sprejeta. 
 
Hkrati z določili omenjene uredbe mora Sklad v skladu z Zakonom o javnih skladih definirati tudi Splošne 
pogoje poslovanja, ki jih sprejme nadzorni svet in ki morajo določati: 
- merila za določitev upravičencev do kreditov oziroma poroštev ali drugih ugodnosti, 
- merila za določitev namenske rabe kreditov oziroma poroštev ali drugih ugodnosti, 
- vsebino pravic in obveznosti Sklada in upravičencev na podlagi danih kreditov oziroma poroštev ali 

drugih ugodnosti. 
 

• Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Ur.l. RS št. 40/2004) 
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo je nadomestil Zakon o razvoju malega gospodarstva in določa, da 
ukrepe države za izboljšanje dostopa do virov financiranja razvojnih naložb za mikro, mala in srednje velika 
podjetja izvaja Slovenski podjetniški sklad. Sklad izvaja storitve ter finančne spodbude v skladu s sprejetim 
programom ukrepov na naslednjih  področjih: 
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- zagotavljanje storitev in začetnega kapitala za hitrejše nastajanje in zagon novih podjetij z 
neposrednimi spodbudami za začetno financiranje podjetniških projektov v fazi nastajanja in zagona 
podjetij, 

- zagotavljanje ugodnejših virov financiranja za razvojne naložbe podjetij s subvencijami, ugodnimi 
kreditnimi viri in garancijami za najete kredite, 

- spodbujanje zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških projektov v vseh fazah razvoja z lastniškim 
kapitalom, z zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in garancij za investitorje. 

 
Sklad lahko po zakonu izvaja ukrepe v obliki storitev, neposrednih in posrednih finančnih spodbud preko 
poslovnih bank, skladov tveganega kapitala in drugih finančnih institucij, subjektov inovativnega okolja ter 
drugih pravnih oseb javnega in zasebnega prava. 
 
Pri zagotavljanju začetnega kapitala in spodbujanju zasebnih vlaganj z lastniškim kapitalom  lahko Sklad 
vlaga kapitalske naložbe v imenu Republike Slovenije in po postopku, določenem v zakonu, ki ureja javne 
finance. Za upravljanje in razpolaganje s tako pridobljenimi kapitalskimi naložbami Republike Slovenije, 
veljajo določbe zakona, ki ureja javne finance in zakona o vladi.  
 
Sredstva za opravljanje dejavnosti sklada, ki jih določa zakon, so sredstva in stvarno premoženje države, ki 
jih zagotavlja in prenaša ustanovitelj na Sklad kot namensko premoženje sklada; sredstva proračuna, ki jih 
ustanovitelj prenese na Sklad za izvajanje sprejetih ukrepov; mednarodni viri in prispevki pravnih in fizičnih 
oseb. Namensko premoženje sklada se uporablja v skladu z določili zakona, ki ureja delovanje javnih 
skladov. Sredstva proračuna pridobiva Sklad za razvoj storitev in izvajanje drugih finančnih spodbud v skladu 
s sprejetimi ukrepi na osnovi pogodbe, ki jo skleneta ministrstvo, pristojno za gospodarstvo in Sklad in 
določa način izvajanja ukrepov. Sredstva se uporabljajo za dodeljevanje neposrednih subvencij države za 
podjetniške projekte in razvojne naložbe podjetij in za oblikovanje rezervacij za kritje rizikov iz naslova 
izdanih garancij in kreditnih tveganj.  
 
Obseg, namen in način usmerjanja finančnih spodbud se določijo v poslovnem načrtu Sklada za tekoče leto.  
Podrobnejši pogoji, kriteriji in merila za izvajanje instrumentov Sklada, so v skladu z zakonom, ki ureja 
delovanje javnih skladov in s pravili za dodeljevanje državnih pomoči, določeni v Splošnih pogojih poslovanja 
Sklada. 
 
Ustanovitveni akt: 
 

• Ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Ur.l. RS št. 112/2004) 
 
Z Ustanovitvenim aktom Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo se je v skladu z Zakonom o 
podpornem okolju za podjetništvo Javni sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva 
preoblikoval v Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, skrajšano ime Slovenski podjetniški sklad. Z 
uveljavitvijo ustanovitvenega akta je prenehal veljati  Akt o ustanovitvi Sklada in njegove spremembe in 
dopolnitve (Ur.l. RS št. 96/2000, 108/2000 in 23/2004), Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo pa je 
postal pravni naslednik Javni sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva. 
 
Ustanovitveni akt določa namen delovanja in dejavnost Sklada, sredstva Sklada, odgovornost Sklada za 
obveznosti, organe Sklada in pristojno ministrstvo za področje delovanja Sklada in nadzor. 
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Vodenje poslovnih knjig: 
 

• Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS št. 23/1999 in 30/2002), 
• Zakon o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002 in 110/2002 ), 
• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Ur.l. RS št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004, 141/2004 
in 117/2005), 

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Ur.l. RS št. 115/2002, 21/2003, 134/2003 in 126/2004) 

• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 
(Ur.l. RS št. 12/2001), 

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS 
št. 134/2003, 34/2004 in 13/2005), 

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Ur. l. RS št. 45/2005), 

• Slovenski računovodski standardi. 
 
Predpisi, ki pomembneje vplivajo na urejanje pogojev za izvajanje aktivnosti: 
 

• Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij in spremembe in dopolnitve (Ur.l. RS št. 45/1995 in 34/1996) 

 
Zakon določa, da je Sklad upravičen do 9,5% kupnin, pridobljenih na podlagi Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij. Kupnine se lahko uporabijo za namene, določene v 5. členu Zakonu o razvoju 
malega gospodarstva. Sredstva pridobljena na podlagi kupnin za razvoj malega gospodarstva se lahko 
uporabijo tudi za oblikovanje varnostnih rezerv Sklada. Pri dodeljevanju posojil iz teh sredstev je 
potrebno upoštevati ohranitev realne vrednosti dodeljenih sredstev, donosnost (profitabilnost) projekta, 
finančno konstrukcijo projekta (obseg lastnih sredstev), razvojno naravnanost projekta (uvajanje novih 
tehnologij, inovacij, nastopanje na novih tržiščih, odpiranje novih delovnih mest), ekološka naravnanost 
projekta in boniteto pravne osebe.  
 
• Uredba o merilih, pogojih in postopkih za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in 

ustanavljanja enot malega gospodarstva (Ur.l. RS št. 62/1995 in 37/1997) – prenehala veljati 
02.07.2005 

 
Uredba izhaja iz 6. člena zakona o razvoju malega gospodarstva, ki določa, da mora Vlada RS določiti 
merila, pogoje in postopek za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot 
malega gospodarstva. Z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo je bil Zakon o razvoju malega 
gospodarstva sicer razveljavljen, podzakonski akti pa ostajajo v uporabi do sprejetja novih podzakonskih 
aktih. Zato Sklad še vedno deluje v skladu z omenjeno uredbo. Ta določa, da se sredstva za razvoj 
dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Javni razpis določa predmet razpisa, merila in pogoje, vsebino 
vloge in rok za prijavo. Program, s katerim prosilec kandidira na sredstva za razvoj, mora izpolnjevati 
donosnost, likvidnost za celotno ekonomsko dobo in zaprto finančno konstrukcijo. Višina predračunske 
vrednosti investicije znaša največ 90 mio SIT. Prosilec lahko pridobi posojilo za projekt največ v višini 
50% odstotkov predračunske vrednosti, med viri financiranja pa mora imeti zagotovljenih najmanj 30% 
lastnih sredstev. Prosilec lahko prav tako zaprosi za jamstvo največ 80% vrednosti bančnega posojila, 
katera realna obrestna mera ne sme presegati višine, ki velja za komitente z A boniteto. Uredba je 
prenehala veljati z dnem uveljavitve Uredbe o pogojih, kriterijih in merilih za dodeljevanje sredstev za 
izvajanje programa ukrepov za spodbujanje podjetništva. 
 
• Uredba o pogojih, kriterijih in merilih za dodeljevanje sredstev za izvajanje programa ukrepov za 

spodbujanje podjetništva (Ur.l. RS št. 62/2005) – pričela veljati 02.07.2005 
 
Uredba je bila sprejeta na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o podpornem okolju za 
podjetništvo. Uredba določa, da lahko prosilec vloži zahtevek za odobritev državne pomoči v okviru 
finančnih instrumentov, ki jih izvaja Sklad, če pokriva najmanj 25% upravičenih stroškov investicije z viri, 
ki ne vključujejo državne pomoči. Prosilec lahko vloži zahtevek za odobritev garancije v višini 100% 
najetega kredita. Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100% upravičenih stroškov. 
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Podrobnejši pogoji, kriteriji in merila za dodeljevanje sredstev se določijo v splošnih pogojih poslovanja 
Sklada. 
 
• Predpisi Banke Slovenije za obvladovanje kreditnih tveganj, izdani na podlagi 74. člena zakona o 

bančništvu (Ur.l. RS št. 7/1999) 
 
Obvladovanje kreditnih tveganj ima Sklad urejeno v skladu z internim aktom – Pravilnik o izvajanju 
aktivnosti Sklada za obvladovanje kreditnih tveganj Sklada. 
 
• Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS št. 37/2004) 
Zakon ureja postopek priglasitve, obveznost poročanja in evidentiranja državnih pomoči ter presojo 
skladnosti državnih pomoči ter presojo skladnosti državnih pomoči, ki jih ni potrebno priglasiti Evropski 
komisiji. 

 
• Uredba o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v republiki Sloveniji (Ur.l. RS št. 30/2004) 

 
Uredba podrobneje določa pravice, obveznosti in naloge organe upravljanja, plačilnega organa, 
posredniških organov in drugih državnih organov ter končnih prejemnikov proračunskih sredstev v 
postopkih načrtovanja in porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji v programskem 
obdobju 2004-2006. Za Sklad, kot končnega upravičenca, je uredba pomembna pri definiciji obveznosti 
končnih upravičencev. 

 
• Uredba Evropske komisije št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 pogodbe Evropske skupnosti pri 

pomoči za majhna in srednje velika podjetja 
 
Določa oblike pomoči, najvišjo dovoljeno bruto intenzivnost pomoči, nujnost pomoči, kumulacijo in 
preglednost ter spremljanje pomoči. Za Sklad je osnovno določilo, da se pomoč za naložbe malim in 
srednje velikim podjetjem lahko nameni za materialne in nematerialne investicije in da je najvišja 
dovoljena bruto intenzivnost pomoči 15% naložbe pri malih in 7,5% naložbe pri srednje velikih podjetjih. 
(regionalna karta) 

 
 
Strateški dokumenti RS, ki pomembneje vplivajo oblikovanje aktivnosti Sklada: 
 
Glavni dolgoročni cilj izhaja iz Državnega razvojnega programa 2001-2006 in se navezuje tudi na vlogo 
Sklada. Pomeni večjo razvojno usmerjenost in hitrejša rast MSP v Sloveniji ter pospešeno nastajanje novih 
inovativnih podjetij.  
 
Programski cilji Sklada za naslednje leto temeljijo na dolgoročnih usmeritvah Državnega razvojnega 
programa 2001 – 2006 v okviru I. razvojne prednostne naloge, ki ima zastavljen cilj v naslednjem obdobju 
tudi izboljšanje dostopa do virov financiranja, zlasti za pospeševanje nastajanja in rasti novih, inovativnih 
podjetij. Sklad vsebinsko izvaja podprogram Spodbujanje nastajanja in razvoja malih podjetij, ki je namenjen 
zagotavljanju posebnih razvojnih spodbud, ugodnih kreditov in garancij zlasti MSP v fazi zagona in fazi rasti, 
kar je v skladu s sledenjem horizontalnega cilja in sicer spodbujanja začetnih investicij v MSP. 
 
Prav tako je Vlada RS v Programu za učinkovit vstop v Evropsko unijo (julij 2003) zapisala, da bo z ukrepi za 
povečanje gospodarske rasti in zaposlovanja oblikovala spodbudno sistemsko okolje za gospodarsko 
dejavnost in podjetništvo. To bo doseženo tudi z olajšanim dostopom podjetij do virov financiranja. 
 
Sklad v sklopu Programa ukrepov za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002 – 2006 in 
Državne garancijske sheme za mala in srednje velika podjetja za obdobje 2003-2006 vzpostavlja učinkovite 
finančne produkte, ki bodo z vlaganjem javnih sredstev spodbudili večja vlaganja bančnega in zasebnega 
sektorja v uspešen zagon in rast MSP.  
 
Evropska komisija v ¨Green paper-Entrepreneurship in Europe, 2003¨ ugotavlja, da okoli 20% malih podjetij 
v državah EU še vedno navaja težave pri pridobivanju dolgoročnih finančnih sredstev. Zato predlaga, da bi 
javne finančne institucije v državah EU delovale kot katalizatorji za privatne investitorje, da bi povečale 
ponudbo garancij za MSP in razvile različne instrumente podpore od mikro kreditov do tveganega kapitala. 
Te usmeritve v svojih programskih ciljih upošteva tudi Sklad. 
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Interni akti in dokumenti z neposrednim, ali posrednim učinkom na izvajanje produktov: 
 

• Splošni pogoji poslovanja Sklada, 
•  
Splošni pogoji poslovanja Sklada določajo: 

- področje delovanja, instrumente in produkte Sklada, 
- merila za določitev upravičencev do državnih pomoči Sklada, 
- merila za določitev namenske rabe državnih pomoči sklada,  
- merila za ocenjevanje upravičencev in delo razpisne komisije, 
- pogoje za pridobitev državne pomoči Sklada, 
- pomoč po pravilu de minimis, 
- spremljanje državnih pomoči in njihovih učinkov, 
- sankcije pri ugotovljenih odstopanjih dodeljevanja državne pomoči, 
- pravice in obveznosti upravičencev. 

Splošne pogoje poslovanja Sklada na predlog uprave sprejema Nadzorni svet Sklada. 
 
• Pravilnik o izvajanju aktivnosti Sklada za obvladovanje kreditnih tveganj, januar 2004 
 
Sklad mora obvladovati kreditna tveganja z izvajanjem naslednjih ukrepov: 
- spremljanje in ocenjevanje skupnih kreditnih tveganj zaradi izvajanja posameznih produktov, 
- spremljanje in ocenjevanje dolžnikove sposobnosti izpolnjevanja obveznosti, 
- spremljanje in ocenjevanje skupnih kreditnih tveganj. 
Za obvladovanje kreditnih tveganj se smiselno uporabljajo predpisi Banke Slovenije, izdani na podlagi 
74. člena Zakona o bančništvu (Ur. l. RS št. 7/99). 
 
• Poslovni in finančni načrt Sklada za leto 2005 in Spremembe poslovnega načrta Sklada za leto 2005 
 
• Interna navodila o izvajanju posameznih produktov Sklada, 
 
Za vsak finančni  produkt, ki ga oblikuje Sklad z namenom razvoja in pospeševanja podjetništva se 
oblikujejo natančna navodila za delo. Navodila vsebujejo vzorce vse  potrebno dokumentacije (pogodb, 
obrazcev, dopisov), za  potrebe izobraževanja, organizacije dela in uspešnega izvajanja produkta. 
 
• Interne okrožnice in sklepi kolegija 
 
Sklepi in interne okrožnice so namenjene kvalitetnemu in učinkovitejšemu izvajanju operativnih nalog. 
Obenem pa so informativnega in izobraževalnega značaja. 

 
Skladnost z državnimi pomočmi 
 
Sklad izvaja aktivnosti v sklopu dveh priglašenih shem državnih pomoči in sicer: 

 
1. Sklep komisije za nadzor nad državnimi pomočmi – Program ukrepov za 
 spodbujanje  podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 (št. priglasitve: 
 0002-5715334-2002) in  Sklep komisije za nadzor nad državnimi  pomočmi– 
 Spremembe in dopolnitve sheme pomoči  »Program ukrepov za spodbujanje 
 podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006« (št. priglasitve: 0002-
 5715334-2002/I) 

 
Trajanje: do 31.12.2006 

 
2. Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi – Državna garancijska shema za 
 mala in srednje velika podjetja za obdobje 2003-2006 (št. priglasitve: 0007- 5715334-
 2003) in Sklep  Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi – sprememba in 
 dopolnitev sheme pomoči  »Državna garancijska shema za mala in  srednje 
 velika podjetja za obdobje 2003-2006« 
  
 Trajanje: do 31.12.2006 
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3. Soglasje Ministrstva za finance (Sektor za nadzor državnih pomoči) na izvajanje 
Programa finančnih spodbud za nastajajoča in nova podjetja za obdobje 2005-2006 – 
DE MINIMIS 
 
Trajanje: 31.12.2006 
 

4. Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi – Regionalna karta za izvajanje 
politike državnih pomoči v RS (št. priglasitve 0004-5715334-2001) 
 
Trajanje: 31.12.2006 
 

5. Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni 
regionalni razvoj (Ur.list RS, št.44-2483/2001) 

 
 
 
 
 
 
 Maribor, 15. 02. 2006      Direktor 
         Boris Pfeifer
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2. BILANCA STANJA 
 
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2005   v tisoč SIT  
      indeks 
Konto Naziv konta na dan 31.12.2004 na dan 31.12.2005 2005/2004 
  SREDSTVA       

  
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU       6.480.557       5.886.331        90,83  

     
00 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA                      25.433                       27.989              110,05  
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SRED.                      13.129                       13.395              102,03  
02 NEPREMIČNINE                      87.301                       87.301              100,00  
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                         8.992                      11.611              129,13  
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                      36.189                       37.205              102,81  
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OS                      20.047                       20.458              102,05  
06 DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE                           201                            201              100,00  
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI                  6.320.794                   5.735.075                90,73  
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA                      52.807                       44.024                83,37  
     

  
KRATKOROČNA SREDSTVA , RAZEN ZALOG IN 
AČR      5.590.035       7.316.639      130,89  

     
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČJIVE VREDNOS.                            12                             21              175,00  
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                      25.694                         8.255                32,13  
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                              -                            580  #DEL/0!
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOT.  KONTNEGA N.                   1.669.579  #DEL/0!
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                  5.293.687                   5.524.968              104,37  
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                        8.366                       83.304              995,74  
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                        2.295                         9.237              402,48  
18 NEPLAČANI ODHODKI                      13.793                       12.693                92,02  
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                    246.188                         8.002                 3,25  
     
  ZALOGE                    -                     -  #DEL/0!
       

36 ZALOGA BLAGA                              -                               -    #DEL/0!
     
   AKTIVA SKUPAJ    12.070.592     13.202.970      109,38  
     

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                  1.166.396                   2.479.738              212,60  
      
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV     
  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR         268.615          101.959        37,96  
     

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                        7.733                         7.766              100,43  
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                        5.797                         4.771                82,30  
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                           263                            367              139,54  
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA K.N.                    190.152                               -                    -  
28 NEPLAČANI PRIHODKI                      64.670                       89.055              137,71  
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                              -                               -  #DEL/0!
     
  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI     11.801.977     13.101.011      111,01  
     

90 SPLOŠNI SKLAD                              -                               -  
91 REZERVNI SKLAD                    595.437                     976.902              164,06  
92 DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI                        3.259                         2.577                79,07  
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                10.743.678                 11.001.797              102,40  
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                              -                               -  #DEL/0!
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                      28.438                       21.638                76,09  
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPR.DOLG.SREDSTVA IN OPREDM. OSN.SRED.                    106.755                     540.031              505,86  
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                              -                               -  #DEL/0!
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                    324.410                     558.066              172,02  
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI    

     
  PASIVA SKUPAJ    12.070.592     13.202.970      109,38  
     

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                  1.166.396                   2.479.738              212,60  
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3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV 
 
 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV                         v tisoč SIT 
v obdobju od 01.01. do 31.12.   Indeks 

Konto Naziv konta Leto 2004 Leto 2005 2005/2004 
     

  I. SKUPAJ PRIHODKI        566.116          791.508     139,81  
 TEKOČI PRIHODKI               287.322             282.510        98,33  

70 DAVČNI PRIHODKI     
71 NEDAVČNI PRIHODKI             287.322                 282.510             98,33  
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA                269.234                  252.032              93,61  

7102 Prihodki od obresti                   269.234                     252.032               93,61  
7103 Prihodki od premoženja                            -                             -  
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV                    3.492                    18.307            524,26  

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev                      3.492                      18.307               524,26  
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                  14.596                    12.171              83,39  

7141 Drugi nedavčni prihodki                    14.596                      12.171               83,39  
72 KAPITALSKI PRIHODKI                 54              1.498       2.774,07  
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                        54                      1.498        2.774,07  

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                            -                             -  !
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev                            -                        1.450  #DEL/0!
7202 Prihodki od prodaje opreme                          54                            48               88,89  

73 PREJETE DONACIJE                   -                    -              -  
74 TRANSFERNI PRIHODKI        278.740          507.500          182,07  
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTIT.                  28.740                    15.100              52,54  

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna                    28.740                      15.100               52,54  
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov                            -                             -  
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU                   250.000                     492.400            196,96  

7412 Prejeta sredstva iz drž. Prorač. Iz sred. proač. EU za strukturno politiko                   250.000                     492.400              196,96  
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE       

  II. SKUPAJ ODHODKI        210.342          414.557          197,09  
40 TEKOČI ODHODKI        191.523          403.434           210,65  
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                  69.040                    76.653            111,03  

4000 Plače in dodatki                    63.798                      70.736              110,87  
4001 Regres za letni dopust                      1.689                        2.026              119,95  
4002 Povračila in nadomestila                      2.671                        2.978              111,49  
4003 Sredstva za delovno uspešnost                         882                           850               96,37  
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi                            -  - !
4009 Drugi izdatki zaposlenim                            -                            63  #DEL/0!
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST                  11.465                    12.498            109,01  

4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                      5.727                        6.350              110,88  
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje                      4.614                        5.126              111,10  
4012 Prispevki za zaposlovanje                           39                            43              110,26  
4013 Prispevki za starševsko varstvo                          65                            72              110,77  
4015 Premije kolek. dodatnega pokoj. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU                      1.020                           907               88,92  
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                    51.170                      48.995              95,75  

4020 Pisarniški in splošni material in storitve                    19.562                      25.496              130,33  
4021 Posebni material in storitve                         613                           268               43,72  
4022 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije                      8.305                        4.354               52,43  
4023 Prevozni stroški in storitve                         887                        1.480              166,85  
4024 Izdatki za službena potovanja                      2.979                        1.514               50,82  
4025 Tekoče vzdrževanje                         646                           596               92,26  
4026 Poslovne najemnine in zakupnine                      2.682                           942               35,12  
4028 Davek na izplačane plače                      5.373                        5.697              106,03  
4029 Drugi operativni odhodki                    10.123                        8.648               85,43  
409 REZERVE                    59.848                     265.288            443,27  

4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih                    59.848                     265.288              443,27  
41 TEKOČI TRANSFERI               227                 116             51,10  
410 SUBVENCIJE                       227                         116              51,10  

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                         227                           116               51,10  
413 DRUGI DOMAČI TEKOČI TRANSFERI                           -                            -  

4134 Tekoči transferi v državni proračun    
42 INVESTICIJSKI ODHODKI          18.592            11.007             59,20  
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                  18.592                    11.007              59,20  

4200 Nakup zgradb in prostorov                            -                             -  
4201 Nakup prevoznih sredstev                      5.157                        5.526              107,16  
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4202 Nakup opreme                    12.716                        5.063               39,82  
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                         719                           418               58,14  
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                            -                             -  

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI     
  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NA ODHODKI        355.774          376.951          105,95  
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3.1. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
 
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
V obdobju od 01.01. do 31.12.   v tisoč SIT  

        Indeks 
Konto Naziv konta Leto 2004 Leto 2005 2005/2004 
     

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    1.066.932     1.278.856         119,86  
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     
     

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            1.066.932             1.278.856              119,86  
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov                 26.244                  24.944                95,05  
7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov    
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb    
7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij            1.018.798             1.207.133              118,49  
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij                 21.890                  46.779              213,70  
7509 Prejeta vračila plačanih poroštev    
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    
752 PREJETE KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    

     

44 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV    1.005.223     1.079.343         107,37  

     
440 DANA POSOJILA            1.005.223             1.079.343              107,37  

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom                 85.982                  25.024                29,10  
4401 Dana posojila javnim skladom  
4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam  
4403 Dana posojila finančnim institucijam               715.172                935.293              130,78  
4404 Dana posojila privatnim podjetjem               204.069                119.026                58,33  
4409 Plačila zapadlih poroštev    
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB    
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVAT. PODJETIJ    

     

 
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV         61.709        199.513         323,31  

          
 VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN      
  SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV       
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3.2. Izkaz računa financiranja 
 
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA       
v obdobju od 01.01 do 31.12.   V tisoč SIT  

        indeks 
Konto Naziv konta Leto 2004 Leto 2005 2005/2004 

     
50 VII. ZADOLŽEVANJE                   -                    -                    -  

     
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                           -                         -  

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije    
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah    
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih intitucijah    
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih    
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vred. papirjev na dom. 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 fin. 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 dom. 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        417.483         576.464  

 
429,27  
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4. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKLADA ZA LETO 2005 

4.1. Uvod 
 
Računovodski izkazi za leto 2005 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, 21/03, 134/03 in 
126/04). Podatki v računovodskih izkazih upoštevajo: 
 
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS št. 

134/2003, 34/04,13/05), 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Ur.l.RS št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04 in 117/2005), 
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih  

osnovnih sredstev (Ur.l. RS št. 45/2005), 
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS št. 23/1999 in 30/2002), 
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002 in 110/02) ter  
- Slovenske računovodske standarde in druge računovodske predpise, ki veljajo za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
 

4.2. Pomembnejše računovodske smernice 
 
Sredstva in obveznosti do virov sredstev Sklada se prepoznajo, merijo in prevrednotujejo v skladu z 
določbami Slovenskih računovodskih standardov, če ni z Zakonom o računovodstvu, Pravilniku o 
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ali drugim predpisom, ki 
ga izda minister pristojen za finance, določeno drugače. 
 

Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva 
 

Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva se vrednotijo po nabavni 
vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana. Stroški obresti se ne vštevajo v 
nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev. 

Kot opredmetena osnovna sredstva se štejejo tudi vrste drobnega inventarja, katerih doba koristnosti je 
daljša od enega leta in katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu presega 
tolarsko protivrednost 100 evrov. 

Popravki nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih dolgoročnih sredstev se 
oblikujejo v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev. Stopnje rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih Sklad uporablja, so naslednje:
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Naziv  Letna stopnja v % 

stavbe iz trdega materiala 3% 

pohištvo 12% 

osebni avtomobili 12,5% 

oprema za PTT promet 10% 

oprema za radijski in televizijski promet 20% 

oprema za ogrevanje, ventilacijo in vzdrževanje prostorov  20% 

programska oprema  10% 

računalniki 50% 

druga računalniška oprema 25% 

ostala oprema 25% 

 

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. V letu 2005 Sklad ni 
opravil prevrednotenj. 

Kasneje nastale stroške v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom Sklad izkazuje kot: 

- stroške vzdrževanja – izkazujejo se stroški, potrebni za vzdrževanje osnovnih sredstev v dobi 
koristnosti, 

- zmanjšanje popravka vrednosti sredstva – izkazujejo se stroški, ki omogočajo podaljšanje dobe 
koristnosti osnovnega sredstva, 

- povečanje nabavne vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva – izkazujejo se stroški, ki 
povečujejo bodoče koristi sredstva v primerjavi z ocenjenimi. 

 

Finančne naložbe 
 

Dolgoročna finančna naložba je finančna naložba, ki traja več kot leto dni in s katero se ne trguje.  

Prevrednotenje finančnih naložb zaradi njihove okrepitve ali oslabitve se ne opravlja. 

Ne glede na prejšnji odstavek se opravi prevrednotenje dolgoročnih kapitalskih naložb zaradi okrepitve v 
primeru prevrednotenja kapitala, na katerega se naložba nanaša. 

Obračunane obresti in drugi donosi dolgoročnih finančnih naložb se obravnavajo kot samostojna terjatev. 

Dogovorjena sprememba vrednosti (revalorizacija) dolgoročnih finančnih naložb, ki izhaja iz določb 
pogodbe ali pogojev izdaje vrednostnega papirja, povečuje oziroma zmanjšuje vrednost teh finančnih 
naložb. 

Obračunane obresti in drugi donosi kratkoročnih finančnih naložb se lahko izkazujejo kot samostojna 
terjatev ali pa povečujejo znesek kratkoročne finančne naložbe. 

Dogovorjena sprememba vrednosti (revalorizacija) kratkoročnih finančnih naložb, ki izhaja iz določb 
pogodbe ali pogojev izdaje vrednostnega papirja, se obravnava kot obrestovanje. 

Popravki vrednosti naložb se ne opravljajo. 
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Terjatve 
 

Obračunane dogovorjene obresti in drugi donosi dolgoročnih terjatev, se obravnavajo kot samostojna 
terjatev. Dogovorjeno prevrednotenje (revalorizacija) dolgoročnih terjatev povečuje oziroma zmanjšuje 
vrednost teh terjatev. 

Obračunane obresti in drugi donosi kratkoročnih terjatev se lahko izkazujejo kot samostojna terjatev ali 
pa povečujejo znesek kratkoročne terjatve. Dogovorjeno prevrednotenje (revalorizacija) kratkoročnih 
terjatev se obravnava kot obrestovanje.  

Popravki vrednosti terjatev se ne opravljajo. 

 
Zaloge 
 

Na zalogah drobnega inventarja se izkazuje drobni inventar z dobo koristnosti do enega leta, pa tudi tisti 
z dobo koristnosti več kot leto dni, če njegova posamična nabavna vrednost ne presega tolarske vrednosti 
100 evrov. 

Blago, ki ga Sklad dobi pri izterjavi spornih terjatev, se vodi na zalogah blaga v lastnem oziroma v tujem 
skladišču.  

Zaloge drobnega inventarja in blaga se ob začetnem pripoznavanju ovrednotijo po nabavni ceni, v katero 
se všteva tudi davek na dodano vrednost, ki se ne povrne. 

Sklad vrednoti zaloge po metodi zaporednih cen. 

 
Denarna sredstva 
Devizna sredstva se na koncu obračunskega obdobja izkažejo v tolarski protivrednosti, obračunani po 
srednjem tečaju Banke Slovenije. 

 
Obveznosti 
 
Obračunane obresti in druga povečanja dolgoročnih obveznosti, ki povečujejo obveznost Sklada, razen 
povečanja iz naslova dogovorjenega prevrednotenja (revalorizacije), se obravnavajo kot samostojna 
obveznost. Dogovorjeno prevrednotenje dolgoročnih obveznosti povečuje oziroma zmanjšuje vrednost 
teh obveznosti. 
 
Dogovorjeno prevrednotenje kratkoročnih obveznosti se obravnava kot obrestovanje. 
 
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. 
 
 
Izkazovanje prihodkov in odhodkov 
 
Po Zakonu o računovodstvu se prihodki in odhodki priznavajo v skladu z računovodskim načelom 
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. 
 
Šteje se, da je pogoj za pripoznavanje prihodkov in odhodkov, določen v drugi alinei prejšnjega odstavka, 
izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, 
poravnane na drug način, pri čemer ni nastal denarni tok. 
 



 22

Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka se za znesek prejetih oziroma danih predujmov, ki se 
nanašajo na prihodke oziroma odhodke, prepoznajo prihodki oziroma odhodki že ob prejemu oziroma 
izplačilu teh zneskov. 
 
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 prepoznavanje, izkazujejo kot 
posebna postavka časovnih razmejitev. 
 
Stroški, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva oziroma neopredmetenega 
dolgoročnega sredstva, kakor tudi stroški investicijskega vzdrževanja, se prepoznajo 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. 
 
Naložbe začasno prostih sredstev se ne izkazujejo kot izdatki in prejemki. 
 
 
Davki 
 
Sklad, kot davčni zavezanec po Zakonu o DDV, v glavnem opravlja finančne storitve, ki so oproščene 
plačila DDV po 4. točki 27. člena Zakona o DDV. Sklad le občasno izdaja račune za opravljen promet 
blaga in storitev, kjer je zavezan za plačilo  DDV (odprodaja starih osnovnih sredstev in prodaja terjatev). 
 
Ker Sklad nima pravice do odbitka vstopnega DDV, se celotna vrednost prejetega računa, ki vsebuje tudi 
DDV, izkaže kot odhodek.  
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4.3. Pojasnila k postavkam bilance stanja 

4.3.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
                                                                                                                                                                             
Leto 2004                                                                                                                  v  tisoč SIT 

 
 

 
Neopredmetena 

dolgoročna 
sredstva 

 
Gradbeni 

objekti 

 
Oprema 

 

Druga 
opredmetena 

osnovna 
sredstva 

 

 
Skupaj 

Nabavna vrednost 1.1.2004 
 

16.938 87.301 23.650 4.067 131.956 

Popravek vrednosti 1.1.2004 
 

9.941 6.373 16.259 1.932 34.505 

Povečanje nabavne vrednosti 
 

8.495  4.425 5.803 18.723 

Povečanje popravka vrednosti 
 

     

Zmanjšanje nabavne vrednosti 
 

  1.755  1.755 

Zmanjšanje popravka vrednosti 
 

  1.755  1.755 

Amortizacija 
 

3.188 2.619 2.939 673 9.419 

Revalorizacija nabavne vrednosti 
 

     

Revalorizacija popravka  
vrednosti 

     

Nabavna vrednost 31.12.2004 
 

25.433 87.301 26.320 9.870 148.924 

Popravek vrednosti  31.12.2004 
 

13.129 8.992 17.443 2.605 42.169 

Neodpisana vrednost 
31.12.2004 

12.304 78.309 8.877 7.265 106.755 

                      
Leto 2005                                                                                                                          v  tisoč SIT 

 
 

 
Neopredmetena 

dolgoročna 
sredstva 

 
Gradbeni 

objekti 

 
Oprema 

 

Druga 
opredmetena 

osnovna 
sredstva 

 

 
Skupaj 

Nabavna vrednost 1.1.2005 
 

25.433 87.301 26.319 9.870 148.923 

Popravek vrednosti 1.1.2005 
 

13.129 8.992 17.442 2.605 42.168 

Povečanje nabavne vrednosti 
 

4.542  487 5.898 10.927 

Povečanje popravka vrednosti 
 

75  3 508 586 

Zmanjšanje nabavne vrednosti 
 

1.986  1.302 4.067 7.355 

Zmanjšanje popravka vrednosti 
 

1.702  1.302 3.050 6.054 

Amortizacija 
 

1.893 2.619 3.502 750 8.764 

Revalorizacija nabavne vrednosti 
 

     

Revalorizacija popravka  
vrednosti 

     

Nabavna vrednost 31.12.2005 
 

27.989 87.301 25.504 11.701 152.495 

Popravek vrednosti  31.12.2005 
 

13.395 11.611 19.645 813 45.464 

Neodpisana vrednost 
31.12.2005 

14.594 75.690 5.859 10.888 107.031 

 
 



 24

V letu 2005 je Sklad v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev uporabljal druge (večinoma nižje) stopnje odpisa. Zaradi 
spremembe stopenj odpisa v letu 2005 glede na leto 2004, ko je bilo v veljavi še Navodilo o načinu in 
stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je bila 
obračunana za 3.089 tisoč SIT nižja amortizacija. Za znesek rednega odpisa so se zmanjšale obveznosti 
za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva (konto 980). 
 
Sklad je v letu 2005 kupil osebni avtomobil, dokupil pisarniško in računalniško opremo, nadaljeval  pa  je 
tudi s prenovo računalniških programov. V letu 2005 je Sklad prodal osebni avtomobil in odpisana 
opredmetena osnovna sredstva (računalnik, tiskalnik in monitorje). Del računalniške opreme, ki je že v 
celoti odpisana in neuporabna, je šlo v uničenje. 
 
Za nabavo  opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev je Sklad uporabljal 
denarna sredstva, ki jih je v skladu z ZIPRS0405 prenesel iz računa namenskega premoženja na račun 
sredstev za delo, delno pa je sredstva pridobil iz proračuna (programska oprema). 
 

4.3.2. Dolgoročne kapitalske naložbe in posojila 
                                                                                                                                                                         
Leto 2004 
                                                                                                                                  v tisoč SIT 

 Naložbe v delnice 
v privatna 
podjetja 

Dolgoročno dana 
posojila 

posameznikom 

Dolgoročno dana 
posojila privatnim 

podjetjem 

Dolgoročno dani 
depoziti bankam 

 
Skupaj 

Naložbe  in dana  
posojila 1.1.2004 

201 96.942 126.062 6.790.234 7.013.439 

Popravki naložb in 
danih posojil 
1.1.2004 

0 0 0 0 0 

Povečanja naložb in 
danih posojil 

0 85.982 206.117 946.630 1.238.729 

Povečanja 
popravkov naložb in 
danih posojil 

0 0 0 0 0 

Zmanjšanja naložb 
in danih posojil 

0 24.407 21.286 1.018.798 1.064.491 

Zmanjšanja 
popravkov naložb in 
danih posojil 

0 0 0 0 0 

Naložbe in dana 
posojila 31.12.2004 

201 158.517 310.893 6.718.066 7.187.677 

Popravki naložb in 
danih posojil 
31.12.2004 

0 0 0 0 0 

Knjigovodska 
vrednost naložb 
in danih posojil 
31.12.2004 

201 158.517 310.893 6.718.066 7.187.677 

Znesek odpisanih 
naložb in danih 
posojil 

0 0 0 0 0 
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Leto 2005 
                                                                                                                                  v tisoč SIT 

 Naložbe v delnice 
v privatna 

podjetja 

Dolgoročno dana 
posojila 

posameznikom 

Dolgoročno dana 
posojila privatnim 

podjetjem 

Dolgoročno dani 
depoziti bankam  

Skupaj 
Naložbe  in dana  
posojila 1.1.2005 

201 158.517 310.893 6.718.066 7.187.677 

Popravki naložb in 
danih posojil 
1.1.2005 

0 0 0 0 0 

Povečanja naložb in 
danih posojil 

 25.024 119.026 1.084.540 1.228.590 

Povečanja 
popravkov naložb in 
danih posojil 

     

Zmanjšanja naložb 
in danih posojil 

 24.974 46.882 1.207.132 1.278.988 

Zmanjšanja 
popravkov naložb in 
danih posojil 

     

Naložbe in dana 
posojila 31.12.2005 

201 158.567 383.037 6.595.474 7.137.279 

Popravki naložb in 
danih posojil 
31.12.2005 

     

Knjigovodska 
vrednost naložb 
in danih posojil 
31.12.2005 

201 158.567 383.037 6.595.474 7.137.279 

Znesek odpisanih 
naložb in danih 
posojil 

0 0 0 0 0 

 
V bilanci stanja je skupni znesek dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil za 1.402.003 tisoč SIT manjši, 
ker ne vključuje kratkoročne zapadlosti dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil (veza točka 4.3.6.). 
 

4.3.3. Dolgoročne terjatve iz poslovanja 
                                                                                                                                                                     v tisoč SIT 

  
leto 2004 

 
Leto 2005 

Druge dolgoročne terjatve 52.807 44.024 

Skupaj 52.807 44.024 

 

4.3.4. Denarna sredstva v blagajni in dobroimetje pri bankah 
                                                                                                                                                                     v tisoč SIT 

  
Leto 2004 

 
Leto 2005 

Denarna sredstva v blagajni – sredstva za delo 12 21 
Tolarska sredstva na podračunu EZR namenskega premoženja 249 1.064 
Tolarska sredstva na podračunu EZR sredstev za delo 243 896 
Tolarska sredstva na podračunu EZR garancijskega sklada EU 302 295 
Tolarski depoziti na odpoklic 24.900 6.000 
SKUPAJ 25.706 8.276 
 
 
Sklad ima odprte tri podračune enotnega zakladniškega računa (EZR) države pri UJP Slovenska Bistrica. 
Vsi odlivi in prilivi, ki se nanašajo na sredstva za delo, se prelivajo preko podračuna EZR sredstev za delo, 
prilivi in odlivi, ki so vezani na namensko premoženje, pa se prenašajo preko podračuna EZR namenskega 
premoženja. Na tretjem podračunu, ki ga je Sklad odprl v letu 2004, se opravlja plačilni promet, vezan na 
sredstva garancijskega sklada EU. 
Med tolarske depozite na odpoklic so vključeni depoziti, dani iz računa sredstev za delo. 
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4.3.5. Kratkoročne terjatve do kupcev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
 
Sklad med kratkoročnimi terjatvami do kupcev izkazuje terjatve za provizijo v znesku 580 tisoč SIT. 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta pa predstavljajo terjatve za dane vloge 
na enotni zakladniški račun. 
 
                                                                          v tisoč SIT 

  
leto 2004 

 
leto 2005 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – namenska sredstva - 1.391.000 
Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva za delo - 35.000 
Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva garancijskega sklada EU - 238.500 
Kratkoročne terjatve do zakladnice za obresti – namenska sredstva - 4.534 
Kratkoročne terjatve do zakladnice za obresti – sredstva za delo - 144 
Kratkoročne terjatve do zakladnice za obresti – sredstva garancijskega sklada EU - 401 
Skupaj  - 1.669.579 
 

4.3.6. Kratkoročne finančne naložbe 
                                                                         v tisoč SIT 

  
leto 2004 

 
leto 2005 

Obveznice Republike Slovenije 1.321.325 1.777.553 
Obveznice poslovnih bank 1.524 1.524 
Komercialne obveznice 67 48 
Zakladne menice 1.046.644 1.382.348 
Vzajemni skladi 350.001 350.001 
Kratkoročno dani depoziti bankam – namenska sredstva 1.340.167 443.015 
Kratkoročno dani depoziti bankam iz sredstev za delo 115.000 70.000 
Kratkoročno dani depoziti bankam - iz sredstev garancijskega sklada EU 253.800 100.000 
Kratkoročna zapadlost dolgoročnih naložb 866.683 1.402.003 
Popravek vrednosti kratkoročnih finančnih naložb -1.524 -1.524 
Skupaj  5.293.687 5.524.968 
 
 
Za terjatev do Komercialne banke Triglav v višini 1.524 tisoč SIT (obveznice poslovnih bank) je Sklad že 
pred letom 2000 oblikoval popravek vrednosti.  
 

4.3.7. Kratkoročne terjatve iz financiranja 
 
V letu 2005 se razmejene obresti od vrednostnih papirjev in depozitov prikazujejo med kratkoročnimi 
terjatvami iz financiranja, v preteklih letih pa je Sklad to postavko vodil med aktivnimi časovnimi 
razmejitvami (glej točko 4.3.10.) 
                                                                                                                                                                      v tisoč SIT 

  
leto 2004 

 
leto 2005 

Kratkoročne terjatve za obresti od stanovanjskih posojil 9 7 
Kratkoročne terjatve za obresti od neposrednih posojil 778 1.304 
Kratkoročne terjatve za obresti od finančnih najemov 16 16 
Kratkoročne terjatve za obresti od kratkoročnih depozitov bankam 2.448 7.977 
Kratkoročne terjatve za obresti od dolgoročnih depozitov bankam 5.047 7.635 
Kratkoročne terjatve za obresti od garancij 217 217 
Kratkoročne terjatve za obresti – razmejene  - 66.204 
Druge kratkoročne terjatve za obresti 68 161 
Popravek kratkoročnih terjatev za obresti -217 -217 

Skupaj 8.366 83.304 
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4.3.8. Druge kratkoročne terjatve 
 
                                                                                                                                                                      v tisoč SIT 

  
leto 2004 

 
leto 2005 

Druge kratkoročne terjatve 0 91 
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 1.427 212 
Kratkoročna zapadlost dolgoročnih terjatev iz poslovanja 868 8.934 
Skupaj 2.295 9.237 
 

4.3.9. Neplačani odhodki 
                                                                                                                                                                     v tisoč SIT 

  
leto 2004 

 
leto 2005 

Neplačani tekoči odhodki – obveznosti do dobaviteljev 5.448 4.772 
Neplačani tekoči odhodki – obveznosti za plače in druge osebne prejemke 7.995 7.831 
Neplačani tekoči odhodki – druge obveznosti  90 
Neplačani investicijski odhodki 350 - 
Skupaj 13.793 12.693 
 
 

4.3.10. Aktivne časovne razmejitve  
                                                                                                                                                                      v tisoč SIT 

  
leto 2004 

 
leto 2005 

Razmejene obresti od vrednostnih papirjev 52.735 8.002 
Razmejene obresti od neposrednih kreditov z moratorijem 3.164 - 
Neoblikovane rezervacije iz sredstev strukturnih skladov 190.152 - 
Druge razmejene obresti 137 - 
Skupaj 246.188 8.002 
 
V letu 2005 se razmejene obresti od vrednostnih papirjev in depozitov prikazujejo med kratkoročnimi 
terjatvami iz financiranja, v preteklih letih pa je Sklad to postavko vodil med aktivnimi časovnimi 
razmejitvami (glej točko 4.3.7). Na tej postavki ostajajo le še plačane obresti pri nakupu vrednostnih 
papirjev, ki ne gredo v odhodke. 
 

4.3.11.  Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 
Sklad med kratkoročnimi obveznostmi prikazuje kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova plač v 
znesku 7.766 tisoč SIT, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 4.771 tisoč SIT, druge 
kratkoročne obveznosti v znesku 367 tisoč SIT in neplačane prihodke v znesku 89.055 tisoč SIT. 
 
Neplačani prihodki so sestavljeni iz: 

                                                                                                          v tisoč SIT 
  

leto 2004 
 

Leto 2005 
Neplačani prihodki od  obresti 8.363 88.384 
Drugi neplačani prihodki 56.307 671 
Skupaj 64.670 89.055 
 
 
Med drugimi neplačanimi prihodki so se v letu 2004 prikazovale obračunane obresti za vrednostne 
papirje. 
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4.3.12.  Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Sklad ima med lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi izkazan rezervni sklad, dolgoročno razmejene 
prihodke, dolgoročne obveznosti, sklad namenskega premoženja v javnih skladih in obveznosti za 
sredstva, prejeta v upravljanje.  
 
Rezervni sklad v znesku 976.902 tisoč SIT 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. Del sredstev za oblikovanje rezervacij za 
kreditna tveganja iz naslova izdanih garancij v letu 2005 v znesku 267.241 tisoč SIT je Sklad pridobil iz 
strukturnih skladov. Splošne rezervacije predstavljajo rezervni Sklad, ki je bil oblikovan že pred letom 
2000 in prenos pozitivnega rezultata poslovanja z namenskim premoženjem v letu 2003 in 2004 (sklepa 
Vlade). V letu 2005 Sklad iz naslova unovčenih garancij ni izplačal nobenega zahtevka. 
 
 
 Rezervni sklad je sestavljen iz naslednjih rezervacij:  
                                                                                                                                                                      V tisoč SIT 

  
leto 2004 

 
leto 2005 

Rezervni sklad – lasten 535.589 651.767 
   - rezervacije za kreditna tveganja – splošne 284.448 278.988 
   - rezervacije za kredite 37.980 123.613 
   - rezervacije za namenske depozite 67.011 65.863 
   - rezervacije za izdane garancije- stare 146.150 183.303 
Garancijski sklad EU 59.848 325.135 
   - rezervacije za izdane garancije 59.848 278.310 
   - prosta sredstva - 46.825 
Skupaj 595.437 976.902 

 
Med dolgoročno razmejenimi prihodki Sklad izkazuje neplačane prihodke iz naslova dolgoročnih terjatev v 
znesku 2.577 tisoč SIT. 
 
Dolgoročno obveznost v znesku 21.638 tisoč SIT predstavlja obveznost do Ministrstva za gospodarstvo za 
namenska sredstva za ženske podjetnice.  
 
Gibanje sklada namenskega premoženja: 

                                                                                                                                         v tisoč SIT 
 Sklad namenskega 

premoženja za 
finančne naložbe 

Sklad namenskega 
premoženja za 

unovčena poroštva 

Sklad namenskega 
premoženja za drugo 

Sklad namenskega 
premoženja skupaj 

Stanje 1.1.2005 8.778.633 50.416 1.914.629 10.743.678 
Povečanja 78.251  397.120 475.371 
Zmanjšanja 0 35 217.217 217.252 
Stanje 31.12.2005 8.856.884 50.381 2.094.532 11.001.797 

 
Sklad ima na dan 31.12.2005 v sodni register vpisano 8.829.273 tisoč SIT namenskega premoženja. 
Vpisana so vsa povečanja namenskega premoženja, ki jih je Sklad pridobil od ustanovitelja do decembra 
2005 (prilivi iz Proračuna) in ostala povečanja v skladu z ZJS. V decembru je Sklad prejel še 27.611 tisoč 
SIT sredstev za povečanje namenskega premoženja, tako da je na dan 31.12.2005 skupna vrednost 
namenskega premoženja 8.856.884 tisoč SIT.  
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Gibanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje: 
                                                                                                                                                                       v  tisoč SIT 

 Obveznosti za 
neopredmetena 

dolgoročna 
sredstva  in 

opredmetena 
osnovna sredstva 

 
Presežek 

prihodkov nad 
odhodki – sredstva 

za delo 

 
Presežek 

prihodkov nad 
odhodki– 

garancijski sklad 
EU 

Obveznost za 
sredstva prejeta v 

upravljanje – 
sredstva za 

garancijski sklad za 
tehnološko opremo 

 
Skupaj obveznosti 

za sredstva prejeta 
v upravljanje 

Stanje 
1.1.2005 

106.755 130.156 194.254 0 431.165 

Povečanja 10.927 0 251.860 433.000 695.787 
Zmanjšanja 10.651 18.204 0 0 28.855 
Stanje 
31.12.2005 

107.031 111.952 446.114 433.000 1.098.097 

 
 

4.3.13.  Konti izven bilančne evidence 
 

                                                                                                                                                                        v tisoč SIT 
 Evidenca 

aktivnih 
garancij 

Evidenca 
odobrenih 
neaktivnih 

garancij 
 

Evidenca 
odpisanih 

terjatev 

Poga-
rancija 

EIF 

Evidenca 
odobrenih 

neizplačanih 
depozitov in 

kreditov 

Delovni 
spori - 

terjatve 

Delovni 
spori – 

obveznosti 

 
Skupaj 

Stanje 
1.1.2005 

291.456 79.040 468.147 0 189.050 10.778 127.925 1.166.396 

Povečanja 1.113.814 223.435  103.005 261.116 0 0 1.701.370 
Zmanjšanja 86.524 79.040 17.763 15.651 189.050 0 0 388.028 
Stanje 
31.12.2005 

1.318.746 223.435 450.384 87.354 261.116 10.778 127.925 2.479.738 

 
 
Znesek aktivnih garancij se je povečal, ker je Sklad v letu 2005 nadaljeval z aktivnostjo odobravanja 
garancij. V letu 2005 je tako odobril 1.300.000 tisoč SIT garancij, od tega jih je 223.435 tisoč SIT še 
neaktivnih. Med aktivne garancije je vključena tudi garancija SKB banki (183.294 tisoč SIT), ki je v 
sodnem postopku in za katero Sklad trdi, da ni veljavna.  
 
Znesek odpisanih terjatev pa se je zmanjšal za 17.763 tisoč SIT, ker so se iz evidence izključile odpisane 
terjatve iz preteklih let do Sky Westa, Oaze, Ferlič Branka, White Invest in Mutič Radmile. 
 
Sklad ima z EIF sklenjeno pogodbo, s katero EIF pokriva del rizika Skladu, ki nastaja pri izdanih 
garancijah. V skladu s pogodbo in poslovnim načrtom Garancijskega sklada EU se del rezervacij oblikuje v 
obliki pogarancije EIF in se prikazuje samo kot izven bilančna postavka. 
 

4.4. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov 

4.4.1. Izkaz prihodkov in odhodkov  
 
Sklad v skladu z ZJS v knjigovodskih evidencah zagotavlja ločeno izkazovanje rezultata upravljanja z 
namenskim premoženjem. Prav tako se ločeno izkazuje rezultat upravljanja s sredstvi na garancijskem 
skladu EU. 
 
Sestava prihodkov po vrstah: 
  

 Leto 2004 Leto 2005 

 Znesek v tisoč SIT Delež Znesek v tisoč SIT Delež 
Nedavčni prihodki 287.322 50,8 282.510 35,7 
Kapitalski prihodki 54 0,0 1.498 0,2 
Transferni prihodki 278.740 49,2 507.500 64,1 
SKUPAJ 566.116 100,0 791.508 100,0 
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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 obresti. 
 
Prihodki od obresti so sestavljeni iz: 
                                                                                                                                                           
                  v tisoč SIT                                    

 Namensko premoženje Garancijski sklad 
EU 

Sredstva za delo Skupaj 

 Leto 2004 Leto 2005 Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 2004 Leto 2005 Leto 2004 Leto 2005 

Prihodki od obresti 
od sredstev na 
vpogled 

1.974 336 0 16 459 45 2.433 397 

Prihodki od obresti 
od vezanih depozitov 

55.296 47.845 4.103 9.516 4.925 4.246 64.324 61.607 

Prihodki od obresti 
od posojil občanom 

267 67 0 0 0 0 267 67 

Prihodki od obresti 
od posojil podjetjem 

8.168 13.195 0 0 0 0 8.168 13.195 

Prihodki od obresti 
od  VP 

119.355 115.677 0 0 0 0 119.355 115.677 

Prihodki od obresti 
od namenskih 
depozitov 

46.342 60.891 0 0 0 0 46.342 60.891 

Drugi prihodki od 
obresti  

28.345 198 0 0 0 0 28.345 198 

Prenos prihodkov na 
račun sredstev za 
delo 

-154.762 -100.000 0 0 154.762 100.000 0 0 

SKUPAJ 104.985 138.209 4.103 9.532 160.146 104.291 269.234 252.032 
 
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev v znesku 18.307 tisoč SIT predstavljajo provizijo za izdane garancije 
in kredite, znesek 3.088 tisoč SIT na sredstvih za delo in znesek 15.218 tisoč SIT na garancijskem skladu 
EU. 
 
Drugi nedavčni prihodki so sestavljeni iz izrednih prihodkov in znašajo 2.226 tisoč SIT na sredstvih za 
delo ter 9.945 tisoč SIT pri namenskih sredstvih.  

Kapitalski prihodki 
 
V letu 2005 je Sklad prodal odpisano računalniško opremo v znesku 48 tisoč SIT in osebni avtomobil v 
znesku 1.450 tisoč SIT. 

Transferni prihodki 
 
Med prihodki Sklad v letu 2005 izkazuje transferne prihodke, ki jih je prejel iz proračuna. Na račun 
sredstev za delo je Sklad prejel 15.100 tisoč SIT, na račun garancijskega sklada EU pa 492.400 tisoč SIT.  
 
Sestava odhodkov po vrstah: 
  

 Leto 2004 Leto 2005 

 Znesek v tisoč SIT Delež Znesek v tisoč SIT Delež 
Tekoči odhodki 191.523 91,1 403.434 97,3 
Tekoči transferi 227 0,1 116 0,0 
Investicijski odhodki 18.592 8,8 11.007 2,7 
SKUPAJ 210.342 100,0 414.557 100,0 
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Tekoči odhodki 
 
Tekoče odhodke sestavljajo: 
                                                                                                                                                                        v tisoč SIT 

Namensko 
premoženje 

Garancijski sklad EU Sredstva za delo Skupaj  

Leto 
2004 

Leto 
2005 

Leto 
2004 

Leto 2005 Leto 2004 Leto 2005 Leto 2004 Leto 2005 

Plače in dodatki 0 0 0 0 63.798 70.736 63.798 70.736 
Regres 0 0 0 0 1.689 2.026 1.689 2.026 
Povračila in 
nadomestila 

0 0 0 0 2.671 2.978 2.671 2.978 

Delovna uspešnost 0 0 0 0 882 850 882 850 
Drugi izdatki 
zaposlenim 

0 0 0 0 0 63 0 63 

Prispevki za PIZ 0 0 0 0 5.727 6.350 5.727 6.350 
Prispevki za ZZ 0 0 0 0 4.614 5.126 4.614 5.126 
Prispevki za 
zaposlovanje 

0 0 0 0 39 43 39 43 

Prispevki za 
starševsko varstvo 

0 0 0 0 65 72 65 72 

Premije KDPZ 0 0 0 0 1.020 907 1.020 907 
Pisarniški material in 
storitve 

1.619 479 0 0 17.943 25.017 19.562 25.496 

Posebni material in 
storitve 

0 0 0 0 613 268 613 268 

Energija, voda, 
komunalne storitve 

0 0 0 0 8.305 4.354 8.305 4.354 

Prevozni stroški in 
storitve 

0 0 0 0 887 1.480 887 1.480 

Izdatki za službena 
potovanja 

0 0 0 0 2.979 1.514 2.979 1.514 

Tekoče vzdrževanje 0 0 0 0 646 596 646 596 
Najemnine in 
zakupnine 

0 0 0 0 2.682 942 2.682 942 

Davek na izplačane 
plače 

0 0 0 0 5.373 5.697 5.373 5.697 

Drugi  operativni 
odhodki 

2.257 4.263 1 4 7.865 4.381 10.123 8.648 

Rezervacije za 
kreditna tveganja  

0 0 59.848 265.288 0 0 59.848 265.288 

SKUPAJ 3.876 4.742 59.849 265.292 127.798 133.400 191.523 403.434 
 
 
Plače, prispevki in davki iz plač ter drugi prejemki in povračila stroškov iz delovnega razmerja se 
izplačujejo v skladu z zakoni, predpisi in kolektivno pogodbo za negospodarstvo.  
 
Sklad pri nabavi blaga in storitev upošteva zakonodajo s področja javnih naročil. 
 
V letu 2005 je Sklad oblikoval za 4,4 krat več rezervacij kot preteklo leto. Rezervacije so se oblikovale za 
kreditna tveganja pri izdanih garancijah v skladu s Pravilnikom o obvladovanju kreditnih tveganj. Sredstva 
za oblikovanje rezervacij je Sklad pridobil iz proračuna, kot tekoči transfer iz sredstev strukturnih skladov. 
 
Tekoči transferi 
                                                                                                                                                                      v tisoč SIT 

Namensko premoženje  
Leto 2004 Leto 2005 

Subvencije privatnim podjetjem 227 116 
SKUPAJ 227 116 
 
Iz namenskih sredstev se izplačuje subvencija podjetju, po razpisu iz leta 2001. 
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Investicijski odhodki 
                                                                                                                                                                      v tisoč SIT 

Sredstva za delo Sredstva za delo 
Leto 2004 Leto 2005 

Nakup prevoznih sredstev 5.157 5.526 
Nakup opreme 12.716 5.063 
Nakup drugih osnovnih sredstev 719 418 
SKUPAJ 18.592 11.007 
 
V letu 2005 je Sklad investiral 41% manj kot preteklo leto. V letu 2005 je Sklad prodal osebno vozilo in 
nabavil novo, nakupili so se novi računalniški programi in računalnika oprema. 

Razlika med prihodki in odhodki 
 
V letu 2005 je Sklad imel 791.508 tisoč SIT skupnih prihodkov in 414.557 tisoč SIT skupnih odhodkov. 
Skupni presežek prihodkov nad odhodki znaša 376.951 tisoč SIT, od tega je rezultat poslovanja z 
namenskim premoženjem 143.296 tisoč SIT, rezultat poslovanja s sredstvi garancijskega sklada EU 
251.859 tisoč SIT. Rezultat poslovanja s sredstvi za delo pa je presežek odhodkov nad prihodki v znesku 
18.204 tisoč SIT. Rezultat poslovanja s sredstvi garancijskega sklada je posledica neporabljenih sredstev 
iz strukturnih sredstev, ki jih je Sklad pridobil za oblikovanje rezervacij za kreditna tveganja. Na račun 
sredstev za delo se je v letu iz računa namenskega premoženja prenesel le znesek 100.000 tisoč SIT, 
razliko (v znesku 18.204 tisoč SIT) pa je Sklad pokrival s preostankom sredstev iz leta 2004 in s tekočimi 
prihodki na računu sredstev za delo. 
 

4.4.2. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
 
Prejeta vračila danih posojil 
                                                                                                                                                                      v tisoč SIT 

Namensko premoženje  
Leto 2004 

 
Leto 2005 

Prejeta vračila danih  posojil od posameznikov in zasebnikov 26.244 24.944 
Prejeta vračila danih namenskih depozitov od bank – dolgoročnih 1.018.798 1.207.133 
Prejeta vračila danih posojil od privatnih  podjetij 21.890 46.779 
Skupaj 1.066.932 1.278.856 

 
Sklad izkazuje vračila od neposrednih kreditov delno med prejetimi vračili danih posojil od posameznikov 
in zasebnikov ter delno med prejetimi vračili danih posojil od privatnih podjetij. 
 
Dana posojila 
                                                                                                                                                                     v tisoč SIT 

Namensko premoženje  
Leto 2004 

 
Leto 2005 

Dana posojila posameznikom in zasebnikom 85.982 25.024 
Dana posojila privatnim podjetjem  204.069 119.026 
Dani namenski depoziti bankam – dolgoročni 715.172 935.293 
SKUPAJ 1.005.223 1.079.343 

 
 
Sklad izkazuje dane neposredne kredite delno med danimi posojili posameznikom in zasebnikom ter delno 
med danimi posojili privatnim podjetjem. 
 
Sklad je plasiral za 199.513 tisoč SIT manj sredstev, kot pa je dobil prejetih vračil danih posojil.  
 

4.4.3. Izkaz računa financiranja 
 
Sklad v izkazu računa financiranja za leti 2005 in 2004 ne izkazuje nobenih podatkov, ker nima nobenih 
prejetih posojil. 
 
V letu 2005 je Sklad  povečal sredstva na računih v znesku  576.464 tisoč SIT. 
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4.5. Realizacija finančnega načrta Sklada za leto 2005 
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH 
UPORABNIKOV REALIZACIJA 

FINANČNI 
NAČRT REALIZACIJA indeks 

    2004 2005 2005 R2005/ R2005/ 
konto Naziv konta v tisoč SIT v tisoč SIT v tisoč SIT R2004 FN2005 
       
  I. SKUPAJ PRIHODKI      566.116      1.206.475        791.508          139,8         65,6  
     
  TEKOČI PRIHODKI      287.322          264.835        282.510             98,3       106,7  

70 DAVČNI PRIHODKI     
71 NEDAVČNI PRIHODKI      287.322          264.835        282.510             98,3       106,7  

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA      269.234          246.835        252.032             93,6       102,1  
7102 Prihodki od obresti          269.234              246.835            252.032               93,6          102,1  
7103 Prihodki od premoženja                   -                       -                    -  
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV          3.492            18.000          18.307          524,3       101,7  
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev             3.492               18.000              18.307             524,3          101,7  
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        14.596                      -          12.171  83,4 #DEL/0!
7141 Drugi nedavčni prihodki           14.596                       -              12.171  83,4 #DEL/0!

72 KAPITALSKI PRIHODKI                54              1.000             1.498       2.774,1        149,8  
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                54              1.000             1.498       2.774,1       149,8  
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                   -                       -                    -  
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev                   -                 1.000               1.450  #DEL/0!         145,0  
7202 Prihodki od prodaje opreme                 54                       -                    48               88,9  #DEL/0!

73 PREJETE DONACIJE     
74 TRANSFERNI PRIHODKI      278.740           940.640        507.500          182,1          54,0  

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ        28.740          448.240          15.100             52,5            3,4  
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna           28.740              448.240              15.100               52,5             3,4  
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov                   -                       -                    -  
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV  EU      250.000          492.400        492.400          197,0        100,0  
7412 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. EU za strukt.pol.          250.000              492.400            492.400             197,0          100,0  

     
 II. SKUPAJ ODHODKI      210.342          468.522        414.557          197,1         88,5  
              

40 TEKOČI ODHODKI      191.523          446.692        403.434          210,6         90,3  
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM        69.040          100.189          76.653          111,0         76,5  
4000 Plače in dodatki           63.798               91.313              70.736             110,9           77,5  
4001 Regres za letni dopust             1.689                 2.171               2.026              120,0           93,3  
4002 Povračila in nadomestila             2.671                 3.905               2.978             111,5           76,3  
4003 Sredstva za delovno uspešnost                882                  2.740                  850               96,4           31,0  
4009 Drugi izdatki zaposlenim                   -                     60                    63  #DEL/0!         105,0  
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST        11.465            16.115          12.498          109,0         77,6  
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje             5.727                 8.374               6.350              110,9           75,8  
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje             4.614                 6.669               5.126             111,1           76,9  
4012 Prispevki za zaposlovanje                 39                     57                    43             110,3           75,4  
4013 Prispevki za starševsko varstvo                 65                     95                    72             110,8           75,8  
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja             1.020                    920                  907               88,9  98,6

 REALIZACIJA FINANČNI REALIZACIJA Indeks 
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NAČRT 
    2004 2005 2005 R2005/ R2005/ 

konto Naziv konta v tisoč SIT v tisoč SIT v tisoč SIT R2004 FN2005 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE        51.170            67.388          48.995             95,7         72,7  
4020 Pisarniški in splošni material in storitve            19.562               28.396              25.496             130,3           89,8  
4021 Posebni material in storitve                613                    459                  268               43,7           58,4  
4022 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije             8.305                 4.506               4.354               52,4           96,6  
4023 Prevozni stroški in storitve                887                  1.144               1.480             166,9          129,4  
4024 Izdatki za službena potovanja             2.979                 5.114               1.514               50,8           29,6  
4025 Tekoče vzdrževanje                646                    872                  596               92,3           68,3  
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)             2.682                 3.891                  942               35,1           24,2  
4028 Davek na izplačane plače             5.373                 7.610               5.697             106,0           74,9  
4029 Drugi operativni odhodki           10.123               15.396               8.648               85,4           56,2  
409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE        59.848          263.000        265.288          443,3       100,9  
4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih           59.848              263.000            265.288             443,3          100,9  

41 TEKOČI TRANSFERI              227                  330                116             51,1         35,2  
410 SUBVENCIJE              227                  330                116             51,1         35,2  
4101 Subvencioniranje obresti finančnim institucijam                   -                       -                    -  
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                227                    330                  116               51,1           35,2  
413 DRUGI DOMAČI TEKOČI TRANSFERI                  -                      -                   -  
4134 Tekoči transferi v državni proračun                   -                       -                    -  

42 INVESTICIJSKI ODHODKI        18.592            21.500          11.007             59,2          51,2  
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV        18.592            21.500          11.007             59,2         51,2  
4200 Nakup zgradb in prostorov                   -                       -                    -  
4201 Nakup prevoznih sredstev             5.157                 5.500               5.526             107,2          100,5  
4202 Nakup opreme           12.716                 7.000               5.063               39,8           72,3  
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                719                 2.000                  418               58,1           20,9  
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                   -                       -                    -  
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                   -                 7.000                    -  - #DEL/0!

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI    
          
 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/      355.774          737.953        376.951          106,0         51,1  
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB REALIZACIJA FINANČNI REALIZACIJA indeks Indeks 

konto naziv konta 2004 NAČRT 2005 2005 R2005/ R2005/ 
     v tisoč SIT v tisoč SIT  v tisoč SIT R2004 FN2005 

       
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      1.066.932       1.057.155        1.278.856        119,9  121,0

  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      

      
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      1.066.932       1.057.155        1.278.856        119,9  121,0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov               26.244                 1.855                 24.944            95,0  1344,7
7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov                       -                       -                        -  #DEL/0! #DEL/0!
7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij           1.018.798           1.013.300             1.207.133          118,5  119,1
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij               21.890                42.000                 46.779         213,7  111,4
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE     

      
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      1.005.223       1.525.000        1.079.343         107,4  70,8

      
440 DANA POSOJILA      1.005.223       1.525.000        1.079.343        107,4  70,8

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom               85.982  - 25.024           29,1  #DEL/0!
4401 Dana posojila javnim skladom                       -     
4402 Dana posojila javnim podjetjem                       -     
4403 Dana posojila finančnim institucijam              715.172           1.225.000                935.293          130,8  76,4
4404 Dana posojila privatnim podjetjem              204.069              300.000                119.026           58,3  39,7
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             61.709  -       467.845            199.513        323,3  -42,6
  KAPITALSKIH DELEŽEV           
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IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA   FINANČNI v tisoč SIT    
    REALIZACIJA NAČRT REALIZACIJA Indeks Indeks 

konto naziv konta 2004 2005 2005 R2005/ R2005/ 
     v tisoč SIT v tisoč SIT   v tisoč SIT R2004 FN2005 

       
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      417.483      270.108        576.464  138,1 213,4
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4.5.1. Izkaz prihodkov in odhodkov 
 

Prihodki 
 
Sklad je za leto 2005 planiral 1.206.475 tisoč SIT prihodkov, realiziranih pa je bilo 791.508 tisoč SIT 
prihodkov, kar pomeni 65,6% realizacijo. Prihodki od obresti, prihodki od provizij in prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev so realizirani v večjem obsegu, medtem ko so transferni prihodki realizirani le 54%. 
Sklad je planiral transferne prihodke, ki jih je prejel v letu 2005 za oblikovanje posebnega garancijskega 
sklada za garancije za tehnološko opremo, v znesku 424.500 tisoč SIT. Kasneje je bilo v pogodbi 
dogovorjeno, da se v prejemek evidentira le v bilanci stanja kot obveznost za sredstva prejeta v 
upravljanje.  
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Odhodki 
 
V finančnem načrtu za leto 2005 je Sklad planiral 468.522 tisoč SIT odhodkov, realiziranih pa je bilo 
414.557 tisoč SIT odhodkov, oziroma 88,5%. Do manjše realizacije odhodkov od planiranih prihaja 
predvsem na računu sredstev za delo, kjer so bili realizirani nižji odhodki za plače in izdatki za blago in 
storitve kot so bili planirani. 
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Razlika med prihodki in odhodki 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov Sklad izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 376.951 tisoč 
SIT, kar je manj, kot je bilo planirano (plan 737.953 tisoč SIT). V presežku prihodkov nad odhodki je tudi 
del neporabljenih sredstev, ki jih je Sklad prejel iz sredstev strukturnih skladov za oblikovanje rezervacij 
na garancijskem skladu EU v znesku 251.859 tisoč SIT. Presežek prihodkov nad odhodki je tako 
sestavljen iz 251.859 tisoč SIT presežka iz naslova sredstev garancijskega sklada EU,  143.296 tisoč SIT 
iz presežka z upravljanjem z namenskim premoženjem in iz presežka odhodkov nad prihodki v znesku 
18.204 tisoč SIT na sredstvih za delo. 
 

4.5.2. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb  

Prejeta vračila danih posojil 
 
Sklad je za leto 2005 planiral 1.057.155 tisoč SIT vračil depozitov in posojil, realiziranih pa je bilo za 21% 
več. V letu 2005 se vračila danih neposrednih kreditov izkazujejo med vračili danih posojil od 
posameznikov in zasebnikov (s.p.) in med vračili danih posojil od privatnih podjetij (d.o.o.). Skupno je 
bilo vrnjenih 70.561 tisoč SIT neposrednih namenskih kreditov. V letu 2005 se je vrnilo tudi 1.162 tisoč 
SIT stanovanjskih posojil, ki so jih prejeli bivši zaposleni. Sklad je prejel več od planiranih vračil 
dolgoročno danih depozitov, ki jih je dal bankam, kot osnovo za ugodnejše dolgoročne kredite MSP. 
Predčasno vrnjenih dolgoročnih depozitov je bilo za 335.047 tisoč SIT. 
 

Dana posojila 
 
Sklad je za leto 2005 planiral 1.525.000 tisoč SIT danih posojil, realizirano pa je bilo le 1.079.343 tisoč 
SIT danih posojil.  
 
V letu 2005 se dani neposredni krediti prikazujejo na danih posojilih posameznikom in zasebnikom (s.p.) 
in na danih posojilih privatnim podjetjem (d.o.o.). Skupni znesek danih neposrednih kreditov znaša 
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144.050 tisoč SIT, kar je manj od planiranih. V letu 2006 se bo nakazala še razlika po razpisu v letu 2005 
v znesku 22.000 tisoč SIT. 
 
Sklad je razpisal ugodnejše dolgoročne kredite preko bank v znesku 2.250.000 tisoč SIT kreditov oziroma 
1.125.000 tisoč SIT depozitov (multiplikator 2). V letu 2005 je bilo na banke nakazanih 935.293 tisoč SIT 
dolgoročnih depozitov, od tega 71.736 tisoč SIT depozitov po razpisih za leto 2004 in 863.557 tisoč SIT 
po razpisih za leto 2005. Ostala nakazila depozitov po razpisu za leto 2005 v znesku 239.116 tisoč SIT se 
bodo realizirala še v letu 2006. 
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Razlika med prejetimi in danimi posojili 
 
Prejeta vračila danih posojil presegajo dana posojila za 199.513 tisoč SIT.   
 

4.5.3. Izkaz računa financiranja 
 
Sklad v tem izkazu ne prikazuje podatkov, ker nima najetih kreditov. 
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4.6. Upravljanje  z namenskim premoženjem 
 
IZID POSLOVANJA Z NAMENSKIM PREMOŽENJEM – PRIHODKI IN ODHODKI  Indeks 

v obdobju od 01.01. do 31.12.             v tisoč SIT REALIZACIJA 
FINANČNI 

NAČRT REALIZACIJA R2005/ R2005/ 
konto Naziv konta 2004 2005 2005 R2004 FN2005 
       
  I. SKUPAJ PRIHODKI         120.280     504.251      148.154        123,2  29,4 
  TEKOČI PRIHODKI         120.280       79.751      148.154  123,2      185,8  

70 DAVČNI PRIHODKI       
71 NEDAVČNI PRIHODKI 120.280       79.751      148.154  123,2  185,8  

710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA         104.985  

 
79.751     138.209  131,6     173,3  

7102 Prihodki od obresti             104.985          79.751          138.209  131,6         173,3  
7103 Prihodki od premoženja                      -                    -                      -   
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV               1.746                 -                    -               -  #DEL/0!
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev                 1.746                    -                      -               -  #DEL/0!
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            13.549                  -           9.945          73,4  #DEL/0!
7141 Drugi nedavčni prihodki               13.549                    -              9.945  73,4 #DEL/0!

72 KAPITALSKI PRIHODKI                      -                  -                    -     
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOV. 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                      -     424.500                   -  #DEL/0!              -  

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JA.INST.                      -     424.500                    -  #DEL/0!              -  
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna                      -         424.500    #DEL/0!              -  
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov                      -     
741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PROR. IZ SRED.  EU                      -                  -                    -   
7412 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. EU za strukt.pol.                      -                    -                      -   

      
 II. SKUPAJ ODHODKI              4.103         8.698           4.858        118,4  55,9  

40 TEKOČI ODHODKI              3.876         8.368           4.742  122,3        56,7  
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                     -                  -                    -   
4000 Plače in dodatki                      -                    -                     -   
4001 Regres za letni dopust                      -                    -                      -   
4002 Povračila in nadomestila                      -                    -                      -   
4003 Sredstva za delovno uspešnost                      -                    -               -   
4009 Drugi izdatki zaposlenim                      -                    -                      -   
401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIALNO VARNOST                      -                  -                    -   
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                      -                    -                      -   
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje                      -                    -                      -   
4012 Prispevki za zaposlovanje                      -                    -                     -   
4013 Prispevki za starševsko varstvo                      -                    -                     -   
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja     
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE              3.876         8.368           4.742        122,3        56,7  
4020 Pisarniški in splošni material in storitve                 1.619            3.087                479            29,6           15,5  
4021 Posebni material in storitve                      -                    -                     -   
4022 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije                      -                    -                     -   
4023 Prevozni stroški in storitve                      -                    -                      -   
4024 Izdatki za službena potovanja                      -                    -                     -   
4025 Tekoče vzdrževanje                      -                    -                      -   
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)                      -     
4028 Davek na izplačane plače                      -                    -                     -   
4029 Drugi operativni odhodki                 2.257            5.281              4.263           188,9           80,7  
409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE                      -                  -                    -   
4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih                      -                    -                      -   

41 TEKOČI TRANSFERI                 227            330              116          51,1       35,2  
410 SUBVENCIJE                 227            330              116          51,1       35,2  
4101 Subvencioniranje obresti finančnim institucijam                      -                    -                      -   
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                   227               330                116            51,1           35,2  
413 DRUGI DOMAČI TEKOČI TRANSFERI                      -                 -                   -   
4134 Tekoči transferi v državni proračun                      -                    -                      -   

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                      -                  -                    -     
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                      -                  -                    -   
4200 Nakup zgradb in prostorov                      -                    -                     -   
4201 Nakup prevoznih sredstev                      -                    -                     -   
4202 Nakup opreme                      -                    -                     -   
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                      -                    -                      -   
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove     
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev     

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI     
           
 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/         116.177     495.553      143.296        123,3        28,9  
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IZID POSLOVANJA Z NAMENSKIM PREMOŽENJEM                                                 v tisoč SIT Indeks 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 v obdobju od 1.1. do 31.12. REALIZACIJA 

FINANČNI 
NAČRT REALIZACIJA R2005/ R2005/ 

konto naziv konta 2004 2005 2005 R2004 FN2005 
       

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   1.066.932      1.057.155    1.278.856  119,9 121,0
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        
      

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   1.066.932     1.057.155    1.278.856  119,9 121,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov             26.244                 1.855              24.944  95,0 1344,7
7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov     
7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij        1.018.798           1.013.300         1.207.133  118,5 119,1
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij             21.890  42.000              46.779  213,7 111,4
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE     

      

44 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 

 
1.005.223  

 
1.525.000  

  
1.079.343  107,4 70,8

      
440 DANA POSOJILA   1.005.223    1.525.000   1.079.343  107,4 70,8

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom             85.982  -           25.024  29,1 #DEL/0!
4401 Dana posojila javnim skladom     
4402 Dana posojila javnim podjetjem     
4403 Dana posojila finančnim institucijam           715.172         1.225.000          935.293  130,8 76,4
4404 Dana posojila privatnim podjetjem           204.069            300.000          119.026  58,3 39,7
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 KAPITALSKIH DELEŽEV  

 
61.709  -       467.845        199.513  323,3 -42,6
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IZID POSLOVANJA Z NAMENSKIM PREMOŽENJEM                                                   v tisoč SIT  Indeks 

RAČUN FINANCIRANJA v obdobju od 1.1. do 31.12. REALIZACIJA
FINANČNI 

NAČRT REALIZACIJA R2005/ R2005/ 
konto naziv konta 2004 2005 2005 R2004 FN2005 
       

50 VII. ZADOLŽEVANJE 
 

-                       -  - #DEL/0! #DEL/0!
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 vred. papirjev na dom. 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 fin. institucijah        
5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih        
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini        

    
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA                  -                       -  - #DEL/0! #DEL/0!

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 dom. 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      177.886             27.708       342.809  192,7 1237,2
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Sklad je v letu 2005 z upravljanjem z namenskim premoženjem ustvaril 238.209 tisoč SIT prihodkov od 
obresti in 9.945 tisoč SIT izrednih prihodkov. V skladu s sklepom Vlade se je del prihodkov od obresti od 
upravljanja z namenskim premoženjem v znesku 100.000 tisoč SIT preneslo na račun sredstev za delo. 
Tako so prihodki od obresti, ki so prikazani v izidu poslovanja za namensko premoženje, izkazani v 
znesku 138.209 tisoč SIT. Skupni prihodki v letu 2005 na računu namenskih sredstev znašajo 148.154 
tisoč SIT. Sklad je v letu 2005 po pogodbi prejel se 433.000 tisoč sredstev za oblikovanje rezervacij za 
pokrivanje rizika pri garancijah za tehnološko opremo. V skladu z določilom pogodbe je ta znesek 
prikazan samo v bilanci stanja kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje. 
 
Med odhodki na računu namenskih sredstev Sklad izkazuje odhodke za pisarniški material in storitve - 
stroške oglaševanja (479 tisoč SIT), druge operativne odhodke – sodne stroške, stroški odvetnikov, 
članarine, stroški plačilnega prometa in druge operativne odhodke (4.263 tisoč SIT) in tekoče transfere – 
subvencije podjetjem v znesku 116 tisoč SIT. Skupni odhodki v letu 2005 na računu namenskih sredstev 
znašajo 4.858 tisoč SIT. 
 
Razlika med prihodki in odhodki z upravljanem z namenskim premoženjem znaša 143.296 tisoč SIT. 
Sklad bo nadzornemu svetu predlagal, da se presežek razporedi v rezervni sklad.  
 
Na računu finančnih terjatev in naložb se prikazujejo naložbe in njihova vračila z računa namenskega 
premoženja. Prejetih vračil (kreditov in namenskih depozitov) je bilo za 21% več kot je bilo planiranih, 
ker je v letu 2005 prišlo do več predčasnih vračil dolgoročnih namenskih depozitov (v višini 335.047 tisoč 
SIT). Dani krediti in namenski depoziti so se realizirali 76% glede na plan. Del depozitov in kreditov v 
skupnem znesku 261.116 tisoč SIT se bo nakazalo še v letu 2006. 
 
V letu 2005 je Sklad namensko plasiral za 199.513 tisoč SIT manj naložb – dani krediti in namenski 
depoziti bankam, kot pa je prejel vračil danih depozitov in kreditov. Skupno so se torej sredstva na 
računu namenskega premoženja povečala za 342.809 tisoč SIT.  
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4.7. Upravljanje  s sredstvi garancijskega sklada EU 
 
IZID POSLOVANJA GARANCIJSKI SKLAD EU                                                         v tisoč SIT  Indeks 
PRIHODKI IN ODHODKI  
v obdobju od 01.01. do 31.12. REALIZACIJA 

FINANČNI 
NAČRT REALIZACIJA R2005/ R2005/ 

konto Naziv konta 2004 2005 2005 R2004 FN2005 
       
  I. SKUPAJ PRIHODKI 254.103          505.400          517.151       203,5      102,3  
  TEKOČI PRIHODKI              4.103             13.000             24.751       603,2      190,4  

70 DAVČNI PRIHODKI      
71 NEDAVČNI PRIHODKI              4.103             13.000             24.751       603,2      190,4  

710 UDELEŽBA NA DOBIČ. IN DOH. OD PREM.              4.103                       -               9.532       232,3  #DEL/0!
7102 Prihodki od obresti                 4.103                  9.532          232,3  #DEL/0!
7103 Prihodki od premoženja                      -                       -                       -  
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STOR.                      -             13.000             15.219  #DEL/0!     117,1  
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev                13.000                15.219  #DEL/0!        117,1  
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                      -                       -                       -  
7141 Drugi nedavčni prihodki                      -                       -                       -  

72 KAPITALSKI PRIHODKI                      -                       -                       -    
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSN. 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         250.000          492.400          492.400       197,0      100,0  

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH J. I.                      -                       -                       -  
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna                      -                       -                       -  
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov    
741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ SRED.  EU         250.000          492.400          492.400       197,0      100,0  
7412 Prejeta sredstva iz drž. Prorač. iz sred. EU za strukt.pol.             250.000              492.400              492.400          197,0         100,0  

         
 II. SKUPAJ ODHODKI            59.849          263.000          265.292       443,3      100,9  

40 TEKOČI ODHODKI            59.849          263.000          265.292       443,3      100,9  
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                      -                       -                       -  
4000 Plače in dodatki                      -                       -                       -  
4001 Regres za letni dopust                      -                       -                       -  
4002 Povračila in nadomestila                      -                       -                       -  
4003 Sredstva za delovno uspešnost                      -                       -                       -  
4009 Drugi izdatki zaposlenim                      -                       -                       -  
401 PRISPEVKI DELODAJ.  ZA SOC. VARNOST                      -                       -                       -  
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                      -                       -                       -  
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje                      -                       -                       -  
4012 Prispevki za zaposlovanje                      -                       -                       -  
4013 Prispevki za starševsko varstvo                      -                       -                       -  
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokoj. Zavarovanja    
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                      1                       -                       4       400,0  #DEL/0!
4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      -                       -                       -  
4021 Posebni material in storitve                      -                       -                       -  
4022 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije                      -                       -                       -  
4023 Prevozni stroški in storitve                      -                       -                       -  
4024 Izdatki za službena potovanja                      -                       -                       -  
4025 Tekoče vzdrževanje                      -                       -                       -  
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)    
4028 Davek na izplačane plače                      -                       -                       -  
4029 Drugi operativni odhodki                       1                       -                        4          400,0  #DEL/0!
409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE            59.848          263.000          265.288       443,3      100,9  
4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih               59.848              263.000              265.288          443,3         100,9  

41 TEKOČI TRANSFERI                      -                       -                       -    
410 SUBVENCIJE                      -                       -                       -  
4101 Subvencioniranje obresti finančnim institucijam                      -                       -                       -  
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                      -                       -                       -  
413 DRUGI DOMAČI TEKOČI TRANSFERI                      -                       -                       -  
4134 Tekoči transferi v državni proračun                      -                       -                       -  

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                      -                       -                       -    
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOV.  SREDSTEV                      -                       -                       -  
4200 Nakup zgradb in prostorov                      -                       -                       -  
4201 Nakup prevoznih sredstev                      -                       -                       -  
4202 Nakup opreme                      -                       -                       -  
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                      -                       -                       -  
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove    
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev    

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI    
  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI         194.254          242.400          251.859       129,7      103,9  
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Sklad je v letu 2005 z upravljanjem s sredstvi garancijskega sklada EU ustvaril 9.532 tisoč SIT prihodkov 
od obresti in 15.219 tisoč SIT prihodkov od prodaje blaga in storitev (provizije za izdane garancije). Del 
prihodkov od provizij v znesku 2.219 tisoč SIT se nanaša na leto 2004, ker se je prenos teh sredstev iz 
računa namenskega premoženja na račun garancijskega sklada opravil v začetku leta 2005. Med prihodki 
na garancijskem skladu EU se prikazujejo tudi transferni prihodki v višini 492.400 tisoč SIT. Po pogodbi, 
ki jo ima Sklad sklenjeno z Ministrstvom za gospodarstvo, so ta sredstva namenjena oblikovanju 
rezervacij za kreditna tveganja, ki nastajajo pri garancijah. Skupni prihodki v letu 2005 na računu 
garancijskega sklada EU znašajo 517.151 tisoč SIT.  
 
Med odhodki na računu garancijskega sklada EU Sklad izkazuje stroške plačilnega prometa (4 tisoč SIT) 
in rezervacije za kreditna tveganja pri izdanih garancijah v znesku 265.288 tisoč SIT. Rezervacije se 
oblikujejo v skladu s Pravilnikom o obvladovanju kreditnih tveganj. Skupni odhodki v letu 2005 na računu 
namenskih sredstev znašajo 265.292 tisoč SIT. 
 
Razlika med prihodki in odhodki z upravljanem s sredstvi garancijskega sklada EU znaša 251.859 tisoč 
SIT.  
 
V letu 2005 je Sklad odobril 1.300.000 tisoč SITgarancij. Stanje garancij na dan 31.12.2005 je 1.357.980 
tisoč SIT. Garancijski sklad EU je oblikovan v višini 325.135 tisoč SIT, znotraj njega je 278.310 tisoč SIT 
oblikovanih rezervacij. Dodatno pa se del sredstev izkazuje med presežkom prihodkov nad odhodki v 
znesku 446.114 tisoč SIT. To so sredstva, ki so še na razpolago za oblikovanje garancijskega sklada. 
Skupen znesek sredstev na računu garancijskega sklada EU je 771.249 tisoč SIT.    
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4.8. Upravljanje  s sredstvi za delo 
 
IZID POSLOVANJA S SREDSTVI ZA DELO          v tisoč SIT Indeks 
PRIHODKI IN ODHODKI  
v obdobju od 01.01. do 31.12. REALIZACIJA 

FINANČNI 
NAČRT REALIZACIJA R2005/ R2005/ 

konto Naziv konta 2004 2005 2005 R2004 FN2005 
       
  I. SKUPAJ PRIHODKI         191.733        196.824  126.203         65,8          64,1  
  TEKOČI PRIHODKI         162.939        172.084  109.605         67,3          63,7  

70 DAVČNI PRIHODKI       
71 NEDAVČNI PRIHODKI         162.939       172.084   109.605         67,3          63,7  

710 UDELEŽBA NA DOB. IN DOH. OD PREM.         160.146       167.084    104.291         65,1          62,4  
7102 Prihodki od obresti             160.146            167.084        104.291            65,1            62,4  
7103 Prihodki od premoženja                      -                       -                       -   
713 PRIHODKI OD PROD. BLAGA IN STOR.              1.746            5.000            3.088       176,9          61,8  
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev                 1.746               5.000              3.088          176,9            61,8  
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI              1.047                    -            2.226       212,6  #DEL/0!
7141 Drugi nedavčni prihodki               1.047                       -               2.226          212,6  #DEL/0!

72 KAPITALSKI PRIHODKI                   54            1.000        1.498    2.774,1        149,8  
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSN. SRED.                   54            1.000            1.498   2.774,1        149,8  
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                      -                       -                       -   
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev                      -               1.000               1.450  #DEL/0!          145,0  
7202 Prihodki od prodaje opreme                     54  -                   48  88.9 -

73 PREJETE DONACIJE       
74 TRANSFERNI PRIHODKI            28.740          23.740          15.100         52,5          63,6  

740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFIN. INSTITUCIJ            28.740          23.740          15.100         52,5          63,6  

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna               28.740              23.740              15.100            52,5            63,6  
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov                      -     
741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ SR.  EU                      -                     -                     -   
7412 Prejeta sred. iz drž. Prorač. iz sred. EU za str.pol.     

      
 II. SKUPAJ ODHODKI         146.390        196.824        144.407         98,6          73,4  

40 TEKOČI ODHODKI         127.798        175.324       133.400       104,4          76,1  
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSL.            69.040        100.189           76.653       111,0          76,5  
4000 Plače in dodatki               63.798              91.313              70.736          110,9            77,5  
4001 Regres za letni dopust                 1.689                2.171                2.026          120,0            93,3  
4002 Povračila in nadomestila                 2.671               3.905                2.978          111,5            76,3  
4003 Sredstva za delovno uspešnost                   882               2.740                   850            96,4            31,0  
4009 Drugi izdatki zaposlenim                    60                    63  #DEL/0!          105,0  
401 PRISPEVKI DELOD. ZA SOC. VARNOST            11.465          16.115          12.498       109,0          77,6  
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                 5.727               8.374                6.350          110,9            75,8  
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje                 4.614               6.669                5.126          111,1            76,9  
4012 Prispevki za zaposlovanje                     39                   57                     43          110,3            75,4  
4013 Prispevki za starševsko varstvo                     65                    95                   72          110,8            75,8  
4015 Premije kolektivnega dod. pokoj. Zavarovanja                 1.020                  920                   907            88,9            98,6  
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE            47.293          59.020           44.249         93,6          75,0  
4020 Pisarniški in splošni material in storitve               17.943             25.309               25.017          139,4            98,8  
4021 Posebni material in storitve                   613                  459                   268            43,7            58,4  
4022 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije              8.305               4.506                4.354            52,4            96,6  
4023 Prevozni stroški in storitve                   887               1.144                1.480          166,9           129,4  
4024 Izdatki za službena potovanja                 2.979               5.114                1.514            50,8            29,6  
4025 Tekoče vzdrževanje                   646                  872                   596            92,3            68,3  
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)                 2.682               3.891                   942            35,1            24,2  
4028 Davek na izplačane plače                 5.373               7.610                5.697          106,0            74,9  
4029 Drugi operativni odhodki                 7.865             10.115                4.381            55,7            43,3  
409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE                      -                     -                      -   
4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih      

41 TEKOČI TRANSFERI                      -                    -                       -     
410 SUBVENCIJE                      -                     -                      -   
4101 Subvencioniranje obresti finančnim institucijam      
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                      -                      -                        -   
413 DRUGI DOMAČI TEKOČI TRANSFERI                      -                     -                      -   
4134 Tekoči transferi v državni proračun                      -                       -                        -   

42 INVESTICIJSKI ODHODKI            18.592          21.500          11.007         59,2          51,2  
420 NAKUP IN GRADNJA OSN. SREDSTEV            18.592          21.500          11.007         59,2          51,2  
4200 Nakup zgradb in prostorov                      -                       -                        -   
4201 Nakup prevoznih sredstev                  5.157              5.500                5.526          107,2           100,5  
4202 Nakup opreme               12.716               7.000                5.063            39,8            72,3  
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                   719               2.000                   418            58,1            20,9  
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                      -                       -                        -   
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                      -               7.000    - #DEL/0!              -  

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI      
 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI            45.343                   0    -  -
 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                             18.204  -  -
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Sklad je v letu 2005 z upravljanjem s sredstvi za delo ustvaril 4.291 tisoč SIT prihodkov od obresti, 3.088 
tisoč SIT prihodkov od prodaje blaga in storitev (provizije), 2.226 tisoč SIT drugih nedavčnih prihodkov, 
1.498 tisoč SIT prihodkov od prodaje osnovnih sredstev in 15.100 tisoč transfernih prihodkov. Prihodki od 
obresti so povečani za 100.000 tisoč SIT, ker se je v skladu s sklepom Vlade  del prihodkov od obresti od 
upravljanja z namenskim premoženjem preneslo na račun sredstev za delo. Skupni prihodki v letu 2005 na 
računu sredstev za delo znašajo 126.203 tisoč SIT.  
 
Med odhodki na računu sredstev za delo Sklad izkazuje stroške za plače in druge izdatke zaposlenim (76.653 
tisoč SIT), prispevke delodajalca za socialno varnost (12.498 tisoč SIT), izdatke za blago in storitve (44.249 
tisoč SIT) in investicijske odhodke (11.007 tisoč SIT). Skupni odhodki v letu 2005 na računu sredstev za delo 
znašajo 144.407 tisoč SIT. 
 
Razlika med prihodki in odhodki z upravljanem s sredstvi za delo je negativna in znaša 18.204 tisoč SIT. 
Za ta znesek je Sklad zmanjšal presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2004. 
  
Prihodki na sredstvih za delo se realizirani 64%, kar je posledica predvsem tega, da se je iz računa 
namenskega premoženja na račun sredstev za delo preneslo 64.884 tisoč SIT manj sredstev kot je bilo 
planirano.  
 
Odhodki na sredstvih za delo so realizirani 73%. Največja postavka med odhodki so stroški plač. Planirani 
stroški plač se niso realizirali v celoti (77%), ker v letu 2005 ni prišlo do planiranih zaposlitev. Manjše od 
planiranih so realizirani tudi tekoči odhodki, predvsem izdatki za službena potovanja, strokovna 
izobraževanja in seminarje. Sklad je za ta namen planiral 11.144 tisoč SIT odhodkov, realiziral pa je le 3.242 
tisoč SIT odhodkov. Sklad je odhodke za promocijo produktov pokril s tekočim transferom iz proračuna v 
višini 12.104 tisoč SIT. 
 
Za leto 2005 je Sklad planiral obseg investicijskih vlaganj v višini 21.500 tisoč SIT. Plani ni realiziran v celoti, 
ampak le 51%. Realiziral se je nakup osebnega avtomobila (ob hkratni prodaji starega) v višini 5.526 tisoč 
SIT, nabava programske in strojne računalniške opreme v skupnem v višini 5.063 tisoč SIT ter nakup drugih 
osnovnih sredstev v višini 418 tisoč SIT. Sklad v letu 2005 ni realiziral nakupa zemljišča za parkirišča. Za 
nabavo  opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev je Sklad delno (2.996 
tisoč SIT)  pridobil sredstva iz proračuna (programska oprema).  
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5. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

5.1 Dolgoročni strateški cilji države v povezavi z aktivnostmi Sklada 
 
Sklad izvaja svoje aktivnosti  v skladu z usmeritvami in izhodišči, ki so opredeljena v vladnih ciljih razvojne 
politike Slovenije, to je v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije, 2001 in Državnem razvojnem programu 
2001-2006.  
 
Temeljni razvojni cilj Državnega razvojnega programa RS 2001-2006 za področje podjetniškega sektorja je 
povečanje konkurenčnosti gospodarstva, ki se odraža v: 
 

- doseganju strukture gospodarstva, primerljive s strukturo EU in pomeni zlasti povečanje 
zaposlovanja v malih in srednje velikih podjetij, 

- povečanje deleža dejavnosti z visoko dodano vrednostjo, 
- izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij zlasti zaostanka v produktivnosti, merjeno v bruto 

dodani vrednosti na zaposlenega v primerjavi s povprečjem EU. 
 
Znotraj Državnega razvojnega programa RS 2001-2006, ki zajema področje vzpodbujanja podjetniškega 
sektorja in konkurenčnosti so opredeljeni programi in podprogrami. Sklad izvaja v programu  Spodbujanja 
podjetništva in izkoriščanje podjetniških priložnosti podprogram Spodbujanja nastanka in razvoja malih in 
srednje velikih podjetij, ki je namenjen zagotavljanju posebnih razvojnih spodbud v obliki subvencij, ugodnih 
kreditov in garancij zlasti za mala in srednje velika podjetja v fazi zagona in rasti.  
 
Ukrepi tega podprograma predstavljajo: 
 

- ukrep spodbujanja nastajanja in rasti inovativnih podjetij in 
- ukrep spodbujanja investicijskih vlaganj v razvoj malih in srednje velikih podjetij. 

 
 
5.2. Dolgoročni strateški cilji  Sklada 
 
Glede na opredeljene dolgoročne strateške cilje Državnega razvojnega programa Slovenije si je Sklad zastavil 
naslednje strateške cilje: 

• postati ključni strokovni nosilec razvoja finančnih produktov oziroma finančnih shem za MSP, 
• finančna institucija, ki bo s svojimi razvitimi finančnimi produkti podpirala in vzpodbuja finančne in 

druge institucije na lokalni in regionalni ravni pri finančni podpori in razvoju malih in srednje velikih 
gospodarskih subjektih, 

• institucija, ki ima visoko usposobljene  strokovnjake, ki so usposobljeni analizirati stanja in predlagati 
finančne produkte za nevtralizacijo morebitnih negativnih stanj in odklonov  pri razvoju MSP, 

• Institucija, ki je usposobljena finančno (bonitetno) ocenjevati tudi velike investicijske projekte, jih 
finančno spremljati ter kot tisto institucijo, ki ima vzpostavljen sistem upravljanja z riziki. 

 
 
5.2.1. Doseženi dolgoročni strateški cilji Sklada 
 

1. Sklad izpolnjuje vlogo osrednje nacionalne finančne organizacije za podporo MSP. Zakon o javnih 
skladih (Ur. l. št. 22/2000) in Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, ki je bil sprejet v aprilu 
2004 (Ur. l. RS št. 40/2004) sta osnovna zakona, ki okvirjata delovanje Sklada. S sprejetjem novega 
Zakona o podpornem okolju za podjetništvo se Skladu povečuje vloga osrednje finančne institucije 
za podporo MSP. Zakon omogoča razvoj novih finančnih instrumentov in pridobivanje dodatnih virov 
financiranja. Za izvajanje finančnih instrumentov je bila v Ur. l. RS št. 62/2005 objavljena Uredba o 
pogojih, kriterijih in merilih za dodeljevanje sredstev za izvajanje programov ukrepov za spodbujanje 
podjetništva. Na področju lastniških finančnih instrumentov in izvedenih finančnih instrumentov pa v 
letu 2006 pričakujemo zakonske spremembe, ki bodo Skladu omogočile aktivneje izvajati tudi te 
aktivnosti. 

 
2. Najpomembnejši trajni vir financiranja Sklada, to so kupnine iz naslova lastninskega preoblikovanja 

podjetij po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP), je v upadanju. Za Sklad je zelo 
pomembno, da bi pridobivali konstantne vire sredstev za izvajanje vseh aktivnosti. Dosedanji viri 
sredstev so omogočali oblikovanje in izvajanje nerizičnih finančnih instrumentov, saj je moral Sklad 
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te vire (namensko premoženje Sklada) ohranjati in povečevati. Strateška usmeritev Sklada je tudi 
izvajanje rizičnih finančnih instrumentov, ki pa zahtevajo drugačne konstantne vire sredstev v obliki 
rezervacij. Sklad je v letu 2005 pridobil  dodatna sredstva v obliki rezervacij, kar mu je omogočilo 
intenzivirati aktivnosti na področju rizičnih finančnih instrumentov. Sredstva za oblikovanje rezervacij 
in nepovratna sredstva (premije/subvencije/) za MSP iz proračuna RS in iz sredstev Evropskih 
strukturnih skladov so v letu 2005 in načrtujemo, da bodo tudi v prihodnjih letih nadomestila manjše 
prilive sredstev iz naslova kupnin  lastninskega preoblikovanja podjetij po ZLPP. 

 
3. Sklad stimulira finančno okolje za financiranje MSP v Sloveniji in s tem zapolnjuje vrzeli na 

finančnem trgu za financiranje projektov MSP (bolj prilagojena ponudba poslovnih bank segmentu 
MSP, večja dostopnost do finančnih virov v semenski fazi in fazi zagona). Sklad bo kot osrednja 
finančna institucija z usmerjanjem lastnega potenciala (kreditnega in garancijskega) zlasti spodbudil 
banke in ostale finančne institucije in pravne osebe k večji odprtosti za financiranje projektov MSP.  

 
4. Sklad krepi svojo posredniško vlogo z bankami, regijskimi garancijskimi shemami, lokalnimi 

skupnostmi, mednarodnimi finančnimi institucijami in v prihodnje tudi s skladi tveganega kapitala. 
Pri tem je potrebno omeniti multiplikacijski učinek javnih sredstev, saj Sklad z enim tolarjem javnih 
 sredstev spodbudi najmanj dva tolarja bančnih virov in tri tolarje zasebnih virov za 
investicijska vlaganja v segmentu MSP. Multiplikacijski učinek javnih sredstev pri odobravanju 
garancij se še povečuje, saj Sklad z enim tolarjev javnih sredstev v obliki rezervacij za garancijska 
tveganja spodbudi osem tolarjev bančnih virov in 2 tolarja zasebnih virov. Multiplikacijski učinek 
javnih sredstev se povečuje tudi v kombinaciji produktov z nepovratnimi  sredstvi iz naslova 
ERDF, ki so dodatna spodbuda intenzivnejšim investicijskim aktivnostim MSP. 

  
     5.  Z novim Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo je določeno, da Sklad razvija in izvaja 
 storitve ter finančne spodbude zasebnih vlaganj z lastniškim kapitalom, z zagotavljanjem 
 ugodnih kreditnih virov in garancij za investitorje. Prav tako pa lahko Sklad vlaga v kapitalske 
 naložbe v imenu RS in po postopku določenem z zakonom, ki ureja javne finance. Sklad bo v 
 naslednjih letih v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo in ostalimi udeleženci ustanovil 
 sklad tveganega kapitala in predlagal finančne instrumente vzpodbujanja zasebnih vlaganj z 
 lastniškim  kapitalom. Vire za neposredna kapitalska vlaganja v MSP bi  dodatno  zagotovila 
 Vlada RS, mednarodne institucije in banke. V mesecu maju 2005 je Sklad Nadzornemu svetu 
 Sklada predstavil predlog spodbud za lastniško financiranje MSP v Sloveniji v sodelovanju s Skladom. 

 
6. Financiranje investicijskih projektov MSP je le del celovitega sistema podpore, ki jo potrebujejo 
 predvsem mikro in mala podjetja. Ena od konstantnih nalog v povezavi z javno agencijo JAPTI, 
 obrtno in gospodarsko zbornico in ostalimi institucijami za podporo in promocijo podjetništva je 
 povečati število in kvaliteto predlaganih poslovnih projektov in  usposabljanje kadrov v obstoječih in 
 novih MSP.  
 
7. Sklad je v februarju 2004 podpisal z Evropskim investicijskim skladom (EIF) pogodbo o sodelovanju, 
 kar je v letu 2005 omogočilo lažje in v večjem obsegu izvajanje garancijske sheme za MSP. Prav tako 
 je Sklad konec leta 2005 pridobil certifikat kakovosti ISO 9001:2000 z namenom učinkovitega 
 izvajanja svojih aktivnosti. V tem kontekstu organiziranja je vzpostavil učinkovit sistem upravljanja z 
 riziki in oblikoval računalniške rešitve za enostavnejše in cenejše pridobivanje finančnih sredstev 
 MSP. 

 
5.3. Dolgoročni programski cilji Sklada 
 
Dolgoročni programski cilj Sklada izhajajo iz Državnega razvojnega programa 2001 – 2006 v okviru I. 
razvojne prednostne naloge, ki ima zastavljen cilj v naslednjem obdobju tudi izboljšanje dostopa do virov 
financiranja, zlasti za pospeševanje nastajanja in rasti novih, inovativnih podjetij.  
 
Sklad vsebinsko izvaja podprogram Spodbujanje nastajanja in razvoja malih podjetij, ki je namenjen 
zagotavljanju posebnih razvojnih spodbud, ugodnih kreditov in garancij zlasti MSP v fazi zagona in fazi rasti 
kar je v skladu s sledenjem horizontalnega cilja in sicer spodbujanja začetnih investicij v MSP preko 
oblikovanih finančnih produktov. 
 
Sklad želi v sklopu Programa ukrepov za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 
2002 – 2006, Državne garancijske sheme za mala in srednje velika podjetja za obdobje 2003-
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2006 in Programa finančnih spodbud za nastajajoča in nova podjetja za obdobje 2005 – 2006 
vzpostaviti učinkovite finančne produkte, ki bodo z vlaganjem javnih sredstev spodbudili večja vlaganja 
bančnega in zasebnega sektorja v uspešen zagon in rast MSP. Sklad zato stimulira finančno okolje za 
financiranje MSP v Sloveniji in s tem zapolnjuje vrzeli na finančnem trgu za financiranje projektov MSP (bolj 
prilagojena ponudba poslovnih bank segmentu MSP, večja dostopnost do finančnih virov v fazi ustanovitve in 
fazi zagona). Sklad bo kot osrednja finančna institucija z usmerjanjem lastnega potenciala (kreditnega in 
garancijskega) zlasti spodbudil banke in ostale finančne institucije in pravne osebe k večji odprtosti za 
financiranje projektov MSP.  
 
Dolgoročni programski cilji so usmerjeni v: 
 

• razvoj novih finančnih produktov, ki bodo zagotavljali podporo v vseh fazah razvoja in zaporednih 
krogih vlaganj, ki jih potrebujejo MSP za uspešen razvoj in rast (zniževanje finančnih obremenitev 
pri investicijskih vlaganjih predvsem v tehnološko opremo s subvencijami, zagotavljanje garancij za 
najete kredite, zagotavljanje ugodnih dolžniških virov v fazi ustanovitve in fazi zagona. Zato bo Sklad 
z razvojem novih produktov (uvedbo garancijske sheme, financiranja podjetij v zagonski fazi) z 
obstoječim kapitalom in z oblikovanjem dodatnega garancijskega potenciala, kar dosega na podlagi 
oblikovanja rezervnega sklada, razširil ponudbo produktov za MSP glede na potrebe v posamezni 
življenjski fazi podjetja,  

• uporaba sredstev iz državnega proračuna bo v večji meri namenjena za privabljanje in povečevanje 
obsega bančnih in ostalih zasebnih virov v projekte MSP (krepitev posredniške vloge Sklada in 
povezovanje z bankami ter mednarodnimi finančnimi institucijami). Povečevanje namenskega 
premoženja bo Sklad uporabil za multipliciranje bančnih sredstev za posredne dolgoročne 
investicijske kredite MSP, 

• nepovratna sredstva (premije/subvencije/dotacije) iz državnega proračuna RS in sredstev Evropskih 
strukturnih skladov (ERDF) so namenjena, kot dodatna spodbuda  MSP, za povračilo stroškov 
investicij v novo visoko tehnološko opremo,  

• povečevanje obsega rezervacij za kreditna in garancijska tveganja (z oblikovanjem rezervacij iz 
naslova sredstev ERDF bo Sklad lahko zagotovil lažji dostop do bančnih kreditov za MSP pod 
ugodnejšimi pogoji,  

• povezovanje občinskih virov in drugih virov za spodbujanje investicijskih vlaganj MSP v regijah z 
namenom doseganja sinergijskih učinkov, povezovanja razdrobljenih sredstev občinskih virov in z 
multiplikacijskim učinkom povečati obseg ugodnih finančnih virov za MSP v regijah. 

 
Svojo programsko usmeritev Sklad želi prispevati k: 
 

• pospešenemu izvajanju tehnoloških investicijskih naložb večjemu številu rastočih MSP, 
• zmanjšanju razkoraka med ponudbo in povpraševanjem po ugodnih kreditih za MSP, 
• neutraliziranju višjih obrestnih mer in ostalih stroškov financiranja pri MSP, 
• zmanjšanju kreditnih rizikov in posredno obrestnih mer z različnimi vrstami poroštev, 
• lažjemu in hitrejšemu dostopu do ugodnih finančnih virov z manjšim obsegom formalnih postopkov, 
• spodbujanju lastniških vlaganj in kvazi (mezzanin) lastniških oblik financiranja MSP,  
• konkurenčni usposobljenosti MSP v primerjavi s konkurenčnimi podjetji v EU, 
• oblikovanju drugih finančnih spodbud za namene ustanavljanja in razvijanja podjetništva. 

 
Prav tako želi Sklad : 
 
- poenotiti in standardizirati oblike pomoči in namenov, da bi lahko MSP lažje načrtovala finančna 

sredstva, 
- izboljšati informiranje o možnostih in virih financiranja MSP, 
- prilagajati ponudbo znotraj definiranih ciljnih skupin podjetij potrebam v posamezni življenjski fazi 

podjetja, 
- povezati občinske  in druge vire, tako da bi se v primeru združevanja sredstev ta sredstva 

multiplicirala z viri Sklada, 
- povečati kvaliteto predlaganih projektov MSP. 
 
Povečanje kvalitete in obsega investicijskih projektov MSP Sklad želi doseči predvsem preko pospeševalne 
mreže. Vloga Sklada je pri tem samo posredna. To pomeni, da bodo finančne vzpodbude za MSP morale 
imeti učinkovito podporo v pospeševalni mreži (JAPTI, podjetniški centri, inkubatorji, tehnološki parki). Sklad 
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bo moral učinkovito izkoriščati informacije in storitve pospeševalne mreže.  V sistemu financiranja je 
pospeševalna mreža ena od osrednjih strokovnih in informacijski institucij, ki bo skrbela za: 

- pripravo in pomoč kvalitetnih vlog investicijskih projektov Skladu, 
- usposabljanje kadrov v obstoječih in novih MSP (vseh poslovnih funkcij). 

 

5.3.1. Finančni produkti Sklada  
 
Finančni produkti so oblike finančne pomoči za MSP z namenom uresničevanja dolgoročnih programskih 
ciljev Sklada in s tem izvajanja Državnega razvojnega programa 2 001 – 2006 v okviru I. razvojne 
prednostne naloge . Vse oblike finančnih pomoči ki jih daje Sklad se smatrajo kot državna pomoč. 
Sklad oblikuje  finančne produkte ob upoštevanju ciljnih skupin MSP, splošnih pogojev poslovanja Sklada, 
oblik pomoči, namenov za katere se finančne spodbude dodeljujejo, pogojev pridobitve in finančnih 
instrumentov.  
 
FFiinnaannččnnii  pprodukti Sklada so oblikovani glede na potrebe v posamezni življenjski fazi podjetja in potreb trga. 
S temi produkti Sklad želi:  
 
-  izenačevati finančne pogoje MSP z velikimi podjetji (produkt P1 in P1A), 
-  vstopati na tisti del finančnega (bančnega) trga, ki ne deluje ali deluje premalo učinkovito 
 (produkt P2 in P2A), 
- prevzemati naložbene rizike MSP, ki nimajo zadostnih jamstev ali zmanjševati hipotekarne 
 obveznosti za nove naložbe (produkt P3 in P3A) , 
- finančno podpirati nastajajoča podjetja v institucijah inovativnega okolja (produkti v razvoju), 
- vzpodbujati visoko tehnološke investicijske projekte s subvencijami (produkt P4), 
- prevzemanje naložbenih rizikov različnim regionalnim in občinskim finančnim (garancijskim) 
 skladom (produkti v razvoju), 
- vzpodbujati razvoj podjetništva in lastniških investicijskih vlaganj v podjetniške projekte  (produkti v 
razvoju). 
 
5.4. Letni cilji Sklada v letu  2005 
 
5.4.1. Izhodišča 
 
Letni cilji so bili opredeljeni v poslovnem načrtu Sklada za leto 2005. Priprava poslovnega načrta je temeljila 
na naslednjih osnovnih izhodiščih: 
 

- upoštevanju načrtovanih finančnih virih pridobljenih s strani Ministrstva za gospodarstvo, sredstev 
ERDF in državnega proračuna RS, 

- s povečanimi programskimi aktivnostmi uveljaviti nove produkte kot so poroštva (garancije) za 
investicijske kredite in subvencije za tehnološko opremo, 

- ohraniti prepoznavne produkte Sklada v obsegu in po pogojih kreditiranja iz preteklih let, 
- razviti nove finančne produkte za obdobje po letu 2005, 
- učinkovito in v večjem obsegu izvajati vse aktivnosti ob nespremenjenem številu zaposlenih v 

Skladu, 
- pridobiti certifikat kakovosti ISO 9001:2000.  
 

5.4.2. Načrtovani viri sredstev 
 
Sklad je v letu 2005 načrtoval naslednje finančne vire: 

- namenska sredstva iz sistemskega vira (Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij),  
- sredstva pridobljena s strani Ministrstva za gospodarstvo,  
- drugih finančni viri podjetij in tujih institucij.   
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Načrtovana namenska sredstva iz sistemskega vira  
 
Sklad vsako leto pridobi manj sredstev iz sistemskega vira, to je iz kupnin iz naslova lastninskega 
preoblikovanja sredstev. Sklad je pridobil iz naslova kupnin v preteklih letih naslednja sredstva: 
 
 - v letu 1996  2,132.129.000 
 - v letu 1997  1,478.824.000 
 - v letu 1998  1,414.116.000 
 - v letu 1999     738.703.000 
 - v letu 2000     483.468.000 
 - v letu 2001     246.172.000 
 - v letu 2002     189.102.000 
 - v letu 2003     451.854.000 
 - v letu 2004      122.449.000 
 - v letu 2005       78.251.420 
 
 
V rebalansu proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Ur. l. RS št. 61/2005) so bile načrtovane naslednje 
postavke kot dodatni viri za Sklad: 
 
Podprogram Proračunska postavka / Konto  Vsebina Znesek v tisoč SIT 
14022103 7249 Sklad-kupnine 142.500 
14022101 6372 Program povečanje 

konkurenčnosti 433.000 
14022103 1736 Spodbujanje nastajanja in 

razvoja MSP 80.000 
14022103 2057 Sklad – Strukturni skladi – 

lastna udeležba 523.100 
14022103 2058 Sklad – Strukturni skladi 1.569.300 
SKUPAJ   2.747.900 
 
 
Sklad je v letu 2005 načrtoval še naslednje lastne vire namenskih sredstev (premoženja) za realizacijo svojih 
aktivnosti: 
 
Zap. št. Lastni viri sredstev Znesek v tisoč SIT 
1. Prejeta vračila danih kreditov v letu 2005 1.057.155 
2. Prosto namensko premoženje 325.345 
3. SKUPAJ 1.382.500 
 
 
Skupaj načrtovani viri namenskih sredstev za izvajanje aktivnosti: 
 
Zap. št. Skupni viri  namenskih sredstev Znesek v tisoč SIT 
1. Proračunske postavka 2.747.900 
2 Podjetja – provizija 18.000 
3. Lastni viri sredstev 1.382.500   
4. SKUPAJ  4.148.400 
 
 
5.4.3. Pridobljeni finančni viri v letu 2005 
 
Sklad je v letu 2005 dejansko pridobil naslednje finančne prilive:
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Podprogram Proračunska 

postavka / Konto  
Vsebina Datum nakazila Znesek v tisoč SIT 

14022103 7249 Sklad-kupnine 
 
 
 
SKUPAJ 

10.03.2005 
20.06.2005 
16.09.2005 
08.12.2005 

22.827 
4.536 

23.277 
27.611 

78.251   
14022101 6372 Program povečanje 

konkurenčnosti 
 

30.11.2005 
 

433.000 
14022103 1736 Sklad – spodbujanje nastajanja 

in razvoja malih podjetij  
 
 
 
 
SKUPAJ 

09.05.2005 
27.07.2005 
22.08.2005 
26.09.2005 
26.10.2005 
30.11.2005 

2.026 
1.266 
1.653 
4.596 
1.208 
8.261 

19.010   
14022103 2057 Sklad - Strukturni skladi – lastna 

udeležba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKUPAJ 

28.02.2005 
30.05.2005 
23.06.2005 
29.07.2005 
12.08.2005 
29.08.2005 
18.10.2005 
21.10.2005 
28.10.2005 
07.11.2005 
07.11.2005 
09.11.2005 
20.12.2005 

 

1.146 
746 
656 

3.264 
14.979 
10.423 
2.430 

108.121 
10.288 
4.904 

282.500 
57.457 
3.694 

500.608 
14022103 2058 Sklad – Strukturni skladi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKUPAJ 

28.02.2005 
30.05.2005 
23.06.2005 
29.07.2005 
12.08.2005 
29.08.2005 
18.10.2005 
21.10.2005 
28.10.2005 
07.11.2005 
07.11.2005 
09.11.2005 
20.12.2005 

3.439 
2.239 
1.968 
9.793 

44.937 
31.269 
7.291 

324.363 
30.865 
14.713 

847.500 
172.371 
11.081 

1.501.829   
SKUPAJ    2.532.698   
RAZLIKA DO 
NAČRTOVANIH 
VIROV 

    
*215.202 

*Načrtovani prilivi 2.747.900 tisoč SIT – dejanski prilivi  2.532.698 tisoč SIT =  215.202 tisoč SIT manj prilivov. Sklad v letu 2005 ni 
izplačal vseh premij, kot so bile planirane, zato ni dal zahtevkov za izplačilo iz proračuna, manjši pa so bili tudi prilivi iz kupnin. 
 
 
 
55..44..44..    NNaaččrrttoovvaannee  aakkttiivvnnoossttii  SSkkllaaddaa  vv  lleettuu  22000055  
  
Programske aktivnosti 
 
Na osnovi načrtovanih virov sredstev za leto 2005 v višini 4.148.400 tisoč SIT so bile oblikovane naslednje 
programske aktivnosti v obliki finančnih produktov Sklada: 
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PPrroodduukkttii  SSkkllaaddaa  vv  lleettuu  22000055  
vviiššiinnaa  rraazzppiissaanniihh  ssrreeddsstteevv  produkt naziv cciilljjnnaa  sskkuuppiinnaa11  

vv  mmiioo  SSIITT  vviirr  
pprriiggllaaššeennaa  sshheemmaa  
ddrržžaavvnniihh  ppoommooččii  

22..225500  mmiioo  SSIITT    
kkrreeddiittnnii  ppootteenncciiaall  

  

nnaammeennsskkoo  
pprreemmoožžeennjjee  

SSkkllaaddaa  
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119900  mmiioo  SSIITT  ––  
pprreennooss  iizz  
ppooggooddbbee  
DDooddaatteekk  šštt..  
11001144--0044//33//33--
22005588,,22005577--
MMMMŠŠ  kk  ookkvviirrnnii  
ppooggooddbbii  
šštt..11001144--
0044//11//11--MMMMŠŠ  
((22..ččlleenn))  

mala podjetja - št. 
zaposlenih ne presega 50 
ljudi, čisti prihodki so manjši 
od 1 mrd SIT, vrednost 
aktive ne presega 500 mio 
SIT, 
srednje velika podjetja – 
št. zaposlenih je večje od 50 
in ne presega 100, čisti 
prihodki so manjši od 4 mrd 
SIT, vrednost aktive ne 
presega 2 mrd SIT  

227700  mmiioo  SSIITT    
ssuubbvveenncciijj  

  
((ssuubbvveenncciijjaa  nnaa  
ppooddjjeettjjee  llaahhkkoo  

pprreeddssttaavvlljjaa  mmaaxx..66%%  
oodd  iinnvveessttiicciijjee  ––  ttoo  jjee  

mmaaxx..1122%%  kkrreeddiittaa))  
  

8800  mmiioo  SSIITT  --    
PPPP  11773366  

Sklep komisije za nadzor nad 
državnimi pomočmi – Program 
ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti za 
obdobje 2002-2006 (št. 
priglasitve: 0002-5715334-2002) 
in Sklep komisije za nadzor nad 
državnimi pomočmi – Spremembe 
in dopolnitve sheme pomoči 
»Program ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti za 
obdobje 2002-2006« (št. 
priglasitve: 0002-5715334-
2002/I) 
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mala podjetja - št. 
zaposlenih ne presega 50, 
čisti prihodki so manjši od 1 
mrd SIT, vrednost aktive ne 
presega 500 mio SIT, 
srednje velika podjetja – 
št. zaposlenih je večje od 50 
in ne presega 100, čisti 
prihodki so manjši od 4 mrd 
SIT, vrednost aktive ne 
presega 2 mrd SIT  

  
440000  mmiioo  SSIITT    

kkrreeddiittnnii  ppootteenncciiaall  
  

  
  

nnaammeennsskkoo  
pprreemmoožžeennjjee  

SSkkllaaddaa  

Sklep komisije za nadzor nad 
državnimi pomočmi – Program 

ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti za 

obdobje 2002-2006 (št. 
priglasitve: 0002-5715334-2002) 
in Sklep komisije za nadzor nad 

državnimi pomočmi – Spremembe 
in dopolnitve sheme pomoči 

»Program ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti za 

obdobje 2002-2006« (št. 
priglasitve: 0002-5715334-

2002/I) 

220000  mmiioo  SSIITT    
kkrreeddiittnnii  ppootteenncciiaall  

nnaammeennsskkoo  
pprreemmoožžeennjjee  

SSkkllaaddaa  
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 N
ep

os
re

dn
i 

do
lg

or
oč

ni
 

in
ve

st
ic

ijs
ki

 
kr

ed
iti

  
za

 n
ov

a 
po

dj
et

ja
  

nova podjetja od 1 do 9 
zaposlenih, ki niso 
registrirana več kot 42 
mesecev od dneva vložitve 
vloge in kjer podjetje 
izplačuje plače več kot 3 
mesece  

3300  mmiioo  SSIITT  rreezzeerrvvnnii  
sskkllaadd  zzaa  kkrriittjjee  rriizziikkaa  

((1155%%))  

rreezzeerrvvnnii  sskkllaadd  
SSkkllaaddaa  

Soglasje Ministrstva za finance 
(Sektor za nadzor državnih 
pomoči) na izvajanje Programa 
finančnih spodbud za nastajajoča 
in nova podjetja za obdobje 2005-
2006 (v obravnavi) 
  

  
110000  mmiioo  SSIITT    

kkrreeddiittnnii  ppootteenncciiaall  

nnaammeennsskkoo  
pprreemmoožžeennjjee  

SSkkllaaddaa  

SS KK
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mala podjetja – št. 
zaposlenih ne presega 50, 
čisti prihodki so manjši od 1 
mrd SIT, vrednost aktive ne 
presega 500 mio SIT, 

5500  mmiioo  SSIITT  rreezzeerrvvnnii  
sskkllaadd  zzaa  kkrriittjjee  rriizziikkaa  

((5500%%))  

rreezzeerrvvnnii  sskkllaadd  
SSkkllaaddaa  

Soglasje Ministrstva za finance 
(Sektor za nadzor državnih 

pomoči) na izvajanje Programa 
finančnih spodbud za nastajajoča 
in nova podjetja za obdobje 2005-

2006 (v obravnavi) 
 

11330000  mmiioo  SSIITT  
ggaarraanncciijjsskkii  ppootteenncciiaall  

  

nnaammeennsskkoo  
pprreemmoožžeennjjee  

SSkkllaaddaa  

446622  mmiioo  SSIITT  subvencij 
(subvencija lahko 
predstavlja max. 
12,4% investicije 

- to je max. 35,5 % 
garancije)  

PPPP  22005588  
PPPP  22005577  
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mala podjetja - št. 
zaposlenih ne presega 50, 
čisti prihodki so manjši od 1 
mrd SIT, vrednost aktive ne 
presega 500 mio SIT, 
 
srednje velika podjetja – 
št. zaposlenih je večje od 50 
in ne presega 100, čisti 
prihodki so manjši od 4 mrd 
SIT, vrednost aktive ne 
presega 2 mrd SIT  

225500  mmiioo  SSIITT    
rezervni sklad za 

kritje rizika (cca 20%) 
 

13 mio SIT 
rezervni sklad za 
kritje rizika (1%) 

  

  
  
  

PPPP  22005588  
              PPPP  22005577  

  
  

pprroovviizziijjaa,,  
ppllaaččaannaa  ss  

ssttrraannii  
pprreejjeemmnniikkoovv  

((ppooddjjeettjjaa))  

Sklep Komisije za nadzor nad 
državnimi pomočmi – Državna 
garancijska shema za mala in 
srednje velika podjetja za obdobje 
2003-2006 (št. priglasitve: 0007-
5715334-2003) in Sklep Komisije 
za nadzor nad državnimi pomočmi 
– sprememba in dopolnitev 
sheme pomoči »Državna 
garancijska shema za mala in 
srednje velika podjetja za obdobje 
2003-2006« 
Sklep komisije za nadzor nad 
državnimi pomočmi – Program 
ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti za 
obdobje 2002-2006 (št. 
priglasitve: 0002-5715334-2002) 
in Sklep komisije za nadzor nad 
državnimi pomočmi – Spremembe 
in dopolnitve sheme pomoči 
»Program ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti za 
obdobje 2002-2006« (št. 
priglasitve: 0002-5715334-
2002/I) 

                                                
1 Ciljne skupine so definirane v skladu z definicijami, ki so priglašene v shemah državne pomoči. 
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vviiššiinnaa  rraazzppiissaanniihh  ssrreeddsstteevv  produkt naziv cciilljjnnaa  sskkuuppiinnaa11  
vv  mmiioo  SSIITT  vviirr  

pprriiggllaaššeennaa  sshheemmaa  
ddrržžaavvnniihh  ppoommooččii  

11000000  mmiioo  SSIITT  
nnaammeennsskkoo  

pprreemmoožžeennjjee  
SSkkllaaddaa  
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mala podjetja - št. 
zaposlenih ne presega 50, 
čisti prihodki so manjši od 1 
mrd SIT, vrednost aktive ne 
presega 500 mio SIT, 
 
srednje velika podjetja – 
št. zaposlenih je večje od 50 
in ne presega 100, čisti 
prihodki so manjši od 4 mrd 
SIT, vrednost aktive ne 
presega 2 mrd SIT 

442244,,55  mmiioo  SSIITT  ––  
rreezzeerrvvnnii  sskkllaadd  zzaa  

oobblliikkoovvaannee  rreezzeerrvvaacciijj  
  

88,,55  mmiioo  SSIITT  ––  
mmaannaaggeemmeenntt  ffeeee  

PPPP  66337722  

Sklep Komisije za nadzor nad 
državnimi pomočmi – Državna 
garancijska shema za mala in 
srednje velika podjetja za obdobje 
2003-2006 (št. priglasitve: 0007-
5715334-2003) in Sklep Komisije 
za nadzor nad državnimi pomočmi 
– sprememba in dopolnitev 
sheme pomoči »Državna 
garancijska shema za mala in 
srednje velika podjetja za obdobje 
2003-2006« 
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mala podjetja – št. 
zaposlenih ne presega 50, 
čisti prihodki so manjši od 1 
mrd SIT, vrednost aktive ne 
presega 500 mio SIT, 
 
srednje velika podjetja – 
št. zaposlenih je večje od 50 
in ne presega 250, čisti 
prihodki so manjši od 4 mrd 
SIT, vrednost aktive ne 
presega 2 mrd SIT 

  
22558800  mmiioo  SSIITT  

  
  
  
  
  
  

PPPP  22005577//22005588  

Sklep komisije za nadzor nad 
državnimi pomočmi – Program 
ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti za 
obdobje 2002-2006 (št. 
priglasitve: 0002-5715334-2002) 
in Sklep komisije za nadzor nad 
državnimi pomočmi – Spremembe 
in dopolnitve sheme pomoči 
»Program ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in 
Sklep komisije za nadzor nad 
državnimi pomočmi – Regionalna 
karta za izvajanje politike 
državnih pomoči v RS (št. 
priglasitve 0004-5715334-2001) 
Navodilo o prednostnih območjih 
dodeljevanja spodbud, 
pomembnih za skladni regionalni 
razvoj (Ur.l.RS, št. 44-2483/2001) 

 
 
 
Sklad je v letu 2005 načrtoval izvesti aktivnosti s ponudbo ugodnih posrednih kreditov v sodelovanju z 
bankami. Posredni dolgoročni investicijski krediti in garancije za dolgoročne investicijske kredite Sklada so 
bile kombinirane s subvencijami za materialne in nematerialne investicije MSP. Premije kot nepovratni viri so 
bili načrtovani kot dodatna spodbudo za podjetja pri odločanju o izvedbi zastavljene investicije. Sami finančni 
produkti pa so na ta način povečevali lastno zanimivost in ugodnosti za MSP.   
Mesecu juliju 2005 je Sklad pridobil dodatne vire v obliki subvencij v višini 2.580.000 tisoč SIT (produkt P4). 
Subvencije za novo tehnološko opremo so bila razdeljena za investicije MSP v letu 2005 v višini 1.380.000 
tisoč SIT in 1.200.000 tisoč SIT za investicije MSP v letu 2006. V mesecu decembru je Sklad pridobil finančne 
vire v obliki rezervacij na osnovi katerih je lahko razpisal garancije za novo tehnološko opremo v višini 
1.000.000 tisoč SIT (produkt P3A). 
Ponudba neposrednih kreditov za nova podjetja je ostala v višini iz preteklega leta. Povečal pa se je obseg 
ponudbe garancij za MSP (produkt P3). Prav tako je Sklad v letu 2005 začel s ponudbo neposrednih 
mikrokreditov za zagotavljanje nemotenega poslovanja predvsem novim podjetjem.  
 
Druge načrtovane aktivnosti 
 
1. Zaključevanje aktivnosti iz preteklih let so se načrtovale  na področju zaključevanja neporavnanih 
 obveznosti, nastalih v preteklih letih. Sklad je načrtoval aktivnosti  v smeri najbolj racionalnih, 
 oziroma najučinkovitejših možnih rešitev: 

- prodaje nepremičnin, zavarovanih s hipotekarnim jamstvom, 
- prodaje premičnin, zavarovanih z rubežnim zapisnikom,   
- prodaje terjatev, 
- reprogrami z dolžniki, ki so še plačilno sposobni, 
- reševanje posebnih primerov, kjer tretje dražbe v sodnem postopku ne uspejo. 

 
2. Sklad je načrtoval razviti nove finančne produkte (instrumente) za obdobje po letu 2005 na 
 naslednjih predpostavkah: 

- vzpodbujanje podjetij in fizičnih oseb za kapitalska vlaganja v MSP, 
- spodbujanje finančnih institucij k lastniškemu financiranju podjetij (zaradi izredne zahtevnosti 

instrumenta se je predvidelo, da bi pri tem instrumenti sodelovalo več finančnih institucij), 
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- razviti shemo direktnih subvencij (premij) za ustanovitev in zagon podjetij v subjektih 
inovativnega okolja. 

 
3. Vzpostaviti učinkovit sistem upravljanja s tveganji. Kreditno tveganje je definirano kot tveganje 
 nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do Sklada na podlagi kredita, garancije, 
 depozita ali drugih oblik naložb. Sklad mora obvladovati naložbena tveganja predvsem za tiste 
 naložbe, pri katerih je del ali celotno tveganje na strani Sklada. Za obvladovanje kreditnih tveganj se 
 smiselno uporabljajo predpisi Banke Slovenije, izdani na podlagi 74. člena Zakona o bančništvu (ur.l. 
 št. 7/99). Sklad je podpisal pogodbo z EIF-om pri izvajanju garancijske sheme tako, da ima garancije 
 delno zavarovane tudi s pogarancijo EIF-a. 
 
4.  Sklad je od leta 2004 vključen v sistem koriščenja sredstev iz EU strukturnih skladov. Sklad želi 
 vzpostaviti učinkovit sistem poročanja za spremljanje komitentov in merjenje učinkov finančnih 
 spodbud. 
 
5.  Z načrtovano uskladitvijo sistema vodenja kakovosti z zahtevami standarda ISO 9001:2000 želimo v 
 Skladu izboljšati notranjo organiziranost in s tem učinkovitost poslovanja. S procesnim pristopom bo 
 obvladovanje poslovanja preglednejše, zahteva po stalnem izboljševanju pa bo Sklad neprestano 
 vzpodbujala k razvoju. 
 
6.  Sklad želi povečati lastno prepoznavnost v okolju, zato je bilo načrtovano vpeljati sistem 
 učinkovitega in sistematičnega načina informiranja podjetnikov, svetovalcev in ostalih, ki delujejo v 
 podpornem okolju za podjetništvo, o delovanju Sklada in o ponudbi za MSP. 
               
5.4.5. Izvajanje aktivnosti v letu 2005 
 
Programske aktivnosti 
V letu 2005 je Sklad izvedel 7 javnih razpisov za spodbujanje nastajanja in rasti inovativnih podjetij in 
investicijskih vlaganj v razvoj malih in srednje velikih podjetij v štirih sklopih in sicer: 
 
- objava finančnih produktov P1 in P3 dne 25.03.2005  
 
P3- garancije za dolgoročne kredite pri bankah RS s subvencijami; 
P1- posredni ugodni investicijski krediti s subvencijami. 
 
- objava finančnih produktov P1A, P2 in P2A dne  18.03.2005 
 
P1A- posredni ugodni investicijski krediti v regijah; 
P2- neposredni dolgoročni krediti za nova podjetja; 
P2A- mikrokrediti. 
 
- objava finančni produkt P4 dne 15.07.2005 
 
P4- neposredne spodbude-subvencije za investicijska vlaganja MSP. 
 
- objava finančni produkt P3A dne 23. 12. 2005 
 
P3A- garancije za tehnološko opremo. 
 
P1- posredni dolgoročni krediti s subvenciji 
 
 
Na Sklad je prispelo 133 vlog za posredne ugodne kredite s subvencijami do 10.9.2005. Popolnih in ustreznih vlog je bilo 
107. Podjetja so zaprosila za 2.289.447.159,70 SIT ugodnejših kreditov. Do 07.10.2005 je bilo odobrenih 
2.248.647.530,70 SIT kreditov. Razpis je zaprt. Podrobnejši podatki so prikazani v tabeli P1 Javni razpis za posredne 
dolgoročne investicijske kredite s subvencijami. 
 
Dne 25. 03. 2005 je bil objavljen Javni razpis za ugodnejše posredne kredite v sodelovanju s poslovnimi 
bankami v kombinaciji s subvencijami za materialne in nematerialne investicije. Skupna višina 
kreditnih sredstev bank in Sklada je znašala 2.250.000 tisoč SIT (1.125.000 tisoč SIT sredstva Sklada in 
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1.125.000 tisoč SIT sredstva bank). Skupna višina subvencij, kot nepovratnih sredstev iz Proračuna RS- 
tekoči transfer, pa je znašala 270.000 tisoč SIT. 
 

 Posredni dolgoročni investicijski krediti v sodelovanju s poslovnimi bankami so namenjeni spodbujanju 
učinkovitih razvojnih investicij s ciljem povečanja rasti MSP v Sloveniji. Premije, ki so bila dodane produktu 
pa so bile namenjene za delno povračilo stroškov materialnih in nematerialnih investicij. 
Cilji izvajanja tega produkta so izenačevanje kreditnih pogojev MSP s sorodnimi podjetji v EU, 
izboljšanje tehnološke opremljenosti in delovnih pogojev poslovanja in povečevanje zaposlovanja. 

 Osnovni viri sredstev za ta produkt so namenska sredstva pridobljena iz naslova lastninskega preoblikovanja 
podjetij po ZLPP.  
Pogoji kreditiranja in višina obrestne mere pri posrednih investicijskih kreditih se določijo na osnovi 
dogovora Sklada z vsemi sodelujočimi bankami.  
 
P1A- posredni ugodni investicijski krediti v regijah 
 
Na Sklad do 10.10.2005 ni prispela nobena vloga.  
 
Dne 18. 03. 2005 je bil objavljen Javni razpis za posredne dolgoročne investicijske kredite v regijah. 
Namen razpisa je bil povečati in povezati razdrobljena sredstva lokalnih skupnosti za namene vzpodbujanja 
podjetništva in s povezavo sredstev Sklada doseči sinergijske učinke. Z zagotavljanjem ugodnih finančnih 
virov (nižji stroški, daljša ročnost, možnost koriščenja moratorija) rastočim in zrelim podjetjem za realizacijo 
razvojnih investicij predvsem v manj razvitim regijam se je želelo omogočiti podjetjem konkurenčno 
uveljavljanje na trgu, širitev dejavnosti in izboljšanje tržnega položaja.  
Finančna sredstva bi združevale sodelujoče banke v višini 200.000 tisoč SIT, lokalne skupnosti v višini 
100.000 tisoč SIT in Sklad iz lastnih namenskih sredstev v višini 100.000 tisoč SIT, skupaj 400.000 tisoč SIT.  
 
P2- neposredni dolgoročni krediti za nova podjetja 
 
Dne 18. 03. 2005 je bil objavljen Javni razpis za neposredne dolgoročne kredite za nova podjetja v višini 
200.000 tisoč SIT.  

 Neposredni dolgoročni krediti so namenjeni rasti novih podjetij. To so podjetja, ki niso registrirana več kot 
42 mesecev od dneva vložitve vloge na Sklad in izplačujejo plače več kot 3 mesece. Vire sredstev je Sklad 
zagotavljal iz lastnega namenskih sredstev. 

 Cilji izvajanja tega produkta so zagotoviti sredstva novim podjetjem, ki so brez večletnih rezultatov 
poslovanja, izboljšanje tehnološke opremljenosti in delovnih pogojev poslovanja in večanje zaposlovanja 
oziroma samozaposlitev. Prav tako so ta sredstva namenjena podjetjem vključenim v podjetniške inkubatorje 
in podjetjem kjer je več kot 50% lastnikov ženskega spola. 
 
P2A- mikrokrediti 
 
Dne 18. 03. 2005 je bil objavljen Javni razpis za mikrokredite v višini 200.000 tisoč SIT. Mikrokrediti so 
namenjeni malim podjetjem s poudarkom na nastajajočih in novih podjetjih za nemoteno poslovanje, večjo 
konkurenčnost  in optimalno poslovanje tudi v primerih, ko podjetje nima zadostnih likvidnih sredstev ali 
zadostnih jamstev za zavarovanje mikrokredita. V preteklosti je Sklad izvajal vzpodbude samo za 
investicijska vlaganja MSP. Z oblikovanjem novega finančnega instrumenta mikrokrediti po deminimis shemi 
pa je začel Sklad izvajati vzpodbude tudi za vlaganja v obratna sredstva, nakup blaga in storitev, 
promocijske dejavnosti in druga vlaganja v povezavi z osnovno dejavnostjo podjetja. 
 
P3- garancije za dolgoročne kredite pri bankah RS s subvencijami, 
 
Dne 25. 03. 2005 je bil objavljen Javni razpis za odobritev garancij v višini 50% za bančne kredite MSP v 
kombinaciji s premijami za materialne in nematerialne investicije. Skupni obseg razpisanih garancij je znašal 
 1.300.000 tisoč SIT. Skupna višina subvencij, kot nepovratnih sredstev iz Proračuna RS- tekoči 
transfer, pa je znašala 462.000 tisoč SIT. 
 

 Sklad je oblikoval novo garancijsko shemo namenjeno tistim MSP, ki nimajo zadostnih jamstev za 
zavarovanje dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah v Sloveniji. Sklad želi z izvajanjem nove garancijske 
sheme doseči hitrejšo rast in večjo razvojno usmerjenost pri vseh tistih MSP, ki imajo dober poslovni projekt, 
nimajo pa zadostnih oziroma ustreznih zavarovanj.  
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 Nova garancijska shema temelji na porazdelitvi kreditnega rizika med tri finančne institucije in sicer poslovno 
banko, ki je odobrila dolgoročni kredit, Skladom in Evropskim investicijskim skladom (EIF), ki je pogarant 
Skladu.  
 
P3A- garancije za tehnološko opremo 
 
Dne 23. 12. 2005 je bil objavljen Javni razpis za odobritev garancij za tehnološko opremo v višini 80% za 
bančne kredite MSP. Skupni obseg razpisanih garancij je bil 1.000.000 tisoč SIT. 
Namen razpisa je bil omogočiti pridobitev dolgoročnih investicijskih kreditov za nova, rastoča in zrela 
podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnih kreditov za nabavo nove tehnološke opreme. 
Interes ministrstva in vlade RS je, da se MSP omogoči in vzpodbudi investicijska vlaganja v novo visoko 
tehnološko opremo. Takšna oprema pa je za banke zaradi svoje specifičnosti manj primerna za zavarovanje, 
zato Sklad prevzema večji  delež (procent) rizika iz naslova bančnega kredita. Garancije so pozavarovane pri 
Evropskem investicijskem skladu (EIF). 
 
P4- neposredne spodbude-subvencije za investicijska vlaganja MSP 
 
Dne 15. 07. 2005 je bil objavljen Javni razpis subvencij za mala in srednje velika podjetja v skupni višini 
1.380 000 tisoč SIT za leto 2005 in 1.200.000 tisoč SIT za leto 2006. Namen razpisa je bil vzpodbujanje 
investicijskih vlaganj malih in srednje velikih podjetij (MSP) z namenom povečati njihovo rast, produktivnost 
ter uveljavitev na globalnem trgu s tehnološko zahtevnimi produkti in spodbuditi skladnejši regionalni razvoj 
Slovenije, zato so bila sredstva v celoti dodeljena projektom v manj razvitih področjih A in B, kamor sodijo 
statistične regije, ki najbolj zaostajajo v razvoju: Pomurska, Podravska, Zasavska, Spodnjeposavska, 
Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraška in Jugovzhodna Slovenija.  
Sklad si je za izvajanje produkta P4 pridobil dovoljenje Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi za 
izvajanje politike regionalnih državnih pomoči. 
 
Realizacija javnih razpisov za obdobje v letu 2005 
 
P1- posredni dolgoročni krediti s subvenciji 
 
Na Sklad je prispelo 133 vlog za posredne ugodne kredite s subvencijami. Popolnih in ustreznih vlog je bilo 107. Podjetja 
so zaprosila za 3.622.042.539 SIT ugodnejših kreditov. Odobrenih je bilo 80 vlog v višini 2.248.647.530,70 SIT 
kreditov. Podrobnejši podatki so prikazani v tabeli finančna realizacija načrta in tabeli realizacija števila podprtih 
projektov. 
 
P1A- posredni ugodni investicijski krediti v regijah 
 
Na Sklad  ni prispela nobena vloga.  
 
P2- neposredni dolgoročni krediti za nova podjetja 
 
Na Sklad je prispelo 28  vlog za neposredne ugodne kredite. Popolnih in ustreznih vlog je bilo 10. Podjetja so zaprosila 
za 232.833.079 SIT ugodnejših kreditov. Do konca leta je bilo odobrenih 6 vlog v višini 66.050.000 SIT kreditov. 
Podrobnejši podatki so prikazani v tabeli finančna realizacija načrta in tabeli realizacija števila podprtih projektov. 
 
P2A- mikrokrediti 
 
Na Sklad je prispelo 49 vlog za mikrokredite do zaprtja razpisa. Popolnih in ustreznih vlog je bilo 36. Podjetja so zaprosila 
za 242.831.000 SIT kreditnih sredstev. Do konca leta je bilo odobrenih 26 vlog v višini 100.000.000 SIT kreditov. 
Podrobnejši podatki so prikazani v tabeli finančna realizacija načrta in tabeli realizacija števila podprtih projektov. 
 
P3- garancij  s subvencijami za dolgoročne kredite pri bankah RS  
 
Na Sklad je prispelo 116 vlog za odobritev garancije s subvencijo. Popolni in ustreznih vlog je bilo 90. Podjetja so 
zaprosila za 5.234.681.281 SIT kreditov zavarovanih z garancijo Sklada. Do konca leta je bilo odobrenih  57 vlog v višini 
2.600.000.000 SIT kreditov zavarovanih z garancijo Sklada. Podrobnejši podatki so prikazani v tabeli finančna 
realizacija načrta in tabeli realizacija števila podprtih projektov. 
 
P3A- garancije za tehnološko opremo 
 
Na Sklad do konca leta 2005 ni prispela nobena vloga. 



 60

P4- neposredne spodbude-subvencije za investicijska vlaganja MSP 
 
Na Sklad je prispelo 159 vlog za neposredne spodbude-subvencije 18.08.2005. Popolnih in ustreznih vlog je bilo 133. 
Podjetja so zaprosila za 4.911.668.719 SIT subvencij. Do konca leta je bilo odobrenih 77 vlog v višini 2.580.000.000 
SIT subvencij za leto 2005 v višini 1.380.000 tisoč SIT in 2006 v višini 1.200.000 tisoč SIT. Podrobnejši podatki so 
prikazani v tabeli finančna realizacija načrta in tabeli realizacija števila podprtih projektov. 
 
5.4.6 Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev 
 
Ocena uspeha programskih ciljev 
 
Pri oceni uspeha doseganja zastavljenih programskih ciljev je potrebno upoštevati: 
 

- razpoložljiva namenska sredstva, 
- višino pridobljenih sredstev strukturnih skladov, 
- podjetniško okolje v Sloveniji, 
- primerjavo z realiziranimi nalogami v preteklih letih. 

 
 
Pri P1- posrednih dolgoročnih investicijskih kreditih s subvencijami so bila izkoriščena vsa 
razpoložljiva razpisana sredstva. Povpraševanje po tem produktu je preseglo ponudbo sredstev. Razpisali 
smo za 2.250.000 tisoč SIT posrednih dolgoročnih investicijskih kreditov. Na sklad je prispelo 133 vlog. 
Odobrili smo 80 vlog in v celoti izčrpali razpoložljiva sredstva. S tem produktom smo vzpodbudili za 
4.710.200 tisoč SIT investicijskih vlaganj MSP. Povprečna višina državnih pomoči je znašala 4.455.437 SIT. 
 
Učinke finančnih spodbud bo Sklad spremljal pri tem produktu še naslednja tri leta. V podjetjih, ki so prejela 
državno pomoč je bilo pred investicijo zaposlenih 1.081 delavcev. Glede na njihove poslovne načrte se bo 
število zaposlenih v enem letu po izvršeni investiciji v teh podjetjih povečalo na 1.284. Sklad bo načrtovane 
in realizirane učinke zaposlovanja spremljal in rezultate prikazal v poslovnem poročilu za leto 2006.  
Posredni krediti v sodelovanju s poslovnimi bankami so ostali osrednji finančni instrument Sklada.  
V Skladu ocenjujemo, da bo ostal interes MSP po tem finančnem produktu, ne glede na to, da se kažejo v 
poslovnih bankah trendi hitrega zniževanja aktivnih obrestnih mer. 
 
Za produkt P1A- posredni krediti v regijah podjetniki niso pokazali interesa. Produkt se je vodil kot 
pilotni projekt za dve regiji in sicer Štajersko in Posavsko regijo. Zasnovan je bil tako, da združijo sredstva 
lokalne skupnosti, Sklada in bank. Predvsem na manj razvitih območjih so se večkrat postavljale zahteve po 
dodatnih sredstvih, ki bi bile na razpolago predvsem za mikro in mala podjetja za investicijske projekte. 
Obrestna mera za takšne projekte je bila ponujena v višini 6 mesečnega Euribora + max. 1,8%. Na 
razpolago pa je bilo skupaj 3900.000 tisoč SIT. Od tega zneska bi Sklad prispeval 100.000 tisoč SIT. Na 
Sklad do konca leta 2005 ni prispela nobene vloga. Sklad je organiziral med letom več sestankov z namenom 
večje angažiranosti odgovornih na lokalni ravni, vendar do rezultatov ni prišlo.    
 
Za produkt P2- neposredni krediti za nova podjetja je bilo manjše zanimanje v primerjavi z preteklim 
letom. Produktu smo v letu 2005 dodali možnost pridobite finančnih virov tudi za obratna sredstva v višini 
20% vrednosti investicije. Kljub ugodnejšim pogojem je bilo število prispelih vlog manjše v primerjavi s 
preteklim letom. Prispelo je 28 vlog od katerih jih je bilo popolnih in ustreznih 14. Sklad je odobril 6 
neposrednih investicijskih kreditov v skupni višini 66.050 tisoč SIT. Skupna višina investicijskih vlaganj je 
znašala 145.186 tisoč SIT. Na razpolago je bilo 200.000 tisoč SIT tako, da so bila izkoriščena sredstva v 
višini 33%. 
 
Sklad razpolaga z viri, ki jih mora ohranjati, zato se državna pomoč odobrava samo ob obveznem 
zavarovanju kreditov, predvsem  s stvarnimi jamstvi, kar je za mlada podjetja temeljni problem. Prav tako 
ostaja problem kvaliteta predstavljenih projektov, ki ne ustrezajo zahtevam po uvajanju nove tehnologije in 
inovativnosti. V Skladu pripravljamo dodatne spremembe produkta v smeri manjših zahtev po stvarnih 
jamstvih, saj je sklad s strani ministrstva pridobil rezervacije za delno zavarovanje teh kreditov. 
 
Povprečna višina državnih pomoči je znašala 814.277 SIT. Učinke finančnih spodbud bo Sklad spremljal pri 
tem produktu še naslednja tri leta. V podjetjih, ki so prejela državno pomoč je bilo pred investicijo zaposlenih 
17 delavcev. Glede na njihove poslovne načrte se bo število zaposlenih v enem letu po izvršeni investiciji v 
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teh podjetjih povečalo na 35. Sklad bo načrtovane in realizirane učinke zaposlovanja spremljal in rezultate 
prikazal v poslovnem poročilu za leto 2006.  
 
Za produkt P2A- mikrokrediti za nova podjetja je nov produkt za katerega so predvsem mikro podjetja 
pokazala velik interes. Na razpolago je bilo 100.000 tisoč SIT sredstev, ki so bila v celoti izkoriščena. Pri 
produktu mikrokrediti, ki je prvenstveno namenjen financiranju obratnih sredstev ni večjih zahtev po 
zavarovanjih s stvarnimi jamstvi. Na sklad je prispelo 49 vlog. Od tega jih je bilo 36 popolnih in ustreznih. 
Odobrenih je bilo 26 vlog v višini 100.000 tisoč SIT. S ponudbo produkta P2A bo Sklad nadaljeval tudi 
naslednjih letih. Obseg ponujenih sredstev pa je odvisen predvsem od povpraševanja podjetnikov po tem 
produktu v naslednjih letih in od možnosti povečevanja števila zaposlenih na Skladu. 
 
Produkt P3- garancije je nov produkt, ki smo ga začeli intenzivno izvajati v drugi polovici leta 2004. 
Razpisali smo za 1.300.000 tisoč SIT garancij s subvencijami v skupni višini 462.000 tisoč SIT. 
Povpraševanje podjetnikov je preseglo ponudbo, saj je bila višina zaprošenih kreditov za 5.234.618 tisoč SIT 
in višina zaprošenih subvencij 872.561 tisoč SIT. Razpisana sredstva garancij s subvencijami so bila v celoti 
izkoriščena. 
 
Povprečna višina državnih pomoči je znašala 9.263.226 SIT.  Učinke finančnih spodbud bo Sklad spremljal 
pri tem produktu še naslednja tri leta. V podjetjih, ki so prejela državno pomoč je bilo pred investicijo 
zaposlenih 928 delavcev. Glede na njihove poslovne načrte se bo število zaposlenih v enem letu po izvršeni 
investiciji v teh podjetjih povečalo na 1.147. Sklad bo načrtovane in realizirane učinke zaposlovanja spremljal 
in rezultate učinkov tega produkta po enem letu prikazal v poslovnem poročilu za leto 2006.  
 
P3A- garancije za tehnološko opremo je bil razpisan konec leta 2005. Rezultate ponujenega produkta 
bomo lahko ocenjevali šele v letu 2006. Produkt je namenjen MSP, ki želijo investirati v visoko tehnološko 
opremo. Zaradi posebnosti opreme jo banke redkeje upoštevajo kot predmet zavarovanja kredita, zato Sklad 
prevzema pri takšnih investicijah večji del rizika v višini 80% izdane garancije. 
 
Subvencije za tehnološko opremo produkt P4 je nov produkt, ki ga je predlagalo in v večji meri razvilo 
Ministrstvo za gospodarstvo. Sklad je prevzel dodatne obveznosti izvedbe tega produkta sredi leta 2005. Ne 
glede na to, da je bi javni razpis objavljen v mesecu avgustu in so bili pogoji razpisa dokaj zahtevni, je na 
prvo odpiranje prispelo 159 vlog. Na razpolago je bilo za 2.580.000 tisoč SIT subvencij. Podjetja so zaprosila 
za 4.911.668 tisoč SIT subvencij, kar je v veliki meri presegalo razpoložljiva sredstva. Subvencije za visoko 
tehnološko opremo so bila razdeljena že po prvem odpiranju.  Državno pomoč je prejelo 77 podjetij. 
 
Povprečna višina državnih pomoči je znašala 33.506.494 SIT.  Učinke finančnih spodbud bo Sklad spremljal 
pri tem produktu še naslednja tri leta. V podjetjih, ki so prejela državno pomoč je bilo pred investicijo 
zaposlenih 3.900 delavcev. Glede na njihove poslovne načrte se bo število zaposlenih v enem letu po izvršeni 
investiciji v teh podjetjih povečalo na 4.198. Sklad bo načrtovane in realizirane učinke zaposlovanja spremljal 
in rezultate učinkov tega produkta po enem letu prikazal v poslovnem poročilu za leto 2006.  
 
Ocena uspeha pri drugih načrtovanih aktivnostih 
 
Zastavljeni cilji na področju delovanja in obvladovanja vseh poslovnih funkcij v Skladu, lahko ocenjujemo za 
zadovoljive.  
 
V celoti je realiziran načrt prihodkov tako, da je lahko Sklad sam pokrival vse svoje stroške poslovanja in 
ustvaril pozitivni rezultat. 
 
Povečane aktivnosti Sklada na področju rizičnih finančnih produktov zahteva povečane aktivnosti 
spremljanja, ocenjevanja in zaključevanja neporavnanih obveznosti pri podjetij, ki so pridobila državno 
pomoč v preteklih letih. Sklad je konstantno spremljal poslovanje teh podjetij in v primeru neporavnanih 
obveznosti izvajal aktivnosti racionalne in učinkovite izterjave. Sklad v letu 2005 ni beležil večjih zaostankov 
ozir. neporavnanih obveznosti. Vse nastale zaostanke neporavnanih obveznosti pa je uspešno rešil. 
Podrobnejše poročilo je  podano v posebnem poglavju. 
 
Na področju razvoja novih finančnih produktov je Sklad izvedel vse načrtovane aktivnosti. V mesecu maju je 
bil nadzornemu svetu Sklada predstavljen projekt razvoja lastniškega financiranja podjetij, ki ga je sprejel, 
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kot dobro osnovo za nadaljnje aktivnosti. Prav tako je bil projekt pozitivno sprejet tudi na Ministrstvu za 
gospodarstvo. Aktivnosti ustanovitve sklada tveganega kapitala se načrtujejo v letu 2006. 
Na pobudo Ministrstva za gospodarstvo je sklad oblikoval novo shemo direktnih subvencij za ustanovitev in 
zagon novih podjetij v subjektih inovativnega okolja.  Finančni produkt bo namenjen novo nastalim 
podjetjem oziroma podjetnikom, ki bodo svoje aktivnosti šele pričeli izvajati v institucijah inovativnega 
okolja. 
Izvajanje rizičnih finančnih produktov, kot so garancije, neposredni krediti novim podjetjem in mikrokrediti 
zahtevajo obvladovanje naložbenih tveganj. Pri teh produkti je naložbeno tveganje v celoti na strani Sklada. 
Sklad je ustanovi posebno organizacijsko enoto bonitetno službo, ki izvaja aktivnosti tehtanja naložbenih 
tveganj ne samo za tvegane finančne instrumente, ampak tudi za vse druge naložbe, ki jih ima Sklad. Z 
ustrezno usposobljenim kadrom in dobro računalniško podporo želimo obvladovati naložbena tveganja in 
ustvariti dolgoročno stabilne pogoje za uspešno delovanje Sklada. Sklad je izvedel vse načrtovane aktivnosti 
spremljanja in ocenjevanja naložbenih tveganj.  
Konec leta 2005 je Sklad podaljšal pogodbo z EIF in si s tem zmanjšal rizike pri izdanih  garancijah. 
 
V letu 2005 je Sklad prvič pridobil sredstva strukturnih skladov in sredstva proračuna RS v večjem obsegu. 
To je Skladu omogočilo, da je lahko podprl veliko več investicijskih projektov v primerjavi s preteklimi leti. 
Večji obseg sredstev in več podprtih projektov pa zahteva od Sklada med drugim tudi vzpostavitev 
učinkovitega sistema spremljanja, merjenja in poročanja o učinkih dodeljevanja državnih pomoči. V 
poslovnem načrtu, ki ga je v prvi različici sprejel nadzorni svet je bilo načrtovano povečanje števila 
zaposlenih za enega delavca, ki bi izvajal te aktivnosti. Zaradi sklepa vlade o zamrznitvi dodatnega 
zaposlovanja v javnih skladih se je moral poslovni načrt v tem delu spremeniti. Sklad v letu 2005 ni dodatno 
zaposli nobenega delavca vseh načrtovanih aktivnosti predvsem vzpostavitve računalniškega sistema 
merjenja učinkov državnih pomoči pa ni mogel izvesti. Načrtujemo, da bomo lahko sistem spremljanja, 
merjenja in poročanja učinkov državnih pomoči v celoti tudi računalniško vzpostavili v letu 2006. 
 
V Skladu težimo izboljšati notranjo organiziranost in s tem učinkovito izvajanje nalog zaradi katerih smo 
ustanovljeni. V ta namen smo v letu 2005 aktivno pristopili k pridobitvi standarda kakovosti ISO 9001:2000. 
Konec leta 2005 nam je to uspelo pridobiti. Smo pri javni sklad v Sloveniji s certifikatom kakovosti, kar je 
obenem obveza, da nadaljujemo s procesnim pristopom obvladovanja in izboljšanja poslovanja v korist MSP, 
ustanovitelja (vlade) in vseh zaposlenih na Skladu. Vse načrtovane in realizirane aktivnosti na področju 
programskih ciljev je Sklad realiziral z enakim številom zaposlenih kar kaže na to, da smo optimizirali procese 
dela in da so bili zaposleni učinkoviti in zavzeti za delo. 
 
V Skladu želimo povečati prepoznavnost naših aktivnosti in naših produktov v podjetniškem okolju. V ta 
name je Sklad izvedel vse načrtovane aktivnosti. Rezultati teh aktivnosti so vidni saj je Sklad prejel 975 INFO 
najav podjetij, ki so najavila načrtovane investicijske aktivnosti in ima vzpostavljeno neposredno računalniško 
komunikacijo s preko 2000 podjetij. V internetni anketi zadovoljstva glede ponujenih storitev pa je 
sodelovalo 270 podjetij.  Z aktivnostmi na področju prepoznavnosti produktov Sklada bomo nadaljevali tudi v 
naslednjih letih.  
 
5.4.7 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih programskih ciljev v primerjavi z  doseženimi 
 cilji v preteklih letih 
 
Sklad je razpise realiziral v višini 94,0%. Primerjava realizacije preteklim letom kaže na precejšnje povečanje 
odobrenih posrednih kreditov - produkt P1, garancij - produkt P3 in produkt P4 - subvencij kot nepovratnih 
virov. Navedeni produkti so po obsegu razpoložljivih sredstev tudi najpomembnejši produkti Sklada. Sklad je 
odobril za 8,317 mrd različnih oblik finančne pomoči kar je indeks 330,2 v primerjavi z letom 2004. 
Ministrstvo za gospodarstvo oziroma vlada sta namenila neposrednim finančnim spodbudam v obliki 
subvencij in ostalim finančnim vzpodbudam za investicijska vlaganja MSP neprimerno več sredstev, kot je to 
bilo v preteklosti. Tako je lahko Sklad vzpodbudil in financiral neprimerno več investicijskih projektov. V letu 
2005 je pridobilo različne oblike državnih pomoči 246 podjetij kar je indeks 236,5 v primerjavi z letom 2004 
ko je državno pomoč prejelo 104 podjetja. 
  
V manjšem obsegu so ostala sredstva nerealizirana pri produktu neposredni krediti. Upad povpraševanja po 
neposrednih kreditih za nova podjetja je predvsem posledica ponudbe novega produkta P2A mikrokrediti za 
obratna in investicijska sredstva. Mala podjetja so se raje odločila za ponudbo produkta mikrokrediti, saj so 
bili pogoji zavarovanja kredita za podjetja ugodnejši. 
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Prav tako ni prineslo rezultatov sodelovanje z regijskimi finančnimi institucijami. Sklad želi oblikovati finančne 
instrumente in postaviti dolgoročne poslovne vezi s temi institucijami za hitrejšo rast in razvoj podjetništva 
na določenih, predvsem manj  razvitih območjih. Rezultate in večji interes po sodelovanju pa bodo morale  
pokazati tudi same lokalne institucije. 
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REALIZACIJA RAZPISOV V LETU 2005 IN SPREMLJANJE UČINKOV POMOČI 

  P1 -   Posredni 
krediti s 

subvencijami 

P1A -  Posredni 
krediti v regijah 

P2 - Neposredni 
krediti za nova 

podjetja 

P2A - 
Mikrokrediti za 
mala podjetja 

P3 -  Garancije 
za kredite s 

subvencijami 

P4 - Subvencije 
za tehnološko 

opremo 

                Skupno v 
letu 2005 

prispele vloge 
znesek razpisanih kreditov 2.250.000.000 390.000.000 200.000.000 100.000.000 2.600.000.000 - 5.540.000.000 

znesek razpisanih subvencij 270.000.000 - - - 462.000.000 2.580.000.000 3.312.000.000 

število prispelih vlog 133 0 28 49 116 159 485 

višina zaprošenih kreditov 3.622.042.593 0 232.833.079 242.831.000 5.234.681.281 0 9.332.387.952 

višina zaprošenih subvencij 439.445.014 0 0 0 872.561.393 4.911.668.719 6.223.675.126 

skupna višina investicijskih vlaganj 7.650.321.357 0 469.387.982 477.144.346 8.449.684.389 11.861.564.894 28.908.102.968 

število popolnih in ustreznih vlog 107 0 14 36 90 133 380 

odobrene vloge 
število odobrenih vlog 80 - 6 26 57 77 246 

višina odobrenih kreditov 2.248.647.531 - 66.050.000 100.000.000 2.600.000.000 - 5.014.697.531 

višina odobrenih garancij - - - - 1.300.000.000 - 1.300.000.000 

višina odobrenih subvencij 268.143.092 - - - 454.978.749 2.580.000.000 3.303.121.841 

skupna višina investicijskih vlaganj  4.710.199.727 - 145.186.008 220.699.241 4.216.733.884 5.748.717.235 15.041.536.095 

povprečna višina investicijskih vlaganj 58.877.497 - 24.197.668 8.488.432 73.977.787 74.658.665 61.144.456 

delež javnih sredstev 29,6% - 45,5% 45,3% 41,6% 44,9% 39,2% 

delež nepovratnih javnih sredstev 5,7% - - - 10,8% 44,9% 22,0% 

višina zasebnih virov investitorjev 2.193.409.105 - 79.136.008 120.699.241 2.461.755.135 3.168.717.235 8.023.716.723 

povprečna višina zasebnih virov 27.417.614 - 13.189.335 4.642.278 43.188.687 41.152.172 32.616.735 

zaposleni pred investicijo 1.086 - 17 92 928 3900 6.023 

povprečje zaposlenih pred investicijo 13,6 - 2,8 3,5 16,3 50,6 24,5 

načrtovani zaposleni 1 leto po investiciji 1.284 - 35 120 1147 4198 6.784 

povprečje zaposlenih 1 leto po investiciji 16,1 - 5,8 4,6 20,1 54,5 27,6 

načrtovana nova delovna mesta 1 leto po investiciji 198 - 18 28 219 298 761 

povprečje novih delovnih mest 1 leto po investiciji 2,5 - 3,0 1,1 3,8 3,9 3,1 

izračunana višina državne pomoči 356.434.951 - 4.885.660 100.000.000 528.003.906 2.580.000.000 3.569.324.517 

povprečna višina državne pomoči/vlogo 4.455.437 - 814.277 3.846.154 9.263.226 33.506.494 14.509.449 
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FINANČNA REALIZACIJA 
NAČRTA 

REALIZACIJA 2004 REALIZACIJA 2005  

 Znesek v tisoč SIT 
 

 Znesek v tisoč SIT 
 

 INDEKS 
Real05/ 
Plan05 

Posredni krediti preko bank s premijami 
na materialne in nematerialne 
investicije: 

     

• krediti 1.810.425  2.248.648  124,2 
• premije 105.548  268.143  254,0 

Posredni krediti v regijah 0  0  0,0 
Neposredni  krediti za nova podjetja 146.415  66.050  45,1 
Mikrokrediti za mala podjetja 0  100.000  - 
Garancije – državna garancijska shema 
–  v kombinaciji s premijami: 

      

• garancije 443.822  2.600.000  585,8 
• premije 12.937  454.979  3.516,9 

Subvencije za tehnološko opremo 0  2.580.000  - 
SKUPAJ 2.519.147  8.317.820  330,2 

 
 
 
 
REALIZACIJA  ŠTEVILA PODPRTIH PROJEKTOV                                                                                          
 REALIZIRANO 2004 

(projektov/podjetij) 
REALIZIRANO 2005 
(projektov/podjetij) 

INDEKS 
Real. 05/Real.04 

Posredni, ugodni krediti v sodelovanju z bankami 
 62 80 133.3 

Posredni krediti v regijah 
 0 0 - 

Neposredni dolgoročni investicijski krediti za nova 
podjetja in MSP 24 6 25,0 

Mikrokrediti za mala podjetja 0 26 2600,0 
Garancij za dolgoročne investicijske kredite najete 
pri bankah s subvencijami 18 57 316,6 

Subvencije za tehnološko opremo 0 77 7700,0 
SKUPAJ 104 246 236,5 
 
 
Pregled realizacije produktov v primerjavi s preteklimi leti je predstavljen v naslednjih grafih: 
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5.5 Pojasnila o vzrokih za nedoseganje zastavljenih ciljev 
 
5.5.1. Nedoseganje programskih ciljev 
 
Glede na obseg razpisanih sredstev je Sklad izvedel aktivnosti v višini 98,6%. Manjši del nerealiziranih 
aktivnosti se navezuje na produkt P1A posredni krediti v regijah. Produkt se je v letu 2005 vodil kot pilotni 
projekt za dve regiji in sicer Štajersko in Posavje. Podjetniki niso pokazali interesa izkoristiti ugodnejše 
finančne vire, ki sta ga ponujala dva regionalna sklada. Pogoji kreditiranja so bili ugodnejši od tržnih pogojev 
komercialnih bank, zato je iskati vzroke tudi v slabo razviti mreži razvojnih institucij na lokalni oziroma 
regionalni ravni. Prav tako pa bo potrebno izboljšati informiranost podjetnikov na lokalni ravni o možnostih, 
ki jih ponuja država preko Sklada. Skozi vse leto smo opozarjali in imeli sestanke z regionalnima skladoma 
kako pritegniti podjetnike, da izkoristijo ponujene ugodnosti. Po mnenju regionalnih skladov je bil vzrok za 
slabši odziv v povečani ponudbi nepovratnih virov različnih institucij na državni ravni in pa v premajhni razliki 
v obrestni meri v primerjavi s komercialnimi bankami.  
Sklad si je zadal nalogo povezati razdrobljeno in nerazvito mrežo podjetniške podpore na lokalni ravni s 
finančnimi instrumenti. V letu 2005 je zato razvil novi instrument pogarancij v sodelovanju z EIF, ki ga želi 
kot pilotni projekt voditi z dvema regionalnima garancijskima skladoma.  
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Manjši obseg izkoriščenih sredstev pri produktu P2 neposredni krediti za nova podjetja v višini 33% je iskati 
v več vzrokih. Največja ovira je zahteva Sklada po realnih in zadostnih jamstvih za zavarovanje teh kreditov. 
Vir teh sredstev je namreč namensko premoženje, ki ga mora Sklad po zakonu ohranjati in po možnostih 
povečevati.  
Druga ovira so sami investicijski projekti, ki ne zadostijo kriterijem dodeljevanja državnih pomoči. Projekti so 
prav tako slabše pripravljeni in tudi predstavljeni, zato bi bilo potrebno, da svojo vlogo opravijo tudi druge 
podporne institucije. 
Prav tako pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je Sklad ponudil v letu 2005 malim podjetnikom dodatno nov 
produkt P2A mikrokrediti, ki so bili zaradi manjših zahtev po zavarovanjih kredita bolj zanimivi. Razpisana 
kvota za mikrokredite je bila predčasno izkoriščena. Sklad želi nadaljevati s ponudbo produkta P2 neposredni 
investicijski krediti za nova podjetja z manj zahtevnimi pogoji zavarovanja dolgoročnega kredita tudi v letu 
2006.  
 
5.5.2. Nedoseganje ciljev pri drugih načrtovanih aktivnostih 
 
Ostali programski cilji so bili realizirani v celoti. Prav tako so bile realizirane vse ostale načrtovane aktivnosti. 
Sklad je sredi leta 2005 na prošnjo Ministrstva za gospodarstvo prevzel in izvedel še dodatne aktivnosti 
(javni razpis za subvencije za tehnološko opremo), ki niso bile načrtovane v prvotnem poslovnem načrtu ob 
nespremenjenem številu zaposlenih, tako da lahko ocenjujemo delo Sklada za učinkovito in uspešno.  

 

5.6. Učinki državnih pomoči  
 
Sklad izvaja izključno dolgoročno državno pomoč, zato so rezultati merjenja učinkov po posameznih letih 
lahko le približni. Nova zakonodaja zahteva od Sklada bolj sistematičen in analitični pristop k ugotavljanju 
učinkov državnih pomoči. V letu 2006 načrtujemo zaposliti analitika, ki bo  spremljal in analiziral učinke 
državnih pomoči za potrebe vlade, ministrstev in Sklada. 
 
Glede na sedanje spremljanje učinkov je merljiv je le kazalnik o planiranem povečanju števila zaposlenih po 
končani investiciji podprti s posameznim finančnim produktom Sklada. 
 
Sklad je poslal vprašalnik vsem podjetjem, ki so v letu 2004 pridobila državno pomoč. Vprašalnik je izpolnilo 
98,7% vseh podjetij. Podrobnejše ugotovitve analize so predstavljene v točki 9.7.2.  
Na podlagi preverjanja učinkov državnih pomoči s pomočjo vprašalnika za leto 2004 smo prišli do naslednjih 
ugotovitev: 
 

• Skupno število zaposlenih v podjetjih, ki so prejela državno pomoč se povečuje.  
• Investitorji so do konec marca realizirali 49 novih zaposlitev. Pri teh podatkih je potrebno upoštevati, 

da se trend zaposlovanja še nadaljuje, saj še 29 investicij od 75 investicij še ni zaključenih. 
• Analiza dobička oziroma izgube je pokazala, da je 86,6% podjetij poslovalo z dobičkom in 13.3% 

podjetij z izgubo.  
 
Podjetja so kredite porabila namensko in v veliki večini (v 99%) vračajo kredit skladno z amortizacijskim 
načrtom. Le tri podjetja imajo težave pri vračilu kredita. Iz naslova zamudnih obresti, zaradi nepravočasno 
plačanih obrokov kreditov, je Sklad v letu 2005 obračunal 358.794,83 SIT zamudnih obresti. 
 
5.7. Realizacija ciljev in nalog na področju delovanja Sklada - sredstva za delo 
 
Prihodki 
 
Sklad je za leto 2005 planiral 1.206.475 tisoč SIT prihodkov, realiziranih pa je bilo 791.508 tisoč SIT 
prihodkov, kar pomeni 65,6% realizacijo. Prihodki od obresti, prihodki od provizij in prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev so realizirani v večjem obsegu, medtem ko so transferni prihodki realizirani le 54%. Sklad 
je planiral transferne prihodke, ki jih je prejel v letu 2005 za oblikovanje posebnega garancijskega sklada za 
garancije za tehnološko opremo, v znesku 424.500 tisoč SIT. Kasneje je bilo v pogodbi dogovorjeno, da se v 
prejemek evidentira le v bilanci stanja kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.  
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Odhodki 
 
V finančnem načrtu za leto 2005 je Sklad planiral 468.522 tisoč SIT odhodkov, realiziranih pa je bilo 414.557 
tisoč SIT odhodkov, oziroma 88,5%. Do manjše realizacije odhodkov od planiranih prihaja predvsem na 
računu sredstev za delo, kjer so bili realizirani nižji odhodki za plače in izdatke za blago in storitve kot so bili 
planirani. 
 
Razlika med prihodki in odhodki 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov Sklad izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 376.951 tisoč SIT, 
kar je manj, kot je bilo planirano (plan 737.953 tisoč SIT). V presežku prihodkov nad odhodki je tudi del 
neporabljenih sredstev, ki jih je Sklad prejel iz sredstev strukturnih skladov za oblikovanje rezervacij na 
garancijskem skladu EU v znesku 251.859 tisoč SIT. Presežek prihodkov nad odhodki je tako sestavljen iz 
251.859 tisoč SIT presežka iz naslova sredstev garancijskega sklada EU,  143.296 tisoč SIT iz presežka z 
upravljanjem z namenskim premoženjem in iz presežka odhodkov nad prihodki v znesku 18.204 tisoč SIT na 
sredstvih za delo. 
 
 
5.8. Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju aktivnosti 
 
5.8.1. Nepričakovane posledice pri programskih aktivnostih 
 
Sklad si je v svoji strategiji razvoja programskih aktivnosti zadal nalogo povečevanja izvajanja rizičnih 
finančnih instrumentov. V letu 2003 je bilo od skupnih naložb 11% rizičnih naložb v obliki neposrednih 
kreditov mladim podjetjem-začetnikom, začasna sovlaganja v projekte MSP-krediti in garancije. V letu 2004 
se je ta procent povečal na 24,5%. V letu 2005 pa znaša ta delež 29.4%. Gre predvsem za neposredne 
kredite novim MSP, mikrokredite in izdane garancije MSP do 100 zaposlenimi. 
Povečan obseg rizičnih finančnih instrumentov je obvladovanj in ni pričakovati večjih odstopanj. Sklad bo 
lahko pričakovane posledice prevzetih kreditnih rizikov pokrival z oblikovanimi rezervacijami, pozavarovanjem 
pri EIF-u, stvarnim zastavljenim premoženjem podjetij in strokovnim delom zaposlenih v Skladu. 
 
Sklad je izpostavljen iz naslova izdanih garancij iz preteklih let z garancijo podjetju Krona-Hit v znesku 
183.293 tisoč SIT. Izdaja garancije temu podjetju je bila pogojevana z ureditvijo ustreznega zavarovanja. Do 
tega zavarovanje nikoli ni prišlo, zato v Skladu smatramo, da ni bila nikoli izdana. Sklad je prejel v letu 2003 
neugodno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, glede te garancije. Sodni spor poteka že od leta 1996. Na 
odločitev  Okrožnega sodišča se je Sklad pritožil na Višje sodišče, ki je zadevo ponovno vrnilo v sojenje na 
Okrožno sodišče. Dne 12. 02. 2004 je Okrožnem sodišču izdalo sodbo in sklep s katero je bilo odločeno v 
prid Skladu. SKB banka d.d. kot tožnica pa se je na takšno odločitev Okrožnega sodišča pritožila na Višje 
sodišče. Zaradi zahtevnosti spora je Sklad v letu 2003 za zastopanje pooblastili novega odvetnika, ki je 
specialist na področju gospodarskih sporov. Sklad ima v primeru neugodnega izida tega spora oblikovane 
zadostne rezervacije.  
 
V začetku meseca julija 2005 je vlada sprejela sklep o racionalizaciji in učinkovitejšem sistemu delovanja 
podpornih institucij, ki izvajajo aktivnosti pospeševanja in razvoja MSP. V tem kontekstu je bil sprejet sklep o 
združitvi več podpornih institucij med njimi tudi Sklada v eno enovito agencijo. Pričetek združevanje 
samostojnih pravnih oseb je imelo za posledico veliko aktivnosti na področju usklajevanja in tehtanja 
pozitivnih in negativnih strani ukrepa. Sklad se je zato skoraj 2 meseca ukvarjal z organizacijskimi, 
vsebinskimi in pravnimi zadevami teh ukrepov. Zaradi pravnih in vsebinskih zadržkov se je pozneje sprejel 
sklep, da se Sklad izloči iz procesov združevanja in da nadaljuje s svojimi aktivnostmi kot samostojna pravna 
oseba. Še več Ministrstvo za gospodarstvo je dodelilo Skladu povečano vlogo in dodatne naloge, ki bodo dale 
Skladu in preko njega MSP dodaten zagon in rast. 
 
5.8.2. Nepričakovane posledice pri delovanju Sklada -  sredstva za  delo 
 
Glede na načrtovan povečan obseg aktivnosti in neprimerno več sredstev državnih pomoči, ki jih je imel na 
razpolago Sklad v letu 2005 je zahteval tudi povečano število izvajalcev. Omejitveni ukrepi vlade pri 
dodatnem zaposlovanju državnih uslužbencev so se nanašali tudi na Sklad. Tako Sklad ni mogel dodatno 
zaposlovati novih delavcev. Načrtovani obseg aktivnosti je bil izveden ob delu preko obveznega delovnega 
časa in manjši izkoriščenosti letnega dopusta. Pri izvajanju nalog pa so nam pomagali tudi zaposleni iz 
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Ministrstva za gospodarstvo. Sklad razpolaga z velikimi finančnimi sredstvi in izvaja program, ki je eden od 
pomembnejših ukrepov Ministrstva za gospodarstvo pri razvoju MSP, zato lahko ima ukrep omejevanja 
števila zaposlenih na Skladu negativne posledice. 
 
Že od leta 1994 potekajo sodni postopki delovnih sporov za tri takrat zaposlene vodilne delavce v Skladu. 
Uprava Sklada je na svoji 5. redni seji nadzornega sveta z dne 24. 10. 2003 seznanila le tega s potekom 
sodnih postopkov in finančnimi posledicami, ki lahko nastanejo v primeru izgube sodnih postopkov. V letu 
2003 so bile izdane vmesne sodbe, ki niso bile pozitivne za Sklad. Na osnovi poročila uprave Sklada je 
nadzorni svet sprejel sklepe in predlagal ukrepe v smeri nadaljnjih sodnih postopkov in informiranja Vlade RS 
z namenom pridobitve dodatnih navodil in predlogov o nadaljnjem vodenju postopkov. Na pobudo nekdanjih 
delavcev, ki tožijo Sklad smo v sredini leta 2004 izvedli dva razgovora o poravnavi, vendar do dogovora ni 
prišlo. V letu 2004 je od nadaljnjih tožb odstopil eden od tožnikov. Dne 22. 11. 2004 smo pridobili tudi dokaj 
ugodno sodbo za Sklad od Višjega delovnega in socialnega sodišča  v Ljubljani v primeru drugega tožitelja. 
Pri tretjem sporu pa je Delovno in socialno sodišče v Ljubljani dne 12. 10. 2004 sodilo deloma v prid bivšega 
zaposlenega. Sklad se je na to odločitev v zakonitem roku pritožil na Višje sodišče.  
V letu 2005 se je pri enem sporu v katerem je prišlo tudi do revizije, le ta zavrnila. Bil pa je vložen še 
predlog za obnovo postopka, o katerem mora sodišče še prav tako odločiti, ter o višini nadomestila plače za 
obdobje, ko je bil tožnik še zaposlen na Skladu. Kot dodatno tožbo pa je isti bivši zaposleni vložil še tožbo 
zaradi ničnosti o suspenzu in disciplinskem prenehanju delovnega razmerja. Pri drugem bivšem zaposlenem 
teče vzporedno z kar nekaj sodnimi postopki poskus, ki je bil podan s strani Sklada za izvensodno 
poravnavo. Povratne informacije še Sklad ni dobil, postopki na sodiščih pa normalno tečejo.  
V primeru negativne sodbe Sklad nima oblikovanih dodatnih rezervacij. 
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5.9. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene 
 standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo 
 
Ocenjujemo, da je poslovanje Sklada z vidika gospodarnosti učinkovito. Sklad je dolžan pri svojem 
poslovanju v celoti upoštevati veljavne zakonske predpise. Neposredno predpisanih standardov in meril s 
strani pristojnega Ministrstva za gospodarstvo Sklad ne prejema. Posredno pa upošteva sklepe in priporočila 
Nadzornega sveta Sklada, kjer ima Ministrstvo za gospodarstvo dva člana. Po Zakonu o javnih skladih 
predseduje nadzornemu svetu Sklada minister za gospodarstvo. 
 
Zakonski predpisi in notranji akti omogočajo Skladu, da je v okviru razpoložljivih sredstev razpisal in dodelil 
državno pomoč projektom, ki so v skladu s strategijo gospodarskega razvoja Slovenije in državnim razvojnim 
programom.  
 
Sklad učinke državne pomoči spremlja na nivoju poslovnega leta in na daljše obdobje. Posebna pozornost je 
dana številu zaposlenih pred investicijo in po investiciji. Rast števila zaposlenih v MSP, ki so prejela državno 
pomoč za investicijske naložbe se povečuje kar kaže na to, da je državna pomoč dodeljena gospodarno in 
učinkovito.  
 
Podjetja, ki so prejela državno pomoč, obveznosti do Sklada  redno vračajo. Na dan 31. 12. 2005 so bile  
Skladove terjatve do MSP iz naslova kreditov in garancij v višini 8.742.775.180,41 SIT razporejene v 
naslednje bonitetne skupine: 
- v skupini A 76,7%,  
- v skupini B 4,6%,  
- v skupini C 14,8%, 
- v skupini D  1,8%, 
- v skupini E  2,1% vseh terjatev.  
 
Sklad je glede na bonitetno oceno terjatev iz naslova naložb in garancij oblikoval rezervacije v skupnem 
znesku 738.462.693,24 SIT. V bonitetne skupine C, D in E so razvrščene predvsem garancije iz obdobja 
poslovanja Sklada pred letom 2000. 
  
Poslovni rezultati podjetij, ki so prejela državno pomoč kažejo v večini primerov konstanten dobiček. Vsi ti 
pokazatelji kažejo na to, da so merila pri ocenjevanju projektov in strokovnost zaposlenih v Skladu  na 
primernem nivoju. 
 
Na gospodarno in uspešno poslovanje v letu 2005 kažejo tudi rezultati finančnega upravljanja s sredstvi. 
Sklad je ustvaril presežek prihodkov nad odhodki. Pri tem Sklad sam pokrival vse svoje stroške poslovanja. 
Stroški poslovanja so bili nižji od načrtovanih kljub temu, da so bile vse načrtovane aktivnosti izvedene. 
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5.10. Ocena učinkov državnih pomoči na druga področja 
 
Ocena učinkov državne pomoči se nanaša na področja gospodarstva, socialne dejavnosti, varstva okolja, 
regionalni razvoj in urejanje prostora.  
 
Gospodarstvo 
Finančne državne spodbude, ki jih dodeljuje Sklad, imajo pozitivne učinke na razvoj gospodarstva, saj se 
sredstva dodeljujejo izključno za razvojne projekte MSP. Hitrejša investicijska vlaganja MSP s pomočjo 
Sklada zagotavljajo boljšo tehnološko opremljenost in s tem povečujejo konkurenčno sposobnost predvsem 
na tujih trgih. Prav tako pa takšne državne spodbude vplivajo na ohranjanje in povečevanje števila 
zaposlenih in na same delovne pogoje zaposlenih. Državna pomoč prav tako vpliva in spodbuja investicije v 
energetsko učinkovitejše in boljše ekološke pogoje poslovanja.  
 
Socialne dejavnosti 
Pozitivni učinki finančnih vzpodbud Sklada se kažejo predvsem na področju števila novih zaposlitev po 
končani investiciji v podjetjih, ki so prejela državno pomoč. S tem se zmanjšujejo  pritiski na socialne pomoči 
in na drugi strani povečuje socialna varnost zaposlenih. Učinki se prav tako kažejo v relativnem zmanjšanju 
sredstev nadomestil za brezposelnost in drugih zahtevkih za socialno pomoč. Ni pa zanemariti tudi dejstva, 
da vsaka zaposlitev povečuje kvaliteto osebnega in družinskega življenja.   
 
Varstvo okolja 
Varstvo okolja je eden od pomembnejših elementov pri ocenjevanju projektov. Kreditna komisija Sklada 
redno ocenjuje tudi ali nove investicije vplivajo negativno ali pozitivno na okolje. Z oblikovanimi merili 
ocenjevanja se izločajo iz sistema državne pomoči projekti, ki bi imeli negativni vpliv na okolje. Skupna 
ocena predloženih projektov v letu 2005 kaže na to, da MSP upoštevajo in načrtujejo okolje- varstvene 
kriterije v okviru novih investicij. 
 
Regionalni razvoj 
Sklad je institucija, ki pri izvajanju vzpodbud v obliki državnih pomoči upošteva primernost projektov na 
celotnem teritoriju Republike Slovenije. Prednost pri dodeljevanju državne pomoči imajo projekti, ki 
povečujejo dodano vrednost na zaposlenega, število zaposlenih, izvoz, izboljšujejo vpliv na okolje in tehnično 
tehnološko raven proizvodnje. Sklad izvaja svoje aktivnosti tudi po regionalni shemi državnih pomoči ob 
upoštevanju enakih prednostnih kriterijih, kot to velja za vse ostale državne pomoči.  
 
Sklad načrtuje v letu 2006 razpisati v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pogarancije, kjer bo kril do 50% 
kreditnega rizika regionalnih oziroma lokalnih garancijskih shem.  
 
Urejanje prostora 
Sklad z izvajanjem svojih aktivnosti nima neposrednega učinka na urejanje prostora. Imajo pa te aktivnosti 
posredne učinke, saj ni možno pridobiti od Sklada razvojnih sredstev brez ustreznih soglasij, kar pomeni da 
so projekti plansko vključeni v urejen prostor nekega kraja. 
 
5.11. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora v Skladu in  poročilo o 
 izvedbi postopkov notranjega revidiranja 
 
Sklad ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol ter pogoje za njegovo delovanje. Za izvajanje notranjega 
revidiranja ima Sklad najete zunanje izvajalce, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje notranjega revidiranja. V 
letu 2005 je bila, po opravljenem izboru v skladu z Zakonom o javnih naročilih, kot zunanji izvajalec 
notranjega revidiranja, izbrana revizijska hiša Audit@co, investiranje d.o.o. iz Murske Sobote. V skladu z 
letnim načrtom za leto 2005 so v Skladu preverili delovanje notranjih kontrol na naslednjih področjih: 
 

- Preveritev pravnih podlag za objavo javnega razpisa, 
- Preveritev vsebine prispelih vlog na javne razpise, 
- Preveritev postopkov obdelave vlog, 
- Preveritev postopkov izvedbe odobritve, 
- Preveritev postopkov spremljanja danih kreditov/sredstev upravičencem državne pomoči. 
 
 

Po ugotovitvah izvajalca notranjega revidiranja, so na vseh pregledanih področjih vzpostavljene notranje 
kontrole, ki delujejo. Priporočilo notranjega revizorja je bilo dano samo na področju ocenjevanja vlog pri 
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kriteriju priznanega števila dodatnih zaposlitev na način, da se čimbolj izključi subjektivni vidik ocenjevalca. V 
skladu bomo v roku 2 mesecev pripravili natančnejša navodila za delo kreditne komisije. Prav tako je 
notranja revizija podala priporočilo, da se bonitetna poročila vsebinsko obravnavajo na način kot to izvajajo 
komercialne banke. Sklad je upošteval priporočilo in temu primerno spremenil pravilnik o delu bonitetne 
službe.   
 
5.12. Usposabljanje zaposlenih v Skladu 
 
V Skladu želimo slediti programskim ciljem vlade, novostim in dobri praksi najrazvitejših evropskih držav na 
področju finančnih podpor MSP. Glede na nove možnosti oblikovanja finančnih produktov in poudarjena 
evropska podpora dostopu do finančnih virov, smo na Skladu sprejeli načrt izvajanja stalnih oblik 
usposabljanja zaposlenih.  Usposabljanje smatramo kot temeljni sestavni del vsakega delovnega procesa v 
Skladu. Načrtovanje usposabljanja zagotavlja upravljanje s področjem usposabljanja zaposlenih ter s tem 
racionalno vlaganje sredstev v pridobivanje novih znanj in izkušenj.  
 
Načrtovanje usposabljanja pomeni sistematičen pristop k določanju: 
- vsebin usposabljanja, 
- izvajalcev, 
- udeležencev, 
- rokov in sredstev za izvedbo usposabljanja. 
 
Vsebine usposabljanja: 
Vsebina usposabljanja se deli na strokovno in poslovno usposabljanje. Strokovno usposabljanje je 
funkcionalno usposabljanje za opravljanje dela v okviru Sklada in je prilagojeno vrstam dela in delovnim 
mestom. Strokovno usposabljanje pa pomeni usposabljanje za delo na delovnem mestu, višjo stopnjo znanj 
in veščin, potrebnih za opravljanje dela s širšega področja finančnega in bančnega poslovanja ter hitrejšega 
prilagajanja dela spremenjenim vsebinam in postopkom. Strokovna usposabljanja se nanašajo na: 
 
- širše poslovno področja: 
- management obvladovanja in upravljanja s tveganji, 
- ocenjevanje tveganosti podjetij v fazah zagona in rasti, 
- finančne ocene projektov v fazi hitre rasti in finančne ocene projektov v zagonski fazi podjetja, 
- obvladovanje garancijskih shem, 
- management rezervnega sklada in ocenjevanje izgub, 
- sistem pozavarovanja, 
- statistično-analitično obvladovanje sistema za spremljanje finančnih produktov Sklada, 
- koriščenje sredstev evropskih strukturnih skladov in ostalih mednarodnih institucij, 
- oblikovanje učinkovitega e-poslovanja z bankami, 
- evropska pravila konkurenčnosti na področju finančnih instrumentov, 
- razvoj in oblikovanje skladov tveganega kapitala, 
- lastniško financiranje podjetij. 
 
- pravno področje: 
- novosti v zvezi z zavarovanjem obveznosti, 
- novosti v zvezi z izterjavo dolgov in postopkov pred sodišči, 
- nova pravila zakona o javnih naročilih. 
 
- področje finančne podpore podjetjem:  
- analize financiranja podjetij, 
- analize kreditne sposobnosti podjetij, 
- smernice bančnih pravil o ocenjevanju bonitete podjetij, 
- zavarovalni instrumenti in učinkovita izterjava (menice, hipoteke, novi načini zavarovanja na podlagi 

stvarno pravnega zakonika). 
 
področje finančnega poslovanja in računovodstva: 
- finančne naložbe in upravljanja z vrednostnimi papirji, 
- izdelava letnih poročil in zaključnih bilanc. davčna zakonodaja, 
- plačni sistem v javnem sektorju, 
- predpisi in pravila za proračunske uporabnike, 
- predpisi, pravila in praksa v okviru enotnega zakladniškega računa, 
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- letni popisi in inventure osnovnih sredstev. 
 
Poslovno usposabljanje je namenjeno osvajanju in osvežitvi poslovnih znanj, s katerimi se zaposlenimi 
seznanjajo z značilnostmi delovanja javnih skladov in javne uprave. 

 
Izvajalci: 
Izvajalci programov usposabljanja so referenčne strokovne domače ali tuje organizacije na področju javne 
uprave in kreditnih ter garancijskih poslov, Združenje bank Slovenije, EVCA – evropsko združenje tveganega 
kapitala, Evropska komisija, evropsko garancijsko združenje – AECM in ostale priznane mednarodne 
institucije. 
 
Udeleženci usposabljanja: 
Udeleženci usposabljanja so vsi zaposleni Sklada, usposabljanje je vezano na področje, ki ga posamezno 
delovno mesto pokriva. 
 
Informiranje in zbiranje gradiv:  
Zaposleni, ki se udeležijo določenega usposabljanja, so dolžni v informacijsko /dokumentacijski sistem 
Sklada vključiti pridobljeno gradivo iz usposabljanja, glede na potrebe in pomembnost pridobljene vsebine pa 
mora zaposleni pripraviti poročilo in vsebino predstaviti ostalim zaposlenim. 
 
Letni pregled usposabljanj:  
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5.13. Promocijske in predstavitvene aktivnosti 
 

Sklad je že v letu 2004 pričel z  izvajanjem Programa trženja in komunikacijske strategije Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo z namenom: 

 
• povečanje prepoznavnosti in ugleda Sklada v javnosti, 
• povečanje prepoznavnosti novih produktov Sklada (garancije, subvencije iz koriščenja sredstev 

ESRR) med mikro, malimi in srednjimi podjetji, 
• povečanje zavedanja in informiranosti mikro, malih in srednjih podjetij o možnostih pridobivanja 

finančnih sredstev za investicijska vlaganja (P1 in P3) in koristih s poudarkom na koriščenju sredstev 
evropskih strukturnih skladov, 

• spodbujanje mikro, malih in srednje velikih podjetij k udeležbi pri razpisih Sklada, 
• vzpostavljanje in ohranjanje dobrih poslovnih odnosov s poslovnimi in strateškimi partnerji (banke, 

EIF, AECM), 
• seznanjanje širše javnosti s produkti Sklada, posebej študentov, potencialnih podjetnikov in 

podjetniških svetovalcev. 
 

Opravljene aktivnosti v letu 2005: 

• opravljenih 20 regionalnih in lokalnih predstavitev za podjetja in svetovalce (seznam  v prilogi), 
• opravljenih 16 predstavitvenih delavnic s sodelujočimi bankami (seznam  v prilogi), 
• opravljenih 15 predstavitev v okviru ostalih poslovnih dogodkov (tehnološki parki, obrtni sejem, ….), 
• opravljena anketa med 60 bančniki o primernosti in ustreznosti Skladovih aktivnosti, 
• izdanih  8300 kom  predstavitvenih brošur za produkte, ki vključujejo evropska sredstva, 
• izdanih 38 000 promocijskih letakov za MSP, 
• opravljena direktna promocija na 35 437 naslovov MSP v Sloveniji, 
• objavljenih  14 TV oglasov, 
• dopolnitve spletnih strani  z ponudbo produktov Sklada v letu  2005 (info najave, razpisna 

dokumentacija, programski pripomoček za pripravo poslovnega načrta, programski pripomoček za 
pripravo amortizacijskega načrta, anketa, e- novice). 

 
Mednarodno uveljavljanje garancijske sheme za Slovenijo: 
• sodelovanje in predstavitev na mednarodni konferenci v organizaciji Evropskega investicijskega 

sklada: The SME Guarantee Facility Conference 2005 – SME access to finance kot partnerske 
institucije, 

• sodelovanje Sklada na Mednarodnem seminarju v organizaciji AECM: The follow-up of the guarantee 
commitments: a matter of professional  management, Antalya, maj 2005 (srečanje na seminarju je 
Sklad izkoristil na dodatno mednarodno poromocijo in za dogovor o sodelovanju v projektu tehnične 
pomoli za finančne institucije, ki izdajajo garancije, projekt bo zvajal AECM ), 

• udeležba Sklada v projektu tehnične pomoči za finančne institucije, ki izdajajo garancije, projekt 
izvaja AECM.  

 

Rezultati 2005: 

• prispelih 975 INFO najav, 
• prispelih 483 vlog na razpise Sklada, 
• objavljenih  86 člankov in prispevkov v 28 različnih medijih na temo spodbud Slovenskega 

podjetniškega sklada (glej prilogo – Analiza medijskih objav od 01.01.2005 – 30.09.2005), 
• izbor Slovenskega podjetniškega sklada v projektu tehnične pomoči Evropske komisije pri 

uveljavljanju garancijskih shem v novih članicah EU, 
• prispelih 1200 prijav uporabnikov na e-novice, 
• prispelih 254 odgovorov na spletno anketo Sklada o potrebah podjetnikov po različnih finančnih 

viri
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Zap. št. Datum Naziv institucije/kraj Naslov teme Predavatelj 

1.  19. 1. 2005 EIM, Mediamix d.o.o. 
MSP na e-poti/Maribor 

Razpisi za razvojna 
sredstva MSP 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 

2.  25. 1. 2005 OZS / Ljubljana Razvojne naložbe MSP 
Finančna sredstva in 
ugodnosti 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 

3.  16. 2. 2005 A banka Vipa d.d./ Posvet skrbnikov/ Bled Razpisi za razvojna 
sredstva MSP 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 
Mag. Boštjan Vidovič 

4.  17. 2. 2005 Ekonomski institut Maribor / DREDA 
Kosovo/Maribor 

Predstavitev delovanje 
Slovenskega 
podjetniškega Sklada 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 

5.  21. 2. 2005 GZS /Sestanek direktorjev območnih 
gospodarskih zbornic /Trbovlje 

Predstavitev razpisov 
Sklada 

Mag. Manfred Lepej 

6.  28. 2. 2005 EIF Conference on the SME Guarantee 
Facility 

Predstavitev izvajanja 
garancijske sheme v 
Sloveniji 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 

7.  23. 3. 2005 Območna obrtna zbornica Celje / Celje 
LPC-ji; RRA, OGZS, OOZS, podjetniki 

Predstavitev razpisov 
Sklada 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 

8.  24. 3. 2005 OGZS Maribor/ Maribor 
LPC-ji; RRA, OGZS, OOZS, podjetniki 

Predstavitev razpisov 
Sklada 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 

9.  29. 3. 2005 Banka Celje d.d. / Celje 
Banka Koper d.d.d / Koper 
Gorenjska banka d.d. / Kranj 
Raiffeisen - Krekova banka d.d. /Maribor 
Poštna banka Slovenije d.d. / Maribor 
Factor banka d.d. / Ljubljana 

Predstavitev razpisov 
Sklada 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 
Mag. Boštjan Vidovič 

10.  30. 3. 2005 
 

Raiffeisen-Krekova banka d.d. / Maribor 
NLB d.d. / Ljubljana 
Poštna banka Slovenije d.d./ Maribor 
Banka Domžale d.d. / Domžale 
Banka Zasavje d.d. / Trbovlje 
Probanka d.d. / Maribor 
 

Predstavitev razpisov 
Sklada 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 
Mag. Boštjan Vidovič 
Mag. Maja Tomanič  

11.  30. 3. 2005 IRC v sodelovanju z GZS, Ljubljana Ponudba 
podjetniškega sklada 
za inovativna podjetja 

Boris Pfeifer 

12.  1. 4. 2005 NKBM d.d. / Maribor Predstavitev razpisov 
Sklada 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 
Mag. Boštjan Vidovič 

13.  4. 4. 2005 
 

Koroška banka d.d. / Slovenj Gradec 
SKB d.d. / Ljubljana 
Deželna banka Slovenije d.d. /Ljubljana 
Volksbank Ljudska banka d.d. / Ljubljana 

Predstavitev razpisov 
Sklada 
 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 
Mag. Boštjan Vidovič 
 

14.  5. 4. 2005 OGZS Murska Sobota / Murska Sobota Predstavitev razpisov 
Sklada 

Boris Pfeifer 

15.  6. 4. 2005 CRMG / Ljubljana Predstavitev razpisov 
Sklada 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 
 

16.  19. 4. 2005 Posoški razvojni center -Tolmin Predstavitev razpisov 
Sklada 

Boris Pfeifer 

17.  21. 4. 2005 Konferenca Basel II za MSP-prihodnost 
dostopa do financ / Portorož 

Predstavitev razpisov 
Sklada 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 
 

18.  22. 4. 2005 Tehnološki park /Ljubljana Predstavitev razpisov 
Sklada 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 
 

19.  6. 5. 2005 LPC Ilirska Bistica, Postojna Pivka Predstavitev razpisov 
Sklada 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 
 

20.   Tehnološki park / Nova Gorica, 
Posočje 
 

Predstavitev razpisov 
Sklada 

Boris Pfeifer 

21.  7. 6. 2005 Institut za razvoj podjetništva Predstavitev razpisov 
Sklada 

Boris Pfeifer 

22.  8. 6. 2005 Štajerski tehnološki park Predstavitev razpisov 
Sklada 

Mag. Boštjan Vidovič 

23.  21. 6. 2005 Institut za razvoj podjetništva Predstavitev razpisov 
Sklada 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 
 

Tabela predstavitev dela in produktov Sklada v letu 2005
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Zap. št. Datum Naziv institucije/kraj Naslov teme Predavatelj 
24.  28. 6. 2005 Gea College –okrogla miza - 

Podjetniška vizija regije 
Predstavitev razpisov 
Sklada 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 
 

25.  29. 6. 2005 Ministrstvo za gospodarstvo - 
Direktorat za ekonomske odnose s tujino 

Predstavitev razpisov 
Sklada 

Boris Pfeifer 

26.  15. 7. 2005 Ministrstvo za gospodarstvo, Projektna 
enota ESRR 

Predstavitev javnega 
razpisa Razvoj 
podpornega okolja za 
podjetništvo 
neposredne spodbude 
za investicijske 
projekte MSP v letih 
2005-2006 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 
 

27.  21. 7. 2005 Ministrstvo za gospodarstvo, Projektna 
enota ESRR 

Predstavitev javnega 
razpisa Razvoj 
podpornega okolja za 
podjetništvo 
neposredne spodbude 
za investicijske 
projekte MSP v letih 
2005-2006. 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 
 

28.  12. 9. 2005 Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko /MOS 2005-Celje 

Predstavitev finančnih 
produktov, ki se 
financirajo iz sredstev 
strukturnih skladov 

Boris Pfeifer 

29.  12. 9. 2005 Gospodarska zbornica Slovenije/MOS 2005 Razprava na okrogli 
mizi z delovnim 
naslovom 
Uresničevanje Zakona 
o podpornem okolju za 
podjetništvo 

Boris Pfeifer 

30.  13. 9. 2005 Gospodarsko interesno združenje za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
in OZS 

Predstavitev finančnih 
produktov Sklada in 
podpornega okolja za 
podjetništvo 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 
 

31.  20. 9. 2005 JAPTI – 4. OKROGLA MIZA na temo 
financiranja  MSP v Sloveniji 

Predstavitev finančne 
podpore Sklada za 
MSP, ki investirajo v 
Sloveniji 

Boris Pfeifer 

32.  18.10.2005 Učinkoviti načini financiranja razvoja 
podjetništva (AECM, RCR, ZASAVJE) 

Predstavite garancij 
Slovenskega 
podjetniškega sklada 

Mag. Maja Tomanič 
Vidovič 
 

33.  19.10.2005 Občina Sevnica: 
Srečanje gospodarstvenikov regije 

Predstavitev finančnih 
produktov Sklada 

Boris Pfeifer 

 
 
5.14. Certifikat kakovosti ISO 9001:2000 
 
Sklad je v začetku leta 2005 začel z aktivnostmi za pridobitev standarda kakovosti ISO 9001:2000. Z 
uskladitvijo sistema vodenja kakovosti z zahtevami standarda ISO 9001:2000 se želi izboljšati notranjo 
organiziranost in s tem učinkovitost poslovanja. S procesnim pristopom bo obvladovanje poslovanja 
preglednejše, zahteva po stalnem izboljševanju pa bo Sklad neprestano vzpodbujala k razvoju. S pomočjo 
sistema notranjih presoj bodo pridobljene dodatne informacije o stanju v Skladu, s tem pa tudi možnost za 
učinkovito ukrepanje. S pridobljenim certifikatom kakovosti bo Sklad postal primerljiv s podobnimi 
institucijami držav članic EU. 
 
V letu 2005 so bile izvedene naslednje aktivnosti: 
 
1. Priprava Poslovnika kakovosti Javnega sklada RS za podjetništvo – Slovenskega  

podjetniškega sklada (izdaja Julij 2005) 
 
2. Imenovanje skupine za kakovost   
 
Dne 20.09.2005 je bila imenovana delovna skupina za kakovost v sestavi: 
- mag. Maja Tomanič Vidovič, predstavnik vodstva za kakovost, 
- Petra Kujavec, notranja presojevalka, 
- Duška Godina, notranja presojevalka, 
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- Nataša Dokl, skrbnik za dokumentacijo. 
 
3. Poročilo skupine za kakovost  
 
Dne 20.09.2005 je bila sklicana 1. seja delovne skupine, na kateri je sprejela: 

- plan dela delovne skupine, 
- potek prve notranje presoje v Bonitetni službi Sklada, 
- potek izvedbe ankete o zadovoljstvu zaposlenih, 
- način ocene zadovoljstva strank, 
- način informiranja zaposlenih. 

 
Dne 30.09.2005 se je skupina ponovno sestala z namenom pregleda opravljenih aktivnosti, pripravila je 
poročila in predloge izboljšav. Sprejeti predlogi se že izvajajo, o vseh aktivnostih pa so zaposleni obveščeni 
preko skupnega elektronskega spleta. 
 
4. Poročilo o informiranju zaposlenih – zbor delavcev  
 
Dne 29.09.2005 je potekal zbor delavcev, na katerem so se zaposlenim predstavile glavne usmeritve politike 
kakovosti Sklada, seznanilo se jih je s sprejetim Poslovnikom kakovosti in  imenovanjem skupine za 
kakovost.  Vsi predlogi in pripombe zaposlenih o delo in kvalitete dela se zbirajo pri skrbniku za kakovost in 
se obravnavajo na sejah skupine. Vsi zaposleni so obveščeni o sprejetih predlogih in izboljšavah.  
 
4. Poročilo o notranji presoji 
 
Notranja presojevalka Petra Kujavec je dne 26.09.2005 opravila prvo notranjo presojo v Bonitetni službi 
Sklada pri Antonu Vajngerlu. 
 
5. Poročilo o zadovoljstvu zaposlenih 
 
Po pregledu rezultatov ankete, ki je bila opravljena med vsemi zaposlenimi Sklada, se je pokazalo, da je bila 
anketa pozitivno sprejeta in da jo je smiselno ponoviti vsaj enkrat letno. Predlogi, ki jih podaja skupina na 
podlagi pregleda ankete, so bili v celoti sprejeti in so zaposleni o njih že obveščeni. 
 
5. Poročilo o zadovoljstvu strank 
 
V letu 2005 je Sklad na lastni spletni strani odprl e-novice, preko katerih vsem zainteresiranim podjetnikom 
pošilja sporočila o novostih Sklada. Prav tako je objavljena anketa o potrebah podjetnikov po finančnih virih. 
Sklad pri pripravi poslovnih načrtov upošteva tudi rezultate pridobljene iz ankete. V času 01.01.2005 do 
30.09.2005 je Sklad prejel 254 odgovorov na anketo. 
 
Sklad je v letu 2005 izvedel tudi anketo med bančniki, ki sodelujejo s Skladom pri izvajanju posrednih 
kreditov (produkt 1). Anketa je bila izvedena v sklopu delovnih srečanj z bančniki, na katerih so bile 
podrobneje predstavljene aktivnosti in finančni produkti Sklada ter potek medsebojnih aktivnosti med 
bankami in Skladom. Anketo je izpolnilo 60 bančnikov. Rezultati ankete so pokazali, da bančniki tovrstna 
srečanja potrebujejo in jih podpirajo. Predstavitve so ocenili kot jasne in dobre, prav tako pa so potrdili, da 
so na srečanju pridobili dodatne uporabne informacije o aktivnostih Sklada. 
 
6. Izvedba vodstvenega pregleda 
 
Direktor Sklada je na podlagi predhodno navedenih aktivnosti, poročila skupine za kakovost in poročila o 
notranji presoji opravil prvi vodstveni pregled, ki je podlaga za uradno certifikacijsko presojo. 
 
7. Podelitev certifikata 
 
Dne 25.10.2005 je bila s strani Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje izvedena certifikacijska 
presoja, ki je bila uspešna. Tako je Komisija za certificiranje RS sprejela dne 22.11.2005 sklep o podelitvi 
Cetifikata ISO 9001:2000.  
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5.15. Investicijska vlaganja 
 
Sklad je v letu 2005 planiral obseg investicijskih vlaganj v višini 21.500 tisoč SIT. Plan je realiziran v višini 
51%. Realiziral se je nakup osebnega avtomobila (ob hkratni prodaji starega) v višini 5.526 tisoč SIT, 
nabava programske in strojne računalniške opreme v skupnem v višini 5.063 tisoč SIT ter nakup drugih 
osnovnih sredstev v višini 418 tisoč SIT. Sklad v letu 2005 ni realiziral nakupa zemljišča za parkirišča.  
 
Za nabavo  opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev je Sklad uporabljal 
denarna sredstva, ki jih je v skladu z ZIPRS0405 prenesel iz računa namenskega premoženja na račun 
sredstev za delo, delno (2.996 tisoč SIT) pa je sredstva pridobil iz proračuna (programska oprema). 
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6. POROČILO O AKTIVNOSTIH ODOBRAVANJA KREDITOV V LETU 2005 

 
Sklad je v letu 2005 objavil štiri javne razpise za odobravanje kreditov: 
 
P1   - Javni razpis za odobravanje posrednih dolgoročnih kreditov s subvencijami v letu 2005, 
P1A - Javni razpis za odobravanje posrednih dolgoročnih investicijskih kreditov v regijah v letu 2005, 
P2   - Javni razpis za odobritev neposrednih dolgoročnih investicijskih kreditov za nova podjetja, 
P2A – Javni razpis za odobritev mikrokreditov za mala podjetja. 
 
Postopek izvedbe javnih razpisov 
 
Postopke javnih razpisov za dodelitev državne pomoči je vodila strokovna komisija, ki jo je imenovala Uprava 
Sklada. Komisija je pri izvedbi razpisov upoštevala Splošne pogoje poslovanja Sklada, Pravilnik o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Navodila za izvedbo posameznih produktov. Pri izvedbi razpisa 
s pomočjo ERDF virov pa še Uredbo o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, 
Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju porabe strukturne politike v Republiki Sloveniji.  
 
Komisija je ugotavljala popolnost in ustreznost vloge in pripravila predloge za nadaljnjo obravnavo. Popolne 
so vloge z vso predpisano razpisno dokumentacijo. Zahtevani dokumenti so usklajeni z dokumentacijo, ki jo 
od prosilcev zahtevajo banke. Dodatna dokumentacija se nanaša na izpis števila  zaposlenih in pozitivni 
bančni sklep (pri posrednih kreditih). V njem mora biti med drugim določen investitor, višina kredita, višina 
obrestne mere, namen investicije, ročnost kredita in čas črpanja kredita. Sklad je lahko od prosilcev zahteval 
tudi dodatno dokumentacijo. 
 
Vloga je ustrezna, če izpolnjuje vse splošne in ostale pogoje, ki jih določa razpis.  
 
Na podlagi celotne vloge in predloga komisije sprejme Uprava Sklada dokončno odločitev o dodelitvi kredita 
oziroma kredita in subvencije. 
 
Razpisne dokumentacije so bile na voljo na sedežu Sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.  
 
Merila in kriteriji odločanja 
 
Izhodišče za merila so cilji, ki jih določa Zakon o podpornem okolju za podjetništvo in EPD RS 2004-2006: 
• povečanje zaposlovanja na podlagi novih programov, 
• pospeševanje in spodbujanje konkurenčnosti na mednarodnih trgih, 
• pospeševanje uvajanja sodobnih tehnologij,  
• pospeševanje ustanavljanja in razvoja MSP z visoko stopnjo inovativnosti, 
• pospeševanje ustanavljanja in razvoja MSP, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja, 
• donosnost poslovanja, delež lastne udeležbe ter podpora v lokalni oziroma širši skupnosti. 
  
Poleg zgoraj navedenih ciljev je potrebno pri dodeljevanju kreditov in subvencij upoštevati tudi pogoje, ki jih 
mora izpolnjevati prosilec:  
• donosnost (profitabilnost) programa za katerega se dodeljujejo sredstva, 
• likvidnost za celotno ekonomsko dobo, 
• zaprto finančno konstrukcijo, 
• projekt se mora izvesti na območju RS. 
 
Z upoštevanjem zgornjih ciljev in programskih usmeritev Sklada so se v letu 2005 uporabljali za ocenjevanje 
naslednja merila:  
- kvantitativna (število novo zaposlenih, sodobna tehnologija in inovativnost, tržna naravnanost, izvozni 
 vidik, donosnost poslovanja, dobiček na zaposlenega, lastna udeležba, vpliv na okolje in finančna podpora 
 v lokalni oz. širši skupnosti), 
-  analiza finančnega položaja podjetja (finančno ravnotežje, finančna moč, finančni posredniški 

položaj, plačilna sposobnost, ustreznost projekta glede na oceno širše ekonomske situacije (panoga, trg)), 
- kvalitatitvna (ocena na podlagi osebne predstavitve/intervjuja prijavitelja in/ali ogleda lokacije in/ali 

referenc podjetja in/ali ekonomska upravičenost investicije glede na situacijo na trgu in glede na realnost 
izvedbe).  
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Slednji dve skupini meril sta se uporabljali le pri neposrednem kreditiranju Sklada. Projekt, ki je prejel 40 ali 
več točk od možnih 100 po kvantitativnih merilih je prešel v ocenjevanje finančnega položaja podjetja in 
kvalitativno ocenjevanje. V primeru, da je projekt prejel manj kot 40 točk, takoj pridobi negativno mnenje. 
Na podlagi analize finančnega položaja podjetja podjetje pridobi bonitetno oceno. Na podlagi kvalitativne 
analize projekt pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Razpisna komisija poda predlog Upravi Sklada v 
odločanje za vse formalno popolne in ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem 
in oceno. Uprava Sklada sprejme končno odločitev - sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta. 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Poročilo o javnem razpisu za odobravanje posrednih dolgoročnih kreditov s 

subvencijami v letu 2005 – P1 
 
6.1.1. Pogoji in načini sodelovanja pri odobravanju kreditov in subvencij 
 
Sklad je dodeljeval sredstva v sodelovanju z naslednjimi poslovnimi bankami: Abanka Vipa d.d., Banka Celje 
d.d., Banka Domžale d.d., Banka Koper d.d., Banka Zasavje d.d., Deželna banka d.d., Gorenjska Banka d.d., 
Koroška banka d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Poštna banka Slovenije 
d.d., Probanka d.d., Raiffeisen Krekova banka d.d. in SKB banka d.d.. Način sodelovanja pri odobravanju 
kreditov je urejala pogodba med Skladom in bankami. Za koriščenje sredstev iz evropskih strukturnih 
skladov je Sklad podpisal pogodbo št. SPS 2-05-2058,2057, MMŠ z Ministrstvom za gospodarstvo Republike 
Slovenije o izvajanju ukrepa 1.3. Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo iz EPD za obdobje 2003-
2006 z namenom zagotavljanja podpore za investicijske projekte MSP za obdobje 2004-2008. Sredstva so 
bila namenjena za izplačilo subvencij - nepovratnih sredstev.  
 
Najpomembnejši finančni pogoji sodelovanja so bili: 
  
• Obseg kreditnih sredstev: 2.250.000 tisoč SIT; banka multiplicira Skladova sredstva z multiplikatorjem 

2, 
• Obrestna mera za kredit: maksimalno 6 mesečni EURIBOR+1,8% , 
• Obrestna mera za depozit Sklada: 6 mesečni EURIBOR + 0,1%, 
• Čas vezave depozita je enak trajanju kredita, 
• Predračunska vrednost upravičenih stroškov posamezne investicije lahko znaša največ 90.000 tisoč SIT 

brez DDV. Maksimalna višina kredita je lahko največ 50% predračunske vrednosti investicije. Kredit 
lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev, 

• Zavarovanje kredita: v skladu s pogoji bank, 
• Stroški kredita: v skladu s pogoji bank, 
• Maksimalna odplačilna doba kredita je 10 let, z možnostjo moratorija na odplačevanje glavnice največ 2 

leti.  
 
• Obseg subvencij: 80.000 tisoč SIT + 190.000 tisoč SIT (80.000 tisoč SIT prispeva Republika 

Slovenija v 100% deležu, 190.000 tisoč SIT prispeva Republika Slovenija v 25% deležu in Evropski sklad 
za regionalni razvoj v 75% deležu); 

• Subvencija v višini 12% od glavnice kredita.  
 
Z depozitno pogodbo med banko in Skladom se določi višina sredstev depozita Sklada za vsak posamično 
odobren kredit investitorju. Sklad deponira sredstva za kredit pri banki investitorja po prejemu kreditne 
pogodbe, prejemu roka koriščenja kredita, ureditvi zavarovanja depozita in podpisu depozitne pogodbe. 
Sklad prav tako sklene pogodbo o izplačilu subvencije s končnim prejemnikom.  
 
Sklad je dne 25.03.2005 v Ur. listu RS št. 30-31/05 objavil »Javni razpis za odobritev posrednih 
dolgoročnih investicijskih kreditov s subvencijami v letu 2005. Obseg razpisanih kreditnih sredstev je bil 
2.250.000 tisoč SIT. Skupna višina razpisanih premij je bila 270.000 tisoč SIT, od tega 80.000 tisoč SIT 
prispeva Republika Slovenija v 100% deležu, 190.000 tisoč SIT prispeva Republika Slovenija v 25% deležu in 
Evropski sklad za regionalni razvoj v 75% deležu. Dolgoročni krediti s subvencijami se odobrijo za 

EVROPSKI SKLAD ZA 
REGIONALNI RAZVOJ 
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investicijske stroške, nastale od datuma oddaje vloge prosilca oziroma od datuma oddaje Info najave. Do 
končnega roka je bilo izvedenih pet odpiranj. 
 
6.1.2. Obravnava vlog 
 
Prispele vloge  
 
V letu 2005 je bilo opravljenih 5 odpiranj. Skupno število prispelih vlog na razpis je bilo 133, z 
zaprošenim zneskom kredita (po sklepih bank) v višini 3.662.042.592 SIT in zaprošenim zneskom 
subvencij v višini 439.445.041 SIT. Uprava  Sklada je obravnavala 107 popolnih in ustreznih vlog, z 
zahtevanim zneskom kredita 2.930.409.523 SIT. Predračunska vrednost investicij znaša 
6.098.139.731 SIT. Lastna sredstva so v investicijskem znesku udeležena z 41,7%, delež načrtovanih 
kreditov v finančni konstrukciji je 48,1%. Ostali viri so udeleženi s 4,4%. Subvencije v višini 351.649.044 SIT 
predstavljajo v predračunski vrednosti investicij 5,8%. 
 
Z investicijami obravnavanih popolnih in ustreznih vlog je načrtovano odprtje 493 novih delovnih mest 
(zaposleni pred investicijo 1241, po investiciji 1734). Povprečna višina zahtevanega kredita za novo delovno 
mesto je 5.944 tisoč SIT, medtem ko je predračunska vrednost novega delovnega mesta 12.369 tisoč SIT. 
Podjetje, katerega vloga je bila obravnavana, ima v povprečju 11,6 zaposlenih, medtem ko je načrtovano 
število zaposlenih po investiciji 16,2. 
 
Po vrsti prosilcev imajo številčno največji 64,5% delež d.o.o. (69 vlog), sledijo s.p. z 32,7% deležem (35 
vlog). Dve vlogi se nanašata na k.d., ena pa na d.n.o.  
 
Največ popolnih in ustreznih vlog je prispelo iz Podravske (26 vlog) in Osrednje regije (po 18 vlog). Sledijo 
JV SLovenija, Goriška in Gorenjska regija. Najmanj popolnih in ustreznih vlog je prispelo iz Zasavske regije (1 
vloga). 
 
Po dejavnosti prevladuje predelovalna dejavnost, ki ima 41% delež popolnih in ustreznih vlog (44 vlog v 
višini 1.229.439 tisoč SIT). Sledi ji trgovina s 31% (33 vlog v višini 912.585 tisoč SIT) ter poslovanje z 
nepremičninami in poslovne storitve z 12% (13 vlog v višini 303.328 tisoč SIT). Ostale dejavnosti imajo 
manjše deleže. 
 
Odobrene vloge 
 
Uprava Sklada je odobrila 80 vlog za ugodnejše kredite v višini 2.248.647.530,70 SIT. Znesek 
odobrenih subvencij znaša 268.143.091,90 SIT. 
 
Seznam odobrenih kreditov po posameznih investitorjih in regijah je v prilogi (preglednica 4). 
 
Predračunska vrednost investicij za odobrene projekte znaša 4.710.199.727,10 SIT. Z njimi bo na novo 
zaposlenih 418 delavcev (pred investicijo 1086 zaposlenih, po investiciji 1504 zaposlenih). Povprečna 
višina odobrenega kredita za novo delovno mesto je 5.379 tisoč SIT, medtem ko znaša predračunska 
vrednost novega delovnega mesta 11.268 tisoč SIT. Podjetje, kateremu je bil odobren kredit s subvencijo v 
povprečju zaposluje pred investicijo 13,6 delavcev, medtem ko je načrtovano število zaposlenih  po investiciji 
18,8. 
 
Glede na pravno obliko imajo najvišji 63,7% delež  d.o.o., sledijo s.p. s 35,0% deležem, medtem ko je delež 
ostalih zanemarljiv. 
 
Uprava Sklada je obravnavala 6 pritožb. V 5 primerih je uprava Sklada izdala negativni sklep, v 1 
primeru pa izdala pozitiven sklep o odobritvi ugodnejšega kredita s subvencijo. 
 
Največ odobrenih vlog je iz Podravske regije, Osrednje regije in JV Slovenije, skupaj imajo 54% 
delež. 10% delež odobrenih vlog dosegata še Gorenjska in Goriška regija. (preglednica 1). 
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PREGLEDNICA 1:          
POSREDNI KREDITI  S SUBVENCIJAMI V LETU 2005; ANALIZA ODOBRENIH VLOG PO REGIJAH 
  Regija Odobrene 

vloge
Delež Predračunska 

vrednost investicije 
(SIT)

Odobreni znesek  
kreditov (SIT)

Delež Predvideno 
povečanje 

št. 
zaposlenih 

Višina kredita (SIT)/ 
novo delovno mesto

1 PODRAVSKA 16 20% 1.013.479.617 470.284.293 21% 99 4.750.346
2 OSREDNJA 16 20% 878.779.650 422.446.704 19% 71 5.949.954
3 JV SLOVENIJA 11 14% 576.142.659 282.372.838 13% 71 3.977.082
4 GORIŠKA 8 10% 465.320.432 220.996.198 10% 42 5.261.814
5 GORENJSKA 8 10% 424.607.728 204.028.016 9% 29 7.035.449
6 POMURSKA 6 8% 358.137.428 163.858.830 7% 34 4.819.377
7 NOTR.-KRAŠKA 5 6% 364.690.658 180.000.090 8% 37 4.864.867
8 SP. POSAVSKA 4 5% 170.227.253 78.554.984 3% 10 7.855.498
9 SAVINJSKA 3 4% 268.814.303 131.105.577 6% 14 9.364.684

10 OBALNO-KRAŠKA 2 3% 150.000.000 75.000.000 3% 8 9.375.000
11 ZASAVSKA 1 1% 40.000.000 20.000.000 1% 3 6.666.667
12 KOROŠKA 0 0% 0 0 0% 0 - 
  SKUPAJ: 80   4.710.199.727 2.248.647.531  418 5.379.540

 
 
 

Graf 1: Posredni krediti s subvencijami 2005; zaprošeni in odobreni zneski po 
regijah
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Po dejavnosti prevladuje predelovalna dejavnost z 37% deležem (23 odobrenih vlog) sledijo trgovina, 
popravila motornih vozil s 27% (17 odobrenih vlog) ter gradbeništvo z 10% (6 odobrenih vlog), (preglednica 
2). 
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PREGLEDNICA 2:           
POSREDNI KREDITI  S SUBVENCIJAMI V LETU 2005; ANALIZA ODOBRENIHVLOG PO 
DEJAVNOSTIH 
  Dejavnost Odobr. 

vloge 
Delež Predračunska 

vrednost 
investicije (SIT)

Odobreni znesek  
kreditov (SIT)

Delež Predvid. 
poveč. 

št. 
zaposl. 

Višina 
kredita 
(SIT) / 

novo del. 
Mesto

1 PREDELOVALNA DEJAVNOST 40 50% 2.332.907.295 1.141.063.508 51% 231 4.939.669
2 TRGOVINA, POPR. MOT. VOZIL...  18 23% 1.202.753.317 582.803.995 26% 99 5.886.909
3 POSL. Z NEPR. IN POSL. STOR. 10 13% 476.559.687 224.432.083 10% 34 6.600.944
4 PROMET, SKLADIŠČ. IN ZVEZE 6 8% 430.432.152 174.850.724 8% 35 4.995.735
5 GRADBENIŠTVO 5 6% 224.313.276 105.497.220 5% 17 6.205.719
6 GOSTINSTVO 1 1% 43.234.000 20.000.000 1% 2 10.000.000
7 DRUGE STORITVENE DEJAV. 0 0% 0 0 0% 0 0
8 IZOBRAŽEVANJE 0 0% 0 0 0% 0 0
9 FINANČNO POSREDNIŠTVO 0 0% 0 0 0% 0 0

10 ZDRAVSTVO IN SOC. VARSTVO 0 0% 0 0 0% 0 0
  SKUPAJ: 80  4.710.199.727 2.248.647.531  418 5.379.540

 
 

Graf 2: Posredni krediti s subvencijami 2005; zaprošeni in odobreni zneski po 
dejavnostih
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Po bankah, ki so sodelovale na razpisu je največ odobrenih vlog iz NLB s 38% deležem (30 odobrenih 
vlog v višini 736.765 tisoč SIT), sledijo  Nova KBM s 14% (11 odobrenih vlog v višini 314.579 tisoč SIT) ter 
Banka Koper, Abanka Vipa in SKB banka s po 9% vlog. Komitentom prvih štirih bank je bilo skupaj odobrenih 
77% razpoložljivih kreditnih sredstev (preglednica 3). 
 
 
Povprečni odobreni kredit znaša 28.108 tisoč SIT, povprečna odplačilna doba pa 7 let. 24 kreditojemalcem je 
bil odobren moratorij na odplačilo glavnice. V povprečju traja 12,6 mesecev. 
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PREGLEDNICA 3:              
POSREDNI KREDITI S SUBVENCIJAMI 2005; ANALIZA ODOBRENIH VLOG PO BANKAH 
  Banka Popolne 

in 
ustrezne 

vloge 

Delež Zahtevani znesek 
kredita (SIT)

Odobr. 
vloge

Delež Odobreni znesek  
kreditov (SIT) 

Delež Povprečna 
višina odobr. 

kredita

1 NOVA LB D.D. 42 39% 1.056.720.191 30 38% 736.765.461 33% 24.558.849
2 NOVA KBM D.D. 17 16% 433.952.335 11 14% 314.579.278 14% 28.598.116
3 BANKA KOPER D.D. 8 7% 267.062.247 7 9% 252.500.000 11% 36.071.429
4 ABANKA VIPA D.D. 7 7% 207.274.397 7 9% 207.274.397 9% 29.610.628
5 SKB BANKA D.D. 7 7% 231.492.194 7 9% 231.492.194 10% 33.070.313
6 PBS D.D. 9 8% 188.870.162 6 8% 117.572.421 5% 19.595.404
7 BANKA CELJE D.D. 5 5% 221.105.576 4 5% 176.105.576 8% 44.026.394
8 PROBANKA D.D. 4 4% 117.367.535 2 3% 45.067.906 2% 22.533.953
9 BANKA DOMŽALE D.D. 3 3% 63.358.092 2 3% 49.958.143 2% 24.979.072

10 GORENJSKA BANKA D.D. 2 2% 52.413.097 2 3% 52.413.097 2% 26.206.549
11 DEŽELNA BANKA D.D. 1 1% 44.919.056 1 1% 44.919.056 2% 44.919.056
12 BANKA ZASAVJE D.D. 1 1% 20.000.000 1 1% 20.000.000 1% 20.000.000
13 KOROŠKA BANKA D.D. 1 1% 25.874.640 0 0% 0 0% 0
14 RAIFFEISEN BANKA D.D. 0 0% 0 0 0% 0 0% 0
  SKUPAJ: 107   2.930.409.523 80  2.248.647.531   28.108.094

 
 

Graf 3: Posredni krediti s subvencijami 2005; zaprošeni in odobreni zneski po 
bankah
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PREGLEDNICA 4:  
POSREDNI KREDITI S SUBVENCIJAMI V LETU 2005; SEZNAM ODOBRENIH VLOG PO ABECEDNEM 
REDU 

  Naziv vlagatelja Odobreni znesek 
kredita  (SIT)

Odobreni znesek 
subvencije  (SIT)

Regija Dejavnost

1 
"COLIBRI" SERVIS IN TRGOVINA JOH 
BOJAN S.P. 33.997.844 4.079.740 JV Slovenija 

Trgovina, popr. mot. 
vozil...

2 AC, agrocenter, d.o.o., Šempeter 44.999.551 5.399.946 Savinjska 
Trgovina, popr. mot. 

vozil...

3 
ADEPT PLUS AVTOMATIZACIJA 
INDUSTRIJSKIH PROCESOV D.O.O. 25.000.091 3.000.011 Notranjsko-kraška Predelovalne dejavnosti

4 
AGIS PLUS tovarna avtomobilske opreme 
d.o.o. 44.609.695 4.522.000 Podravska Predelovalne dejavnosti

5 AMES D.O.O. 11.787.636 1.414.516 Osrednjeslovenska 
Posl. z nepr., najem in 

posl. stor

6 ARKO D.O.O. 39.997.235 4.799.668 Pomurska Predelovalne dejavnosti

7 
ATRIUM-NOVI INTERIERI, Podjetje za 
proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o. 44.919.206 5.390.305 Pomurska Predelovalne dejavnosti

8 AVTOPREVOZNIK FRANC ŽURAN S.P. 20.010.812 2.401.297 Podravska 
Promet, skladiščenje in 

zveze

9 AVTOPREVOZNIŠTVO FRANC OZMEC S.P. 14.973.019 1.796.762 Pomurska 
Promet, skladiščenje in 

zveze

10 
AVTOTRANSPORTI ZUPANČIČ prevozi, 
storitve in trgovina d.o.o. 44.999.947 5.399.994 JV Slovenija 

Promet, skladiščenje in 
zveze

11 
BE.EF.ES  BIRO ZA FINANČNE STORITVE, 
D.O.O. LJUBLJANA 22.751.096 2.730.132 Osrednjeslovenska 

Posl. z nepr., najem in 
posl. stor

12 
BIPLAST proizvodno, trgovsko in 
storitveno podjetje d.o.o. 14.975.463 1.797.056 Osrednjeslovenska Predelovalne dejavnosti

13 
BOLTEZ, trgovina, storitve in Gostinstvo, 
d.o.o. 44.922.394 5.390.687 Gorenjska 

Trgovina, popr. mot. 
vozil...

14 DEN TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. 11.440.000 1.372.800 Podravska 
Trgovina, popr. mot. 

vozil...

15 
D-IMEX  Proizvodnja, trgovina in 
zastopanje d.o.o. 37.974.397 4.556.928 Goriška 

Trgovina, popr. mot. 
vozil...

16 

EPIC COMMERCE - podjetje za zunanjo in 
notranjo trgovino in športni inženiring, 
d.o.o. Postojna 44.999.999 5.399.999 Notranjsko-kraška 

Trgovina, popr. mot. 
vozil...

17 
ERGOVIT specializirana trgovina in 
stroritve d.o.o. 10.063.511 1.207.621 Osrednjeslovenska 

Trgovina, popr. mot. 
vozil...

18 

ERMAX,  PODJETJE ZA FINANČNE, 
RAČUNOVODSKE IN DRUGE STORITVE 
TER TRGOVINO, D.O.O. KRANJ 7.490.703 898.884 Gorenjska 

Posl. z nepr., najem in 
posl. stor

19 
ESM ELEKTRO STORITVE METELKO 
METELKO ROBERT S.P. 9.583.444 1.150.013 Spodnjeposavska Gradbeništvo

20 
EURODESIGN Podjetje za opremljanje 
objektov Apače d.o.o. 26.021.364 3.122.564 Pomurska Predelovalne dejavnosti

21 FIPOSOR D.O.O. 6.392.068 767.048 Podravska 
Posl. z nepr., najem in 

posl. stor

22 
GABROVŠEK-GRČA proizvodnja in 
trgovina d.o.o. 44.430.908 5.331.708 Osrednjeslovenska 

Trgovina, popr. mot. 
vozil...

23 

GLOBUS MARINE INTERNATIONAL 
podjetje za mednarodno poslovanje 
d.o.o. 27.600.000 3.312.000 Osrednjeslovenska 

Posl. z nepr., najem in 
posl. stor

24 
Gradbena mehanizacija in 
avteprovozništvo NAGELJ JOŽE S.P. 15.574.481 1.868.938 JV Slovenija Gradbeništvo

25 
GRAPAK A1 TRGOVINA IN Gostinstvo 
D.O.O. 40.223.518 4.826.822 Gorenjska 

Trgovina, popr. mot. 
vozil...

26 
HOJA MOBILES Proizvodnja pohištvene 
opreme po naročilu,  D.D., Polhov Gradec 44.799.422 4.512.500 Osrednjeslovenska Predelovalne dejavnosti

27 
ILBI podjetje za trgovino na debelo in 
drobno d.o.o. 45.000.000 5.400.000 Spodnjeposavska 

Trgovina, popr. mot. 
vozil...

28 
INFO RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA 
OPREMA ŠPITALAR DANILO S.P. 20.000.000 2.400.000 Zasavska 

Trgovina, popr. mot. 
vozil...

  Naziv vlagatelja Odobreni znesek 
kredita  (SIT)

Odobreni znesek 
subvencije  (SIT)

Regija Dejavnost

EVROPSKI SKLAD ZA 
REGIONALNI RAZVOJ 
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29 INSTALACIJA D.O.O. 15.445.032 1.853.404 JV Slovenija Gradbeništvo

30 

ISKRA MEDICAL D.O.O., raziskave in 
razvoj na področju medicinske opreme in 
kozmetike 10.566.686 1.268.002 Osrednjeslovenska Predelovalne dejavnosti

31 
IZDELAVA IN MONTAŽA STAVBNEGA 
POHIŠTVA VALTER SATLER S.P. 41.106.027 4.932.723 Savinjska Predelovalne dejavnosti

32 
IZDELOVANJE DROBNIH KOVINSKIH 
PREDMETOV TOMAŽ RIEDL S.P. 45.000.000 5.400.000 Podravska Predelovalne dejavnosti

33 

KIPERTRANS Avtoprevozništvo, gradbena 
mehanizacija, posredovanje RAJŠP 
ANTON s.p. 44.858.757 5.383.052 Podravska 

Promet, skladiščenje in 
zveze

34 KKIT IVAN HVALA S.P. 19.975.208 2.397.025 Spodnjeposavska Gradbeništvo

35 
KONTAKT P , podjetje za projektiranje, 
proizvodnjo in prodajo, Tržič, d.o.o. 44.943.013 5.393.162 Gorenjska Predelovalne dejavnosti

36 
KOVINSKA GALANTERIJA "NBM" 
MAGOVAC ČOKEŠA BISERKA, S.P. 2.879.621 345.555 JV Slovenija Predelovalne dejavnosti

37 MARUŠIČ D.O.O. 23.000.000 2.760.000 Goriška Predelovalne dejavnosti

38 
MAŠERA Proizvodnja in posredovanje k.d. 
Kobarid 12.500.000 1.500.000 Goriška 

Trgovina, popr. mot. 
vozil...

39 
MATISA MM ELEKTROAGREGATI  
MARJAN MATIČEVIČ S.P. 43.937.118 5.272.453 JV Slovenija Predelovalne dejavnosti

40 
MIKRO S, podjetje za elektroniko d.o.o., 
Tržič 14.999.850 1.799.982 Gorenjska Predelovalne dejavnosti

41 
MIKRO+POLO družba za inženiring, 
proizvodnjo in tgovino d.o.o. 44.500.000 5.340.000 Podravska 

Trgovina, popr. mot. 
vozil...

42 
MIKRODATA GIS, geografski informacijski 
sistem, d.o.o. 13.990.789 1.678.895 Podravska 

Posl. z nepr., najem in 
posl. stor

43 MIZARSTVO IGOR BIRSA S.P. 6.731.892 807.827 Goriška Predelovalne dejavnosti

44 
MOBA, LESNA GALANTERIJA IN 
TRGOVINA D.O.O. 39.999.800 4.799.976 JV Slovenija Predelovalne dejavnosti

45 
MSK proizvodnja kartonske embalaže, 
trgovina in storitve d.o.o. 44.996.243 5.399.549 Podravska Predelovalne dejavnosti

46 
MTB podjetje za inženiring, trgovino in 
storitve d.o.o. 44.919.056 5.390.287 Podravska Gradbeništvo

47 
OKREPČEVALNICA HERMAN  MILENKA 
PENKO S.P. 20.000.000 2.400.000 Notranjsko-kraška Gostinstvo

48 

ORODJARSTVO IN IZDELOVANJE 
KOVINSKE GALANTERIJE  JOŽE 
PREŠEREN S.P. 15.979.206 1.917.505 JV Slovenija Predelovalne dejavnosti

49 
ORODJARSTVO IN KOVINSKA 
GALANTERIJA IZTOK VIDMAR S.P. 24.000.000 2.880.000 Gorenjska Predelovalne dejavnosti

50 ORODJARSTVO JANČIČ FRANC S.P. 12.457.593 1.494.911 Podravska Predelovalne dejavnosti

51 ORO-ORODJARSTVO SUŠA JANEZ S.P. 45.000.000 5.400.000 Notranjsko-kraška Predelovalne dejavnosti

52 PANPLAST proizvodnja in trgovina d.o.o. 35.935.365 4.312.244 Osrednjeslovenska Predelovalne dejavnosti

53 
PARADISUS družba za trgovino in storitve 
d.o.o. 37.851.918 4.542.230 Podravska 

Trgovina, popr. mot. 
vozil...

54 
PETKOVŠEK TRGOVINA IN PREDELAVA 
LESA, D.O.O. 17.726.221 2.127.146 Osrednjeslovenska Predelovalne dejavnosti

55 
PHARMACHEM SUŠNIK-kemični izdelki in 
kemična čistilnica JOŽEF SUŠNIK S.P. 44.926.388 5.391.167 Osrednjeslovenska Predelovalne dejavnosti

56 POHIŠTVO HORVAT ANTON HORVAT S.P. 29.948.263 3.593.792 Pomurska Predelovalne dejavnosti

57 POPULUS Prostorski inženiring d.o.o. 16.200.000 1.944.000 Osrednjeslovenska 
Posl. z nepr., najem in 

posl. stor

58 
PREDELAVA PLASTIČNIH MAS MIROSLAV 
SMRDEL S.P. 27.856.602 3.342.792 Osrednjeslovenska Predelovalne dejavnosti

59 
RAMA-ŠPED, 
trgovina,špedicija,proizvodnja d.o.o. 20.007.218 2.400.866 Podravska 

Promet, skladiščenje in 
zveze

60 
RANDI TREND Prehrambena industrija 
d.o.o. 44.000.000 5.280.000 Goriška Predelovalne dejavnosti

61 
SAXONIA-FRANKE, proizvodnja, trgovina 
in storitve, d.o.o., Tržič 24.915.103 2.989.812 Gorenjska Predelovalne dejavnosti

62 SENČILA S.P.  PREMRL STOJAN  45.000.000 5.400.000 Notranjsko-kraška Predelovalne dejavnosti

63 SILKEB, proizvodnja in storitve, d.o.o. 30.000.000 3.600.000 Obalno-kraška Predelovalne dejavnosti
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  Naziv vlagatelja Odobreni znesek 
kredita  (SIT)

Odobreni znesek 
subvencije  (SIT)

Regija Dejavnost

64 
SKLOP, trgovina, proizvodnja, 
Gradbeništvo in storitve d.o.o. 20.962.296 2.515.476 Podravska 

Trgovina, popr. mot. 
vozil...

65 
STEEL podporni center orodjarske 
industrije d.o.o. 44.919.056 5.390.287 Osrednjeslovenska Predelovalne dejavnosti

66 
ŠEMPETER IMP. EXP. d.o.o. Trgovina in 
storitve, Šempeter pri Gorici 35.937.915 4.312.550 Goriška 

Trgovina, popr. mot. 
vozil...

67 ŠTIH BOJAN S.P. 3.996.333 479.560 Spodnjeposavska Predelovalne dejavnosti

68 
ŠTRUKELJ MIT Proizvodnja-trgovina-
storitve d.o.o. 15.851.995 1.902.239 Goriška Predelovalne dejavnosti

69 ŠTUPICA TRANSPORT Franc Štupica s.p. 30.000.971 3.600.117 JV Slovenija 
Promet, skladiščenje in 

zveze

70 

TEHNIOR - Tehnološki  inženiring, 
orodjarstvo, proizvodnja BAVDAŽ DARKO 
S.P. 30.068.056 3.608.167 Podravska Predelovalne dejavnosti

71 TEHPLAS ANTON KUMP s.p. 10.109.613 1.213.154 JV Slovenija Predelovalne dejavnosti

72 
TELEFONIJA BIZJAN, BIZJAN MARTIN 
S.P. 12.925.670 1.551.080 Osrednjeslovenska Predelovalne dejavnosti

73 
TELEM inženiring, avtomatizacija, 
zastopstvo d.o.o. 28.219.793 3.386.375 Podravska 

Posl. z nepr., najem in 
posl. stor

74 
TIP 95, trgovina, inženiring, proizvodnja, 
D.O.O. 45.000.000 5.400.000 Obalno-kraška 

Posl. z nepr., najem in 
posl. stor

75 TK-MEHANIKA  SIMON GRADIŠAR S.P. 2.533.435 304.012 Gorenjska Predelovalne dejavnosti

76 
TRI-K proizvodnja, trgovina na debelo in 
drobno, Gostinstvo in storitve, Dvor d.o.o. 29.449.205 3.533.895 JV Slovenija Predelovalne dejavnosti

77 
VELTRAG elektroinštalacije, storitve in 
trgovina, d.o.o. 44.999.999 5.399.999 Savinjska 

Posl. z nepr., najem in 
posl. stor

78 
VEZAVE URMET DOMUS trgovina, uvoz, 
izvoz, elektroinstalacije d.o.o. 45.000.000 5.400.000 Goriška 

Trgovina, popr. mot. 
vozil...

79 VIZUAL računalniški inženiring d.o.o. 7.999.744 959.967 Pomurska 
Trgovina, popr. mot. 

vozil...

80 
VOSOP-MONTAŽA POHIŠTVA, OBLOG IN 
OKEN PRIMOŽ GORZA S.P. 34.982.680 4.197.922 Osrednjeslovenska Predelovalne dejavnosti

    2.248.647.531 268.143.092    
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6.2. Poročilo o javnem razpisu za odobravanje posrednih dolgoročnih 
 investicijskih kreditov v regijah v letu 2005 – P1A 
 
6.2.1. Pogoji in načini sodelovanja pri odobravanju kreditov 
 
Sklad je dodeljeval sredstva v sodelovanju s Centrom za razvoj malega gospodarstva Ljubljana (Mestna 
občina Ljubljana), Lokalnim pospeševalnim centrom Haloze (Občina Majšperk) in RRA Posavje (Občina Krško, 
Občina Brežice, Občina Sevnica) ter naslednjimi poslovnimi bankami: Abanka Vipa d.d., Banka Celje d.d., 
Banka Domžale d.d., Banka Koper d.d., Banka Zasavje d.d., Deželna banka d.d., Gorenjska Banka d.d., 
Koroška banka d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Poštna banka Slovenije 
d.d., Probanka d.d., Raiffeisen Krekova banka d.d. in SKB banka d.d..  
 
Najpomembnejši finančni pogoji sodelovanja so bili:  
• Obseg kreditnih sredstev: 390.000 tisoč SIT; banka multiplicira depozitna sredstva z multiplikatorjem 

2 (od 6 enot sta 2 enoti Skladovi, 1 enota iz regionalne institucije in 3 bančne), 
• Obrestna mera za kredit: maksimalno 6 mesečni EURIBOR+1,8% , 
• Obrestna mera za depozit Sklada: 6 mesečni EURIBOR + 0,1%, 
• Čas vezave depozita je enak trajanju kredita, 
• Predračunska vrednost upravičenih stroškov posamezne investicije lahko znaša največ 50.000 tisoč SIT 

brez DDV. Maksimalna višina kredita je lahko največ 50% predračunske vrednosti investicije. Kredit 
lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev, 

• Zavarovanje kredita: v skladu s pogoji bank, 
• Stroški kredita: v skladu s pogoji bank, 
• Maksimalna odplačilna doba kredita je 10 let, z možnostjo moratorija na odplačevanje glavnice največ 2 

leti.  
 
Način sodelovanja pri odobravanju kreditov je urejala pogodba med Skladom in bankami. Osnova za 
sodelovanje z lokalnimi institucijami je podpisan Sporazum o skupni izvedbi javnega razpisa za ugodnejše 
kredite.  
 
Sklad je dne 18.03.2005 v Ur. listu RS št. 26-28/05 objavil »Javni razpis za odobritev posrednih 
dolgoročnih investicijskih kreditov v regijah v letu 2005. Regionalne institucije so objavile Javni razpis v 
lokalnih medijih. 
 
 
6.2.2. Obravnava vlog 
 
Prispele vloge  
 
V letu 2005 je bilo opravljenih 7 odpiranj. Na javni razpis ni prispela nobena vloga. 
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6.3. Poročilo o javnem razpisu za odobritev neposrednih dolgoročnih 
 investicijskih kreditov za nova podjetja – P2 
 
6.3.1. Pogoji izvedbe javnega razpisa 
 
Sklad je dodeljeval kreditna sredstva neposredno. Najpomembnejši pogoji sodelovanja: 
• Na razpis so se lahko prijavila podjetja (gospodarske družbe, s.p.) z 1 do 9 zaposlenimi, ki niso 

registrirana več kot 42 mesecev od dneva vložitve vloge. Podjetje izplačuje plače več kot 3 
mesece.   

• Obrestna mera za odobrene kredite je 3% letno, nominalno. Če je podjetje vključeno v podjetniški 
inkubator ali če je več kot 50% lastnikov ženskega spola znaša obrestna mera 2,5% letno, nominalno. 

• Predračunska vrednost upravičenih stroškov posamezne investicije lahko znaša največ 30.000 tisoč SIT z 
DDV. Maksimalna višina kredita je lahko največ 50% predračunske vrednosti investicije. Kredit lahko 
pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev. 20% od 
zneska kredita je lahko namenjenih nakupu trajnih obratnih sredstev. 

• Zavarovanje kredita se izvede v skladu s pogoji Sklada. 
• Stroške notarja, vpisa, zavarovanja in cenitve zastavljenega premoženja plača kreditojemalec, Sklad ne 

zaračunava stroškov odobritve kredita. Sklad zaračunava stroške vodenja kredita v višini 0,5% letno. 
• Maksimalna odplačilna doba kredita je 7 let, z možnostjo moratorija na odplačevanje glavnice največ dve 

leti. 
• Krediti so se dodeljevali na podlagi Programa finančnih spodbud za nastajajoča in nova podjetja za 

obdobje 2005-2006 (shema de minimis pomoči). 
 
Sklad je dne 18.03.2005 v Ur. listu RS št. 26-28/05 objavil »Javni razpis za odobritev dolgoročnih 
investicijskih kreditov za nova podjetja.«  Predmet razpisa je bilo 200.000 tisoč SIT ugodnejših 
dolgoročnih kreditov. 
 
6.3.2. Obravnava vlog 
 
Prispele vloge 

 
Do dne 25.10.2005 je bilo izvedenih sedem odpiranj. Skupno število prispelih vlog na razpis je bilo 
28, z zaprošenim zneskom kredita v višini 232.833 tisoč SIT. 
 
Uprava Sklada je obravnavala 14 popolnih in ustreznih vlog. Predračunska vrednost investicij znaša 
285.991 tisoč SIT. Lastna sredstva so v investicijskem znesku udeležena z 45,4%, delež načrtovanih 
kreditov v finančni konstrukciji je 47,5% oziroma 135.707 tisoč SIT.  
 
Z investicijami obravnavanih vlog je načrtovano odprtje 55 novih delovnih mest (zaposleni pred 
investicijo 36, po investiciji 91). Povprečna višina zahtevanega kredita za novo delovno mesto je 2.467 tisoč 
SIT, medtem ko je predračunska vrednost novega delovnega mesta 5.199 tisoč SIT. Podjetje ima v 
povprečju 2,6 zaposlenih, medtem ko je načrtovano število zaposlenih po investiciji 6,5.  
 
Po vrsti prosilcev imajo številčno največji 64,3% delež d.o.o. (9 vlog), sledijo s.p. s 35,7 % deležem (5 vlog). 
 
Po dejavnosti prevladuje gradbeništvo (4 vloge v višini 36.150 tisoč SIT) ter predelovalne dejavnosti (3 vloge 
v višini 20.500 tisoč SIT). Večji delež dosegajo še poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve, 
trgovina in gostinstvo. 
 
Uprava Sklada je obravnavala štiri pritožbe. Po ponovni obravnavi je zaradi neutemeljenosti zavrnila vse 
pritožbe. 
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Odobrene vloge 
 
Uprava Sklada je do 21.11.2005 odobrila 6 vlog za neposredne investicijske kredite v višini 66.050 tisoč 
SIT.  
 
Seznam odobrenih kreditov po abecednem redu investitorjev je v preglednici 3. 
Predračunska vrednost investicij za odobrene projekte znaša 145.186 tisoč SIT. Z njimi bo novo zaposlenih 
32 delavcev (pred investicijo 17 zaposlenih, po investiciji 49 zaposlenih). Povprečna višina odobrenega 
kredita za novo delovno mesto je 2.064 tisoč SIT, medtem ko je predračunska vrednost novega delovnega 
mesta 4.537 SIT. Prijavljeno podjetje ima v povprečju pred investicijo 2,8 zaposlenih, medtem ko je 
načrtovano povprečno število zaposlenih po investiciji 8,2. 
 
Po dejavnosti prevladujeta gostinstvo (2 vlogi v višini 25.000 tisoč SIT) in gradbeništvo (2 vlogi v višini 
12.550 tisoč SIT).  
 
PREGLEDNICA 1:           
KREDITI ZA NOVA PODJETJA V LETU 2005; ANALIZA ODOBRENIH VLOG PO DEJAVNOSTIH 
  Dejavnost Odobr. 

vloge 
Delež Predračunska 

vrednost 
investicije (SIT)

Odobreni znesek  
kreditov (SIT)

Delež Predvid. 
poveč. 

št. 
zaposl. 

Višina 
kredita 
(SIT) / 

novo del. 
Mesto

1 GOSTINSTVO 2 33% 57.835.000 25.000.000 38% 9 2.777.778
2 GRADBENIŠTVO 2 33% 29.100.000 12.550.000 19% 15 836.667
3 POSL. Z NEPR. IN POSL. STOR. 1 17% 29.251.008 14.500.000 22% 5 2.900.000
4 TRGOVINA, POPR. MOT. VOZIL...  1 17% 29.000.000 14.000.000 21% 3 4.666.667
5 PREDELOVALNA DEJAVNOST 0 0% 0 0 0% 0 0
6 DRUGE STORITVENE DEJAV. 0 0% 0 0 0% 0 0
7 ZDRAVSTVO IN SOC. VARSTVO 0 0% 0 0 0% 0 0
8 PROMET, SKLADIŠČ. IN ZVEZE 0 0% 0 0 0% 0 0
9 IZOBRAŽEVANJE 0 0% 0 0 0% 0 0

10 FINANČNO POSREDNIŠTVO 0 0% 0 0 0% 0 0
  SKUPAJ: 6  145.186.008 66.050.000  32 2.064.063

 

Graf 1: Krediti za nova podjetja 2005;  odobreni zneski po dejavnostih
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Največ odobrenih vlog je prišlo iz Osrednje slovenske regije s 33% deležem (2 vlogi v višini 24.500 tisoč 
SIT).  
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PREGLEDNICA 2:          
KREDITI ZA NOVA PODJETJA V LETU 2005; ANALIZA ODOBRENIH VLOG PO REGIJAH 
  Regija Odobrene 

vloge
Delež Predračunska 

vrednost investicije 
(SIT)

Odobreni znesek  
kreditov (SIT)

Delež Predvideno 
povečanje 

št. 
zaposlenih 

Višina kredita 
(SIT)/ novo 

delovno mesto

1 OSREDNJA 2 33% 57.086.008 24.500.000 37% 9 2.722.222
2 OBALNO-KRAŠKA 1 17% 30.000.000 15.000.000 23% 5 3.000.000
3 PODRAVSKA 1 17% 29.000.000 14.000.000 21% 3 4.666.667
4 SAVINJSKA 1 17% 18.000.000 7.000.000 11% 4 1.750.000
5 SP. POSAVSKA 1 17% 11.100.000 5.550.000 8% 11 504.545
6 KOROŠKA 0 0% 0 0 0% 0 0
7 NOTR.-KRAŠKA 0 0% 0 0 0% 0 0
8 GORENJSKA 0 0% 0 0 0% 0 0
9 JV SLOVENIJA 0 0% 0 0 0% 0 0

10 POMURSKA 0 0% 0 0 0% 0 0
11 GORIŠKA 0 0% 0 0 0% 0 0
12 ZASAVSKA 0 0% 0 0 0% 0 0
  SKUPAJ: 6   145.186.008 66.050.000  32 2.064.063

Graf 2:  Krediti za nova podjetja 2005;  odobreni zneski po regijah
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Povprečni odobreni kredit znaša 11.008 tisoč SIT, povprečen moratorij na odplačilo glavnice 10,5 meseca, 
povprečna odplačilna doba pa 5,4 leta (vključno z moratorijem pa 6 let). 
 
 
 
PREGLEDNICA 3: NEPOSREDNI KREDITI ZA NOVA PODJETJA V LETU 2005 
SEZNAM ODOBRENIH VLOG PO ABECEDNEM REDU     

  Naziv vlagatelja Odobreni znesek 
kredita  (SIT)

Regija Dejavnost

1 AGENCIJA K, JURIJ KREVL S.P. 14.500.000 Osrednjeslovenska
Posl. z nepr., najem in posl. 

stor

2 
BLISK-DEMONTAŽA IN MONTAŽA PVC OKEN 
Boštjan VELIČKOVIČ S.P. 7.000.000 Savinjska Gradbeništvo

3 DIREKT IN4, podjetje za biljard in storitve d.o.o. 10.000.000 Osrednjeslovenska Gostinstvo

4 
FENESTRA družba za posredovanje, trgovino in 
proizvodnjo d.o.o. 14.000.000 Podravska Trgovina, popr. mot. vozil...

5 GOSTIŠČE DANNY Miroslav Pokrajac s.p. 15.000.000 Obalno-kraška Gostinstvo

6 
TAL.SI.  družba za inženiring in izvedbo talne 
signalizacije d.o.o. 5.550.000 Spodnjeposavska Gradbeništvo

  SKUPAJ:  66.050.000   
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6.4. Poročilo o javnem razpisu za odobritev mikrokreditov za mala podjetja – P2A 
 
6.4.1. Pogoji izvedbe javnega razpisa 
 
Sklad je dodeljeval kreditna sredstva neposredno. Najpomembnejši pogoji sodelovanja: 
• Na razpis so se lahko prijavila mala podjetja z do 50 zaposlenimi.   
• Obrestna mera za odobrene kredite je 4,5% letno, nominalno.  
• Predračunska vrednost upravičenih stroškov lahko znaša največ 12.000 tisoč SIT z DDV. Maksimalna 

višina mikrokredita je lahko največ 50% predračunske vrednosti vlaganj. Kredit lahko pridobijo prosilci, 
ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev. 

• Kredit je namenjen nakupu trajnih obratnih sredstev, blaga in storitev, nakupu, vzdrževanju in stroškom 
popravljanja opreme in poslovnih prostorov, nakupu materiala za redno opravljanje dejavnosti, plačilu 
stroškov najema, stroškov promocijskih aktivnosti ter stroškov materialnih in nematerialnih investicij. 
Upravičeni stroški lahko nastanejo med 1.1.2005 in 31.12.2005. 

• Zavarovanje kredita se izvede v skladu s pogoji Sklada. Minimalno zavarovanje predstavljajo bianko 
osebne menice in menice podjetja. 

• Sklad zaračunava stroške odobritve mikrokredita v višini 0,5% od odobrenega zneska enkratno. Sklad 
zaračunava stroške vodenja kredita v višini 0,5% letno. 

• Maksimalna odplačilna doba mikrokredita je 5 let, z možnostjo moratorija na odplačevanje glavnice 
največ 6 mesecev. 

• Mikrokrediti so se dodeljevali na podlagi Programa finančnih spodbud za nastajajoča in nova podjetja za 
obdobje 2005-2006 (shema de minimis pomoči). 

 
Sklad je dne 18.03.2005 v Ur. listu RS št. 26-28/05 objavil »Javni razpis za odobritev 
mikrokreditov za mala podjetja.«  Predmet razpisa je bilo 100.000 tisoč SIT mikrokreditov. 

 
6.4.2. Obravnava vlog 
 
Prispele vloge 

 
Do dne 25.05.2005 so bila izvedena tri odpiranja. Skupno število prispelih vlog na razpis je bilo 49, 
z zaprošenim zneskom mikrokreditov v višini 242.831 tisoč SIT. 
 
Uprava Sklada je obravnavala 36 popolnih in ustreznih vlog. Predračunska vrednost vlaganj znaša 
321.169 tisoč SIT. Lastna sredstva so v investicijskem znesku udeležena z 49,9%, delež načrtovanih 
mikrokreditov v finančni konstrukciji je 50,1% oziroma 156.098 tisoč SIT.  
 
Z investicijami obravnavanih vlog je načrtovano odprtje 101 novega delovnega mesta (zaposleni pred 
investicijo 113, po investiciji 214). Povprečna višina zahtevanega mikrokredita za novo delovno mesto je 
1.545 tisoč SIT, medtem ko je predračunska vrednost novega delovnega mesta 3.179 tisoč SIT. Podjetje ima 
v povprečju 3,1 zaposlenih, medtem ko je načrtovano število zaposlenih po vlaganjih 5,9.  
 
Po vrsti prosilcev imajo številčno največji 72,2% delež d.o.o. (26 vlog), sledijo s.p. s 19,4 % deležem (7 
vlog). 
 
Po dejavnosti prevladuje trgovina (11 vlog v višini 51.207 tisoč SIT). Večji delež dosegajo še poslovanje z 
nepremičninami, najem in poslovne storitve (9 vlog v višini 35.789 tisoč SIT) ter predelovalne dejavnosti (6 
vlog v višini 24.664 tisoč SIT). 
 
Uprava Sklada je obravnavala sedem pritožb. Po ponovni obravnavi je zaradi neutemeljenosti zavrnila pet 
pritožb, dvema pa je zaradi utemeljenosti ugodila. 
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Odobrene vloge 
 
Uprava Sklada je do 14.06.2005 odobrila 26 vlog za mikrokredite v višini 100.000 tisoč SIT.  
 
Seznam odobrenih mikrokreditov po abecednem redu investitorjev je v preglednici 3. 
 
Predračunska vrednost vlaganj za odobrene projekte znaša 220.699 tisoč SIT. Z njimi bo novo zaposlenih 
81 delavcev (pred vlaganji 92 zaposlenih, po investiciji 173 zaposlenih). Povprečna višina odobrenega 
mikrokredita za novo delovno mesto je 1.234 tisoč SIT, medtem ko je predračunska vrednost novega 
delovnega mesta 2.724 tisoč SIT. Prijavljeno podjetje ima v povprečju pred investicijo 3,1 zaposlenih, 
medtem ko je načrtovano povprečno število zaposlenih po investiciji 6,6. 
 
Po dejavnosti prevladujejo trgovina (8 vlog v višini 36.500 tisoč SIT), predelovalne dejavnosti (6 vlog v višini 
24.664 tisoč SIT) in poslovne storitve (6 vlog v višini 23.070 tisoč SIT).  
 
 
PREGLEDNICA 1:           
MIKROKREDITI ZA MALA PODJETJA V LETU 2005; ANALIZA ODOBRENIH VLOG PO DEJAVNOSTI 
  Dejavnost Odobr. 

vloge 
Delež Predračunska 

vrednost 
investicije (SIT)

Odobreni znesek  
kreditov (SIT)

Delež Predvid. 
poveč. 

št. 
zaposl. 

Višina 
kredita 

(SIT) / novo 
del. Mesto

1 TRGOVINA, POPR. MOT. VOZIL...  8 31% 74.114.738 36.500.000 37% 30 1.216.667
2 PREDELOVALNA DEJAVNOST 6 23% 49.628.456 24.664.228 25% 19 1.298.117
3 POSL. Z NEPR. IN POSL. STOR. 6 23% 49.311.340 23.069.670 23% 18 1.281.648
4 GRADBENIŠTVO 3 12% 24.648.000 6.767.749 7% 8 845.969
5 PROMET, SKLADIŠČ. IN ZVEZE 1 4% 12.000.000 3.500.000 4% 3 1.166.667
6 GOSTINSTVO 1 4% 6.000.000 3.000.000 3% 1 3.000.000
7 DRUGE STORITVENE DEJAV. 1 4% 4.996.706 2.498.353 2% 2 1.249.177
8 ZDRAVSTVO IN SOC. VARSTVO 0 0% 0 0 0% 0 0
9 IZOBRAŽEVANJE 0 0% 0 0 0% 0 0

10 FINANČNO POSREDNIŠTVO 0 0% 0 0 0% 0 0
  SKUPAJ: 26  220.699.241 100.000.000  81 1.234.568

 
 

Graf 1: Mikrokrediti za mala podjetja 2005;  odobreni zneski po dejavnosti
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Največ odobrenih vlog je prišlo iz Podravske z 31% deležem (8 vlog v višini 28.069 tisoč SIT) in Osrednje 
slovenske regije s 19% deležem (5 vlog v višini 22.714 tisoč SIT).  
 
PREGLEDNICA 2:          
MIKROKREDITI ZA MALA PODJETJA V LETU 2005; ANALIZA ODOBRENIH VLOG PO REGIJAH 
  Regija Odobrene 

vloge
Delež Predračunska 

vrednost investicije 
(SIT)

Odobreni znesek  
kreditov (SIT)

Delež Predvideno 
povečanje 

št. 
zaposlenih 

Višina kredita 
(SIT)/ novo 

delovno mesto

1 PODRAVSKA 8 31% 67.639.340 28.069.670 28% 16 1.754.354
2 OSREDNJA 5 19% 45.928.456 22.714.228 23% 15 1.514.282
3 SAVINJSKA 3 12% 34.600.000 14.443.749 14% 14 1.031.696
4 KOROŠKA 3 12% 12.648.000 6.324.000 6% 4 1.581.000
5 JV SLOVENIJA 2 8% 21.514.738 10.750.000 11% 17 632.353
6 GORENJSKA 1 4% 12.000.000 6.000.000 6% 2 3.000.000
7 GORIŠKA 1 4% 12.000.000 6.000.000 6% 8 750.000
8 NOTR.-KRAŠKA 1 4% 4.996.704 2.498.353 2% 2 1.249.177
9 OBALNO-KRAŠKA 1 4% 6.672.000 2.000.000 2% 3 666.667

10 POMURSKA 1 4% 2.700.000 1.200.000 1% 0 0
11 SP. POSAVSKA 0 0% 0 0 0% 0 0
12 ZASAVSKA 0 0% 0 0 0% 0 0
  SKUPAJ: 26   220.699.239 100.000.000  81 1.234.568

 
 

Graf 2:  Mikrokrediti za nova podjetja 2005;  odobreni zneski po regijah
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Povprečni odobreni mikrokredit znaša 3.846 tisoč SIT, povprečen moratorij na odplačilo glavnice 3,2 meseca, 
povprečna odplačilna doba pa 3,6 let (vključno z moratorijem pa 3,9 let). 
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PREGLEDNICA 3: MIKROKREDITI ZA MALA PODJETJA V LETU 2005 
SEZNAM ODOBRENIH VLOG PO ABECEDNEM REDU     

  Naziv vlagatelja Odobreni znesek 
kredita  (SIT)

Regija Dejavnost

1 
BIRO SVET D.O.O., prodaja pisarniškega 
materiala in opreme, najem in kopiranje 6.000.000 Osrednjeslovenska Trgovina, popr. mot. vozil... 

2 
DAVIBO TRGOVINA NA DEBELO  ZAJC BOGOMIR 
S.P. 3.500.000 Podravska Trgovina, popr. mot. vozil... 

3 DELAVNICA MODE UD D.O.O. 4.000.000 Osrednjeslovenska Predelovalne dejavnosti 

4 EFEKT PRO PROIZVODNJA IN PRODAJA D.O.O. 6.000.000 Goriška Predelovalne dejavnosti 

5 FRIZERSTVO TINA frizerske storitve d.o.o. 2.498.353 Notranjsko-kraška 
Druge javne, skupne in 
osebne storitvene dejavnosti 

6 
FSTIM Podjetje za projektiranje, inženiring, 
nadzor in gradnjo d.o.o. 3.443.749 Savinjska Gradbeništvo 

7 
HLADILNO OGREVALNA TEHNIKA storitve, 
inženiring, proizvodnja in trgovina d.o.o. 3.000.000 Podravska Gradbeništvo 

8 
IGRE, družba za arhitekturo, krajinsko arhitekturo 
in urbanizem d.o.o. 5.320.000 Podravska 

Posl. z nepr., najem in posl. 
Stor 

9 
JAN METAL, proizvodnja, trgovina, storitve, 
d.o.o. 5.000.000 Savinjska Trgovina, popr. mot. vozil... 

10 KAZIĆ MAJDA, OLJARSTVO S.P. 1.200.000 Pomurska Predelovalne dejavnosti 

11 
KOMFORT LINE podjetje za prodajo na debelo in 
drobno d.o.o. 6.000.000 Jugovzhodna Slovenija Trgovina, popr. mot. vozil... 

12 LOKACOM  računalniški inženiring d.o.o. 6.000.000 Gorenjska Predelovalne dejavnosti 

13 MANTO informacijski inženiring d.o.o. 3.249.670 Podravska 
Posl. z nepr., najem in posl. 
Stor 

14 METLIŠKI HRAM, gostinstvo in mizarstvo d.o.o. 4.464.228 Osrednjeslovenska Predelovalne dejavnosti 

15 
NEO DOM trgovina in Gradbeništvo d.o.o. Novo 
mesto 4.750.000 Jugovzhodna Slovenija Trgovina, popr. mot. vozil... 

16 NEVRON E-REŠITVE D.O.O. 4.000.000 Osrednjeslovenska 
Posl. z nepr., najem in posl. 
Stor 

17 
NUGGET, podjetje za proizvodnjo in prodajo 
d.o.o.,  3.000.000 Koroška Predelovalne dejavnosti 

18 
PLANINSKI DOM PD SMUČARSKA KOČA ERNEST 
ŠTERN S.P.  3.000.000 Koroška Gostinstvo 

19 
POLI-BARVE TRGOVINA, POSREDOVANJE, 
SVETOVANJE D.O.O. 3.000.000 Podravska Trgovina, popr. mot. vozil... 

20 SILBI trgovina in storitve d.o.o. 4.000.000 Podravska Trgovina, popr. mot. vozil... 

21 
SPLETNI DONOS družba za internetno 
marketinško svetovanje d.o.o. 6.000.000 Savinjska 

Posl. z nepr., najem in posl. 
Stor 

22 
SYNTRAK podjetje za informacijski inženiring 
d.o.o. 2.000.000 Obalno-kraška 

Posl. z nepr., najem in posl. 
Stor 

23 
TOP HRVATIN IN DRUGI, družba za trgovino in 
storitve d.n.o. 3.500.000 Podravska Promet, skladiščenje in zveze 

24 VIDEO KLUB KOCKA, NINA DOKL S.P. 2.500.000 Podravska 
Posl. z nepr., najem in posl. 
Stor 

25 VISTA KEM, zastopstvo in trgovina, d.o.o. 4.250.000 Osrednjeslovenska Trgovina, popr. mot. vozil... 

26 
ZASTEKLJEVANJE IN UOKVIRJANJE SLIK VOŽIČ 
ZOFIJA S.P. 324.000 Koroška Gradbeništvo 

  SKUPAJ:  100.000.000   
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7. POROČILO O AKTIVNOSTIH ODOBRAVANJA NEPOSREDNIH SPODBUD – SUBVENCIJ 

 V LETU   2005 

7.1.Poročilo o javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za  regionalni 
 razvoj – Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za  podjetništvo za neposredne 
 spodbude za investicijske projekte malih in  srednje velikih podjetij v letih 2005 
 in 2006 – P4 
 
7.1.1. Pogoji in načini sodelovanja pri odobravanju subvencij 
 
Za koriščenje sredstev iz evropskih strukturnih skladov je Sklad podpisal pogodbo št. SPS-05-2057,2058-DV 
o financiranju in izvajanju instrumenta 1.3.4.. Sredstva so bila namenjena za izplačilo subvencij - 
nepovratnih sredstev.  
 
Najpomembnejši pogoji razpisa so bili:  
• Skupna višina razpisanih subvencij: 2.580.000 tisoč SIT; od tega za leto 2005 največ 1.380.000 tisoč 

SIT z možnostjo koriščenja do 28.10.2005 in za leto 2006 največ 1.200.000 tisoč SIT z možnostjo 
koriščenja do 15.10.2006, 

• Sredstva za izplačilo subvencij prispeva Republika Slovenija v 25% deležu in Evropski sklad za regionalni 
razvoj v 75% deležu, 

• Maksimalna višina subvencije: do 55% upravičenih stroškov investicije, vendar največ do 50.000 tisoč 
SIT, 

• Minimalni upravičeni stroški investicije: 18.200 tisoč SIT, 
• Subvencija se odobri za investicijske stroške, nastale od datuma oddaje vloge prosilca oziroma od 

datuma oddaje Info najave, 
• Upravičenci: gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki morajo imeti sedež v Republiki 

Sloveniji in bodo investirali v naslednjih regijah: Pomurska, Podravska, Zasavska, Spodnjeposavska, 
Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraška ali Jugovzhodna Slovenija v skladu s 3. členom Navodil o 
prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladen razvoj (Uradni list RS št. 44/01). 

 
 
Sklad je dne 15.07.2005 v Ur. listu RS št. 65-67/05 objavil »Javni razpis za pridobitev sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj – Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo za 
neposredne spodbude za investicijske projekte malih in srednje velikih podjetij v letih 2005 in 2006«. Zaradi 
povišanja obsega razpisanih sredstev je Sklad dne 02.09.2005 v Ur. listu RS št. 81 in dne 30.09.2005 v 
Ur. listu RS št. 87 objavil popravek javnega razpisa.  
 
7.1.2. Postopek izvedbe javnega razpisa 
 
Postopek javnega razpisa za dodelitev državne pomoči je vodila strokovna komisija, ki jo je imenovala 
Uprava Sklada. Komisija je upoštevala Splošne pogoje poslovanja Sklada, Uredbo o izvajanju porabe 
sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju 
porabe strukturne politike v Republiki Sloveniji in Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije.  
 
Komisija je ugotavljala popolnost in ustreznost vloge in pripravila predloge za nadaljnjo obravnavo. Popolne 
so vloge z vso predpisano razpisno dokumentacijo. Sklad je lahko od prosilcev zahteval tudi dodatno 
dokumentacijo. Vloga je ustrezna, če izpolnjuje vse splošne in ostale pogoje, ki jih določa razpis. Na podlagi 
celotne vloge in predloga komisije sprejme Uprava Sklada dokončno odločitev o dodelitvi subvencije. Sklad 
sklene pogodbo o izplačilu subvencije s končnim prejemnikom.  
Celotna razpisna dokumentacija je bila na voljo na sedežu Sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si 
.  
 

EVROPSKI SKLAD ZA 
REGIONALNI RAZVOJ 
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7.1.3. Merila in kriteriji odločanja 
 
Izhodišče za merila so cilji, ki jih določa Zakon o podpornem okolju za podjetništvo in EPD RS 2004-2006: 
• povečanje zaposlovanja na podlagi novih programov, 
• pospeševanje in spodbujanje konkurenčnosti na mednarodnih trgih, 
• pospeševanje uvajanja sodobnih tehnologij,  
• pospeševanje ustanavljanja in razvoja MSP z visoko stopnjo inovativnosti, 
• pospeševanje ustanavljanja in razvoja MSP, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja, 
• donosnost poslovanja, delež lastne udeležbe ter podpora v lokalni oziroma širši skupnosti. 
  
Projekte je ocenjevala razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so kvantitativna in sicer: 
I. utemeljitev prispevka k doseganju ciljev EPD, prednostne naloge in ciljev ukrepa (število novo zaposlenih, 
vpliv na okolje), 
II. predstavitev podjetja (tržna naravnanost, prodaja na trgu izven RS, donosnost poslovanja, dobiček na 
zaposlenega), 
III. predstavitev projekta (sodobna tehnologija, inovativnost),  
IV. realnost stroškov in izvedba projekta(realnost izvedbe-časovni vidik), po katerih lahko projekt prejme 
max. 100 točk. 
 
V primeru, da je projekt prejel 50 ali več točk pridobi pozitivno mnenje, v primeru ko je pridobil manj kot 50 
točk pridobi negativno mnenje. 
 
 
7.1.4. Obravnava vlog 
 
Prispele vloge  
 
Dne 18.08.2005 je bilo opravljeno odpiranje vlog. Skupno število prispelih vlog na razpis je bilo 159, z 
zaprošenim zneskom subvencij v višini 4.911.668.719 SIT. Uprava Sklada je obravnavala 133 
popolnih in ustreznih vlog, z zahtevanim zneskom subvencij 4.014.505.321 SIT. Predračunska 
vrednost investicij znaša 8.525.286.451 SIT. Lastna sredstva so v investicijskem znesku udeležena z 52,9%. 
Subvencije predstavljajo v predračunski vrednosti investicij 47,1%. 
 
Z investicijami obravnavanih popolnih in ustreznih vlog je načrtovano odprtje 888 novih delovnih mest 
(zaposleni pred investicijo 4881, po investiciji 5769). Povprečna višina zahtevane subvencije za novo delovno 
mesto je 4.521 tisoč SIT, medtem ko je predračunska vrednost novega delovnega mesta 9.600 tisoč SIT. 
Podjetje, katerega vloga je bila obravnavana, ima v povprečju 36,7 zaposlenih, medtem ko je načrtovano 
število zaposlenih po investiciji 43,4. 
 
Po vrsti prosilcev imajo številčno največji 68,4% delež d.o.o. (91 vlog), sledijo s.p. s 24,8% deležem (33 
vlog). Sedem vlog se nanaša na d.d., ena na z.o.o., ena pa na d.n.o.  
 
Največ vlog je prispelo iz Podravske regije (40 vlog) in Savinjske regije (39 vlog). Sledijo Pomurska regija in 
JV Slovenija (preglednica 1). 
 
Po dejavnosti prevladuje predelovalna dejavnost (112 prispelih vlog). Sledi ji trgovina (14 vlog) in 
gradbeništvo (14 vlog) (preglednica 2). 
 
 
Odobrene vloge 
 
Uprava Sklada je odobrila 77 vlog za subvencije v višini 2.580.000.000 SIT. Seznam odobrenih 
projektov po posameznih investitorjih je v prilogi (preglednica 3). 
Predračunska vrednost investicij za odobrene projekte znaša 5.748.717.235 SIT. Z njimi bo na novo 
zaposlenih 595 delavcev (pred investicijo 3900 zaposlenih, po investiciji 4495 zaposlenih). Povprečna 
višina odobrene subvencije za novo delovno mesto je 4.336 tisoč SIT, medtem ko znaša predračunska 
vrednost novega delovnega mesta 9.661 tisoč SIT. Podjetje, kateremu je bila odobrena subvencija v 
povprečju zaposluje pred investicijo 50,6 delavcev, medtem ko je načrtovano število zaposlenih  po investiciji 
58,4. 
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Glede na pravno obliko imajo najvišji 72,7% delež  d.o.o., sledijo s.p. s 19,0% deležem, medtem ko je delež 
ostalih zanemarljiv. 
 
Uprava Sklada je obravnavala 40 pritožb. V 35 primerih je uprava Sklada izdala negativni sklep, v 5 
primerih pa izdala pozitiven sklep o odobritvi subvencije. Od neodobrenih pritožb je bilo 10 vlog 
neustreznih, 2 nepopolni, v 23 primerih pa se vlagatelji niso strinjali z oceno projekta. 
 
Največ odobrenih vlog je iz Podravske in Savinjske regije (17 vlog), sledijo Pomurska regija (12 
vlog) ter JV Slovenija (11 vlog). Skupaj imajo 74% delež. 10% delež odobrenih vlog dosega še Spodnje-
posavska regija. (preglednica 1). 
 
 
PREGLEDNICA 1:          
SUBVENCIJE ZA TEHNOLOŠKO OPREMO 2005/06; ANALIZA ODOBRENIH VLOG PO REGIJAH 
  Regija Prispele 

vloge
Odobrene 

vloge 
Predračunska 

vrednost 
investicije (SIT)

Odobreni znesek  
subvencij (SIT)

Predv. 
povečanje 

št. 
zaposlenih 

Višina 
subvencije 

(SIT)/ novo 
del. mesto

1 PODRAVSKA 40 17 22% 1.313.061.388 543.130.486 21% 136 3.993.607
2 SAVINJSKA 39 17 22% 1.369.638.592 591.995.343 23% 164 3.609.728
3 POMURSKA 23 12 16% 725.873.493 386.001.165 15% 91 4.241.771
4 JV SLOVENIJA 24 11 14% 619.153.687 300.069.164 12% 74 4.054.989
5 SP. POSAVSKA 11 8 10% 791.907.344 332.802.530 13% 42 7.923.870
6 NOTR.-KRAŠKA 11 5 6% 446.793.346 170.558.262 7% 34 5.016.419
7 KOROŠKA 6 4 5% 328.725.327 170.982.818 7% 28 6.106.529
8 ZASAVSKA 3 3 4% 153.564.059 84.460.232 3% 26 3.248.470
9 OSREDNJA 2 0 0% 0 0 0% 0 0

10 GORIŠKA 0 0 0% 0 0 0% 0 0
11 GORENJSKA 0 0 0% 0 0 0% 0 0
12 OBALNO-KRAŠKA 0 0 0% 0 0 0% 0 0
  SKUPAJ: 159 77  5.748.717.235 2.580.000.000  595 4.336.134

 

Graf 1: Subvencije za nakup tehnološke opreme 2005/06; prispele in odobrene 
vloge po regijah
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Po dejavnosti prevladuje predelovalna dejavnost z 83% deležem (64 odobrenih vlog) sledijo trgovina, 
popravila motornih vozil s 6% (5 odobrenih vlog) ter gradbeništvo s 5% (4 odobrene vloge), (preglednica 2). 
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PREGLEDNICA 2:            
SUBVENCIJE ZA TEHNOLOŠKO OPREMO 2005/06; ANALIZA ODOBRENIHVLOG PO DEJAVNOSTIH 
  Dejavnost Prisp. 

vloge 
Odobr. 

vloge 
Predračunska 

vrednost 
investicije (SIT)

Odobreni znesek  
subvencij (SIT)

Delež Predvid. 
poveč. 

št. 
zaposl. 

Višina 
subvencije 

(SIT) / 
novo del. 

mesto

1 
PREDELOVALNA 
DEJAVNOST 112 64 83% 4.758.445.860 2.181.352.099 97% 490 4.451.739

2 
TRGOVINA, POPR. 
MOT. VOZIL...  14 5 6% 528.007.700 173.385.235 8% 33 5.254.098

3 GRADBENIŠTVO 14 4 5% 227.740.332 120.322.304 5% 23 5.231.405

4 
POSL. Z NEPR. IN 
POSL. STOR. 11 3 4% 182.473.501 83.040.426 4% 17 4.884.731

5 
PROMET, SKLADIŠČ. IN 
ZVEZE 4 1 1% 52.049.843 21.899.937 1% 32 684.373

6 
DRUGE STORITVENE 
DEJAV. 2 0 0% 0 0 0% 0 0

7 
OSKRBA Z ELEKTR. 
ENERGIJO... 1 0 0% 0 0 0% 0 0

8 
ZDRAVSTVO IN SOC. 
VARSTVO 1 0 0% 0 0 0% 0 0

9 GOSTINSTVO 0 0 0% 0 0 0% 0 0

10 IZOBRAŽEVANJE 0 0 0% 0 0 0% 0 0
  SKUPAJ: 159 77  5.748.717.235 2.580.000.000   595 4.336.134

 
 

Graf 2: Subvencije za tehnološko opremo 2005/06; prispele in odobrene vloge 
po dejavnostih
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Znotraj predelovalnih dejavnosti je bilo največ vlog odobrenih v oddelku DJ Proizvodnja kovin in kovinskih 
izdelkov (15 odobrenih vlog) in DK Proizvodnja strojev in naprav (10 odobrenih vlog) (graf 3). 
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Graf 3: Subvencije za tehnološko opremo 2005/06; prispele in odobrene vloge 
znotraj predelovalnih dejavnost i
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PREGLEDNICA 3:  
SUBVENCIJE ZA TEHNOLOŠKO OPREMO 2005/06; SEZNAM ODOBRENIH VLOG PO ABECEDNEM REDU

  Naziv vlagatelja Vrednost 
investicije  (SIT)

Odobreni znesek 
subvencije  (SIT)

Regija Dejavnost

1 
"IKEBANA BRINC" - Pripomočki za 
cvetličarstvo Julij Brinc s.p. 43.149.064 23.731.985

Jugovzhodna 
Slovenija Predelovalne dejavnosti 

2 
ACCESS programska in računalniška 
oprema, inženiring in trgovina d.o.o. 41.025.144 22.563.829 Podravska 

Posl. z nepr., najem in 
posl. stor 

3 
AGIS PLUS tovarna avtomobilske opreme 
d.o.o. 218.000.000 50.000.000 Podravska Predelovalne dejavnosti 

4 
ATRIUM-NOVI INTERIERI, Podjetje za 
proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o. 65.733.222 36.153.272 Pomurska Predelovalne dejavnosti 

5 

BETONSKI STREŠNIKI-IZDELOVANJE 
CEMENTNIH IZDELKOV MARJAN GOLOB 
S.P. 30.880.573 16.984.315

Jugovzhodna 
Slovenija Predelovalne dejavnosti 

6 BLAJ ANTON  "BLAJ", S.P. 46.854.833 25.770.158 Savinjska Predelovalne dejavnosti 

7 
BOSIO proizvodno-trgovsko podjetje 
d.o.o. 20.944.808 11.519.644 Savinjska Predelovalne dejavnosti 

8 BuyITC inovativne internet rešitve d.o.o. 19.048.357 10.476.596 Podravska 
Posl. z nepr., najem in 
posl. stor 

9 
CAJHEN  REZILNA ORODJA  MATJAŽ 
CAJHEN INŽ., S.P. 107.086.131 50.000.000 Savinjska Predelovalne dejavnosti 

10 
CERJAK, PROIZVODNJA IN STORITVE 
D.O.O. 33.554.130 18.454.130 Spodnjeposavska Predelovalne dejavnosti 

11 
CODEX  podjetje za trgovino in 
posredovanje d.o.o. 21.442.076 11.793.142 Pomurska 

Trgovina, popr. mot. 
vozil... 

12 
DEMA, trgovsko in proizvodno podjetje, 
d.o.o. 26.000.000 14.300.000 Savinjska Predelovalne dejavnosti 

13 
DESIGN STUDIO, studio za vizualno 
komunikacijo d.o.o. 43.662.720 24.014.496 Podravska Predelovalne dejavnosti 

14 
EHO Elektrika, hladilništvo, ogrevanje 
d.o.o. 75.477.576 41.500.000 Savinjska Predelovalne dejavnosti 

15 ELEKTROMEHANIKA  POŽEK VINKO S.P. 29.640.000 16.302.000 Savinjska Predelovalne dejavnosti 

16 
ELTI elektronika, telekomunikacije in 
inženiring d.o.o. 97.532.866 50.000.000 Pomurska Predelovalne dejavnosti 

17 
ELVEL - elektrostrojni inženiring, trgovina 
in storitve d.o.o. 53.346.240 29.340.432 Savinjska Predelovalne dejavnosti 

18 ESOL LESNA PREDELAVA D.O.O. 68.932.800 37.913.040
Jugovzhodna 
Slovenija Predelovalne dejavnosti 

19 EUROBOX, proizvodnja in trgovina, d.o.o. 219.071.000 50.000.000 Notranjsko-kraška Predelovalne dejavnosti 

20 
EVOSTIL lesni inženiring, proizvodnja in 
trgovina, d.o.o. 28.847.532 15.866.143

Jugovzhodna 
Slovenija Predelovalne dejavnosti 

21 
FORI, Fleksibilno organiziranje razvojnih 
idej, d.o.o. 167.010.000 50.000.000 Savinjska Predelovalne dejavnosti 

22 
FORSTEK orodjarstvo, inženiring, 
trgovina, zastopstvo, d.d. 79.898.135 43.943.974 Zasavska Predelovalne dejavnosti 

23 
FOTOLIK TRGOVINA, GRAFIČNE IN 
FOTOGRAFSKE STORITVE, D.O.O. 122.400.000 50.000.000 Savinjska 

Posl. z nepr., najem in 
posl. stor 

24 
GRAFIKA GRACER trgovina na debelo in 
drobno neživilskih proizvodov d.o.o. 36.070.744 19.838.909 Savinjska 

Trgovina, popr. mot. 
vozil... 

25 GRAFIS GRAFIČNI INŽENIRING D.O.O. 33.544.000 18.449.200 Podravska Predelovalne dejavnosti 

26 
GRAPAK TISKARNA IN KARTONAŽA 
KRŠKO D.O.O. 196.000.000 50.000.000 Spodnjeposavska Predelovalne dejavnosti 

27 

HIDEX proizvodnja kovinsko-plastičnih in 
strojnih izdelkov ter trgovina, Novo 
mesto, d.o.o. 21.901.630 12.045.890

Jugovzhodna 
Slovenija Predelovalne dejavnosti 

28 HMEZAD TRGOVINA D.O.O. 156.980.000 50.000.000 Savinjska 
Trgovina, popr. mot. 
vozil... 

29 HRIBAR BREZJE proiz. miz in stor. d.o.o. 84.750.974 46.613.036 Notranjsko-kraška Predelovalne dejavnosti 
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  Naziv vlagatelja Vrednost 
investicije  (SIT)

Odobreni znesek 
subvencije  (SIT)

Regija Dejavnost

30 HYGAL hidravlična galanterija d.o.o. 85.669.624 47.118.293 Koroška Predelovalne dejavnosti 

31 I-LES  PAVEL ISKRA S.P. 100.488.000 24.486.244
Jugovzhodna 
Slovenija Predelovalne dejavnosti 

32 

IMPOL-INOTECHNA podjetje za 
projektiranje, izdelavo in montažo 
investicijske opreme d.o.o. 130.000.000 50.000.000 Podravska Predelovalne dejavnosti 

33 INDUSTRIJSKA OPREMA BREŽICE D.O.O. 116.788.349 50.000.000 Spodnjeposavska Predelovalne dejavnosti 

34 
INOKS podjetje za trženje in proizvodnjo 
d.o.o. 26.527.704 14.590.237 Pomurska Predelovalne dejavnosti 

35 KEV kovinarstvo Edi Voljč d.o.o. 38.360.000 21.098.000 Podravska Predelovalne dejavnosti 

36 KOPITARNA SEVNICA D.D. 26.088.000 14.348.400 Spodnjeposavska Predelovalne dejavnosti 

37 
KOVINSKA GALANTERIJA "NBM" 
MAGOVAC ČOKEŠA BISERKA, S.P. 77.500.620 42.625.340

Jugovzhodna 
Slovenija Predelovalne dejavnosti 

38 
KOVIT PROJEKTI, projektiranje, izdelava 
in montaža kovinskih izdelkov d.o.o. 22.269.448 12.248.196 Zasavska Predelovalne dejavnosti 

39 
LES-KRO podjetje za proizvodnjo pohištva 
Sevnica d.o.o. 93.704.000 50.000.000 Spodnjeposavska Predelovalne dejavnosti 

40 
LESNO INDUSTRIJSKO PODJETJE 
POLJČANE D.D. 67.059.000 36.882.450 Podravska Predelovalne dejavnosti 

41 L-TEK ELEKTRONIKA RADKO LUZAR S.P. 21.006.044 11.553.324
Jugovzhodna 
Slovenija Predelovalne dejavnosti 

42 
MALES, ŽAGARSTVO IN TRGOVINA 
JANEZ MAZEJ S.P. 120.000.000 24.486.244 Savinjska Predelovalne dejavnosti 

43 
MATISA MM ELEKTROAGREGATI  
MARJAN MATIČEVIČ S.P. 103.596.000 50.000.000

Jugovzhodna 
Slovenija Predelovalne dejavnosti 

44 
MEDINET PODJETJE ZA RAČUNALNIŠKE 
KOMUNIKACIJE D.O.O. 52.049.843 21.899.937 Podravska 

Promet, skladiščenje in 
zveze 

45 
METALID trgovsko, proizvodno in 
storitveno podjetje d.o.o. 32.740.744 18.007.409 Podravska Predelovalne dejavnosti 

46 METALMONT jeklene konstrukcije d.o.o. 41.710.800 22.940.940 Pomurska Gradbeništvo 

47 
METALNA SENOVO strojegradnja, 
konstrukcije, montaža d.o.o. 120.000.000 50.000.000 Spodnjeposavska Predelovalne dejavnosti 

48 
MIZARSTVO HRASTELJ,  proizvodnja, 
trgovina, svetovanje, d.o.o. 34.576.746 19.017.194 Savinjska Predelovalne dejavnosti 

49 
MIZARSTVO ŠMAJDEK, MIZARSTVO 
SANDI ŠMAJDEK S.P. 27.023.424 14.862.883

Jugovzhodna 
Slovenija Predelovalne dejavnosti 

50 
MTT TEKSTIL proizvodnja in trgovina 
d.o.o. 82.800.000 45.540.000 Podravska Predelovalne dejavnosti 

51 
MURALES, TOVARNA MASIVNEGA 
POHIŠTVA  D.D. LJUTOMER 95.063.508 50.000.000 Pomurska Predelovalne dejavnosti 

52 
NEON ART SVETLOBNI IN REKLAMNI 
NAPISI KREVH D.O.O. 42.254.400 23.239.920 Podravska Predelovalne dejavnosti 

53 
OBKOV  PROIZVODNJA PLINSKIH 
VZMETI IN ŠKROPILNE TEHNIKE D.O.O. 67.281.180 37.004.649 Podravska Predelovalne dejavnosti 

54 ORODJARSTVO, IVAN ŠEMRL S.P.  60.000.000 33.000.000 Podravska Predelovalne dejavnosti 

55 
PLAMA-PUR, PROIZVODNJA IN 
PREDELAVA PLASTIČNIH MAS D.D. 43.188.840 23.753.862 Notranjsko-kraška Predelovalne dejavnosti 

56 
PROCESS - svetovanje, proizvodnja in 
trgovina, d.o.o. 32.735.000 18.004.250 Pomurska Predelovalne dejavnosti 

57 

PUR-PLA-TEX d.o.o. podjetje za proizv. in 
predelavo poliuretana, plastičnih mas in 
tekstila 61.389.000 33.764.000 Notranjsko-kraška Predelovalne dejavnosti 

58 
PVC NAGODE, PROIZVODNJA IN 
TRGOVINA, D.O.O. 38.393.532 16.427.364 Notranjsko-kraška Gradbeništvo 

59 
REMOPLAST podjetje zaproizvodnjo in 
trgovino d.o.o. 43.390.046 23.864.525 Koroška Predelovalne dejavnosti 

60 
ROBOTIKA KOGLER-pakirno paletirni 
sistemi d.o.o. 104.184.000 50.000.000 Pomurska Predelovalne dejavnosti 

61 ROTO D.O.O. 75.914.880 41.753.184 Pomurska 
Trgovina, popr. mot. 
vozil... 

62 
SECA PLAST PROIZVODNJA IN 
TRGOVINA D.O.O. 72.583.202 39.920.761 Savinjska Predelovalne dejavnosti 

63 

SENČAR elektroinstalacije, meritve, 
računalništvo, trgovina, proiz., ingeniring, 
projektiranje d.o.o 91.356.000 50.000.000 Podravska Gradbeništvo 
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  Naziv vlagatelja Vrednost 

investicije  (SIT)
Odobreni znesek 
subvencije  (SIT)

Regija Dejavnost

64 
SGD STRDIN - SPLOŠNA GRADBENA 
DEJAVNOST  MILOŠ STRDIN S.P. 56.280.000 30.954.000 Podravska Gradbeništvo 

65 
STRIP'S, Elektrotehnika - eletronika, 
d.o.o. 51.396.476 28.268.062 Zasavska Predelovalne dejavnosti 

66 
ŠUMER VILJEM  PROIZVODNJA VZMETI, 
TRGOVINA, BISTRO S.P. 105.020.312 50.000.000 Savinjska Predelovalne dejavnosti 

67 
TEHCENTER trgovina, proizvodnja, 
storitve, uvoz in izvoz d.o.o. 237.600.000 50.000.000 Podravska 

Trgovina, popr. mot. 
vozil... 

68 

TEHNOS Podjetje za proizvodnjo orodij, 
strojev in predelavo plastičnih mas d.o.o. 
Žalec 98.400.000 50.000.000 Savinjska Predelovalne dejavnosti 

69 
TERMOGLAS proizvodno, trgovsko in 
storitveno podjetje d.o.o. 98.918.000 50.000.000 Spodnjeposavska Predelovalne dejavnosti 

70 
TESNILA GK proizvodnja in trženje 
izdelkov iz gume d.o.o. 98.327.547 50.000.000 Koroška Predelovalne dejavnosti 

71 UNITPLAST d.o.o., proizvodnja in storitve 95.828.000 50.000.000
Jugovzhodna 
Slovenija Predelovalne dejavnosti 

72 
UTEKSOL PODJETJE ZA PREDELAVO 
USNJA IN GRANULATOV D.O.O. 101.338.110 50.000.000 Koroška Predelovalne dejavnosti 

73 
VAR Proizvodnja, trgovina, storitve, G. 
Radgona  D.O.O. 68.419.256 37.630.591 Pomurska Predelovalne dejavnosti 

74 
VARIS proizvodnja sanitarnih celic 
Lendava d.d 48.819.181 26.850.549 Pomurska Predelovalne dejavnosti 

75 
VARSTROJ Tovarna varilne in rezalne 
opreme d.d. 47.791.000 26.285.000 Pomurska Predelovalne dejavnosti 

76 

VITLI KRPAN PROIZV. KMET. IN 
GOZDARSKIH STROJEV, LITJE BARVNIH 
KOVIN IN AVTOPREVOZI FRANC PIŠEK 
S.P. 97.248.000 50.000.000 Savinjska Predelovalne dejavnosti 

77 
WILLY STADLER proizvodnja in trgovina 
d.o.o. 106.854.865 50.000.000 Spodnjeposavska Predelovalne dejavnosti 

    5.748.717.235 2.580.000.000    
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8. POROČILO O AKTIVNOSTIH ODOBRAVANJA GARANCIJ ZA KREDITE S SUBVENCIJAMI V 
LETU  2005 – PRODUKT P3 

 

 
 
8.1. Poročilo o javnem razpisu za izdajanje garancij za dolgoročne kredite  najete pri 

 bankah v Republiki Sloveniji s subvencijami letu 2005 
 
8.1.1.Pogoji in načini sodelovanja pri odobravanju garancij in subvencij 
 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) je dne 25.03.2005 v Ur. l. RS št. 30-31/05 objavil 
»Javni razpis za izdajanje garancij za dolgoročne kredite najete pri bankah v Republiki Sloveniji s 
subvencijami v letu 2005.« Sklad je dodeljeval sredstva v sodelovanju s poslovnimi bankami. Način 
sodelovanja je urejala Pogodba o medsebojnem sodelovanju pri izdajanju garancij po državni garancijski 
shemi za mala in srednje velika podjetja za leto 2005 med Skladom in posameznimi bankami. Prav tako je 
Sklad podpisal pogodbo št.SPS-3-05-2058,2057,MMŠ z Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije o 
izvajanju ukrepa 1.3. Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo iz EPD za obdobje 2003-2006 v zvezi s 
črpanjem sredstev ESRR za Garancijskisklad za izvajanje garancijske sheme v okviru Slovenskega 
podjetniškega sklada za obdobje 2004-2008. Odobravanje subvencij - nepovratnih sredstev za materialne in 
nematerialne investicije podjetij je bilo urejeno s pogodbo  SPS 2-05,2058,2057-MMŠ o financiranju ukrepa 
1.3.. Sklad koristi pri izdajanju garancij tudi pomoč Evropskega investicijskega sklada (EIF) v obliki 
pogarancij. Pomoč je del Večletnega programa za podjetja in podjetništvo za obdobje 2001-2005. 
Najpomembnejši finančni pogoji sodelovanja so:  
 
• Obseg razpisanih garancij 1.300.000 tisoč SIT za leto 2005, 
• Od 250.000 tisoč SIT sredstev za rezervacije prispeva 25% sredstev Republika Slovenija in 75 % Evropski 

sklad za regionalni razvoj, 
• Garancija Sklada znaša 50% kredita, ki lahko predstavlja največ 63,66% predračunske vrednosti 

investicije do 90.000 tisoč SIT brez DDV, 
• Obrestna mera: v skladu s tarifo banke za komitente z najboljšo boniteto, 
• Stroški odobritve garancije: 1% od višine garancije, 
• Stroški vodenja garancije: 0,5% od vrednosti garancije na dan 31.12. za prihodnje koledarsko leto, v letu 

odobritve in izteka garancije se stroški obračunavajo v sorazmerju s številom dni, 
• Stroški kredita: v skladu s pogoji bank, 
• Zavarovanje kredita: v skladu s pogoji bank in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri izdajanju 

garancij po državni garancijski shemi za mala in srednje velika podjetja za leto 2005 med Skladom in 
posameznimi bankami, 

• Pogarancija EIF: 50% od višine garancije, 
• Garancijska kapica EIF: 385 tisoč EUR 
 
• Obseg razpisanih subvencij 462.000 tisoč SIT; sredstva za subvencije prispevata 25% Republika 

Slovenija in 75 % Evropski sklad za regionalni razvoj, 
• Subvencija v višini 35,5% od višine garancije, končni prejemnik pridobi subvencijo po zaključku investicije 

in predložitvi originalnih računov na vpogled z dokazili o plačilu le teh. 
 
Ob splošni pogodbi (pogodba o medsebojnem sodelovanju) se sklene pogodba o izdaji garancije med 
Skladom in končnim prejemnikom ter izda garancija Sklada banki za vsak posamično odobren kredit 
končnemu prejemniku. Sklad prav tako sklene pogodbo o izplačilu subvencije s končnim prejemnikom.  
 
8.1.2. Postopek izvedbe javnega razpisa 
 
Postopek javnega razpisa za dodelitev državne pomoči je vodila strokovna komisija, ki jo je imenovala 
Uprava Sklada. Komisija je upoštevala Splošne pogoje poslovanja Sklada, Uredbo o izvajanju porabe 
sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju 
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porabe strukturne politike v Republiki Sloveniji in Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije.  
 
Komisija je ugotavljala popolnost in ustreznost vloge in pripravila predloge za nadaljnjo obravnavo. Popolne 
so vloge z vso predpisano razpisno dokumentacijo. Zahtevani dokumenti so usklajeni z dokumentacijo, ki jo 
od prosilcev zahtevajo banke. Dodatna dokumentacija se nanaša na izpis števila  zaposlenih in pozitivni 
bančni sklep. V bančnem sklepu mora biti med drugim določen investitor, višina kredita, višina obrestne 
mere, namen investicije, ročnost kredita in čas črpanja kredita. Sklad je lahko od prosilcev zahteval tudi 
dodatno dokumentacijo. 
 
Vloga je ustrezna, če izpolnjuje vse splošne in ostale pogoje, ki jih določa razpis.  
 
Na podlagi celotne vloge in predloga razpisne komisije sprejme Uprava Sklada dokončno odločitev o izdaji 
garancije in subvencije. 
 
Celotna razpisna dokumentacija je bila na voljo na sedežu Sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si  
 
8.1.3. Merila in kriteriji odločanja 
 
Izhodišče za merila so cilji, ki jih določa Zakon o podpornem okolju za podjetništvo in EPD RS 2004-2006: 
• povečanje zaposlovanja na podlagi novih programov, 
• pospeševanje in spodbujanje konkurenčnosti zlasti na mednarodnih trgih, 
• pospeševanje uvajanja sodobnih tehnologij,  
• pospeševanje ustanavljanja in razvoja podjetij z visoko stopnjo inovativnosti, 
• pospeševanje investicij, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja. 
  
Poleg zgoraj navedenih ciljev je potrebno pri dodeljevanju kreditov in subvencij upoštevati tudi pogoje, ki jih 
mora izpolnjevati prosilec:  
• donosnost (profitabilnost) programa za katerega se dodeljujejo sredstva, 
• likvidnost za celotno ekonomsko dobo, 
• zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem programa po cenah v konvertibilni valuti, 
• da se realizira v Republiki Sloveniji. 
 
Z upoštevanjem zgornjih ciljev in programskih usmeritev Sklada so se v letu 2005 uporabljala za ocenjevanje 
naslednja merila: 
- kvantitativna (št. novo zaposlenih, sodobna tehnologija in inovativnost, tržna naravnanost, izvozni vidik, 
donosnost poslovanja, dobiček na zaposlenega, lastna udeležba, vpliv na okolje in finančna podpora v lokalni 
oz. širši skupnosti), po katerih lahko projekt prejme maks. 100 točk, min. 40 točk je pogoj za nadaljnjo 
obravnavo projekta po kvalitativnih merilih); 
-  kvalitatitvna (ocena na podlagi ekonomske upravičenosti investicije glede na situacijo na trgu, 
ekonomske upravičenosti investicije glede na realnost izvedbe, osebna predstavitev, intervju prijavitelja, 
ogled podjetja in reference podjetja); 
- analiza finančnega položaja podjetja (finančno ravnotežje, finančna moč, finančni posredniški položaj, 
plačilna sposobnost, ustreznost projekta glede na oceno širše ekonomske situacije (panoga, trg)). 
 
Projekt, ki je prejel 40 ali več točk po kvantitativnih merilih preide v ocenjevanje finančnega položaja 
podjetja in kvalitativno ocenjevanje. V primeru, da je projekt prejel manj kot 40 točk, takoj pridobi negativno 
mnenje. Na podlagi analize finančnega položaja podjetja podjetje pridobi bonitetno oceno. Na podlagi 
kvalitativne analize projekt pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Razpisna komisija poda v odločanje 
predlog Upravi Sklada za vse formalno popolne in ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi 
negativnim mnenjem in oceno. Uprava Sklada sprejme končno odločitev - sklep o odobritvi oziroma sklep o 
neodobritvi projekta. V primeru odobritve prejme prosilec pomoč Sklada v skladu z zaprošenimi sredstvi v 
vlogi in v skladu z razpisnimi pogoji. 
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8.1.4. Obravnava vlog 
 
Prispele vloge  
 
Skupno število prispelih vlog na razpis je bilo 116, z zaprošenim zneskom kredita (po sklepih 
bank) v višini 5.234.681.280 SIT. Od 05.04.2005 do 20.06.2005 je bilo izvedenih pet odpiranj vlog. 
 
Uprava Sklada je obravnavala 90 popolnih in ustreznih vlog, z zahtevanim zneskom kredita 
4.040.924.562 SIT. Predračunska vrednost investicij znaša 6.556.293.004 SIT. Lastna sredstva so v 
investicijskem znesku udeležena z 27,2%, delež načrtovanih kreditov v finančni konstrukciji je 61,6%. 
Subvencije v višini 717.193 tisoč SIT predstavljajo v predračunski vrednosti investicij 10,9%. 
 
Odobrene vloge 
 
Uprava Sklada je do 06.07.2005 odobrila 57 popolnih in ustreznih vlog za dolgoročne investicijske 
kredite v višini 2.600.000.000 SIT.  Znesek odobrenih garancij je 1.300.000.000 SIT oziroma 50% 
glavnice kredita. Znesek odobrenih subvencij znaša 454.978.749 SIT. 
 
Seznam odobrenih vlog za garancije s subvencijo po abecednem redu je v preglednici 4. 
 
Predračunska vrednost investicij za odobrene projekte znaša 4.216.733.883 SIT. Z njimi bo novo 
zaposlenih 379 delavcev (pred investicijo 928 zaposlenih, po investiciji 1307 zaposlenih). Povprečna 
višina odobrenega kredita za novo delovno mesto je 6.860 tisoč SIT, medtem ko je predračunska vrednost 
novega delovnega mesta 11.126 tisoč SIT. Prijavljeno podjetje ima v povprečju pred investicijo 16,2 
zaposlenih, medtem ko je načrtovano povprečno število zaposlenih po investiciji 22,9. 
 
Po dejavnosti prevladujejo predelovalne dejavnosti s 55% deležem (33 vlog v višini 1.429.584.892 SIT). 
Sledi trgovina, ki ima po odobrenem znesku 13% delež (7 vlog v višini 338.460.154 SIT). Vsaj  10% 
skupnega odobrenega zneska dosegajo še storitvene dejavnosti. 
 
 
PREGLEDNICA 1:           
GARANCIJE ZA KREDITE S SUBVENCIJAMI 2005; ANALIZA ODOBRENIH VLOG PO DEJAVNOSTIH 
  Dejavnost Odobr. 

vloge 
Delež Predračunska 

vrednost 
investicije (SIT)

Odobreni znesek  
kreditov (SIT)

Delež Predvid. 
poveč. 

št. 
zaposl. 

Višina 
kredita 

(SIT) / novo 
del. mesto

1 PREDELOVALNA DEJAVNOST 33 58% 2.315.145.897 1.429.584.892 55% 203 7.042.290
2 TRGOVINA, POPR. MOT. VOZIL...  7 12% 536.756.644 338.460.154 13% 33 10.256.368
3 POSL. Z NEPR. IN POSL. STOR. 5 9% 414.062.531 258.244.519 10% 41 6.298.647
4 GRADBENIŠTVO 4 7% 359.387.605 216.401.125 8% 37 5.848.679
5 PROMET, SKLADIŠČ. IN ZVEZE 3 5% 255.500.004 162.453.653 6% 19 8.550.192
6 GOSTINSTVO 3 5% 187.061.945 100.920.345 4% 34 2.968.245
7 DRUGE STORITVENE DEJAV. 1 2% 79.819.255 50.812.856 2% 9 5.645.873
8 IZOBRAŽEVANJE 1 2% 69.000.002 43.122.456 2% 3 14.374.152
9 ZDRAVSTVO IN SOC. VARSTVO 0 0% 0 0 0% 0 0

10 FINANČNO POSREDNIŠTVO 0 0% 0 0 0% 0 0
  SKUPAJ: 57  4.216.733.883 2.600.000.000  379 6.860.158
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Graf 1: Krediti z garancijo Sklada in subvencijo;  odobreni zneski po dejavnostih
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Največ odobrenih vlog je prišlo iz Podravske regije s 27% deležem odobrenih kreditov (16 vlog v višini 
690.803.703 SIT). Sledijo Osrednja z 19 % (9 vlog v višini 492.584.913 SIT kreditov) in Gorenjska regija s 
15% (9 vlog v višini 379.532.194 SIT kreditov).  
 
 
 
PREGLEDNICA 2:          
GARANCIJE ZA KREDITE S SUBVENCIJAMI 2005; ANALIZA ODOBRENIH VLOG PO REGIJAH 
  Regija Odobrene 

vloge
Delež Predračunska 

vrednost investicije 
(SIT)

Odobreni znesek  
kreditov (SIT)

Delež Predvideno 
povečanje 

št. 
zaposlenih 

Višina subvencije 
(SIT)

1 PODRAVSKA 16 28% 1.118.456.950 690.803.703 27% 107 122.617.658
2 OSREDNJA 9 16% 776.781.961 492.584.913 19% 72 87.433.822
3 GORENJSKA 9 16% 609.232.494 379.532.194 15% 38 67.366.964
4 SAVINJSKA 5 9% 352.973.276 222.822.549 9% 34 39.551.003
5 JV SLOVENIJA 5 9% 406.058.243 221.432.712 9% 28 37.137.032
6 GORIŠKA 4 7% 307.080.151 191.324.187 7% 51 33.960.043
7 OBALNO-KRAŠKA 3 5% 269.999.599 171.701.640 7% 26 26.123.063
8 POMURSKA 3 5% 198.061.912 123.445.702 5% 10 21.911.613
9 ZASAVSKA 2 4% 89.189.298 56.352.400 2% 9 10.002.551

10 NOTR.-KRAŠKA 1 2% 88.900.000 50.000.000 2% 4 8.875.000
11 KOROŠKA 0 0% 0 0 0% 0 0
12 SP. POSAVSKA 0 0% 0 0 0% 0 0
  SKUPAJ: 57   4.216.733.883 2.600.000.000  379 454.978.749
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Graf 2:  Krediti z garancijo Sklada in subvencijo;  odobreni zneski po regijah
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Po bankah, ki so sodelovale na razpisu je največ odobrenih vlog iz NOVE LB d.d. z 47% deležem (26 
odobrenih vlog v višini 1.233.962.506 SIT), sledijo  Nova KBM d.d. s 25% (15 odobrenih vloge v višini 
649.595.405 SIT) ter Abanka Vipa d.d. s petimi vlogami. Komitentom prvih dveh bank je bilo skupaj 
odobrenih 72% kreditnih sredstev (glej preglednico 3). 
 
Povprečni odobreni kredit znaša 45.614.035 SIT, povprečen moratorij na odplačilo glavnice 5 mesecev, 
povprečna odplačilna doba pa 6,6 let. 
 
 
 
PREGLEDNICA 3:        
GARANCIJE ZA KREDITE S SUBVENCIJAMI 2005; ANALIZA ODOBRENIH VLOG PO BANKAH 
  Banka Odobr. 

vloge
Delež Odobreni znesek  

kreditov (SIT)
Delež Povprečna višina 

odobr. Kredita (SIT) 

1 NOVA LB D.D. 26 46% 1.233.962.506 47% 47.460.096 
2 NOVA KBM D.D. 15 26% 649.595.405 25% 43.306.360 
3 ABANKA VIPA D.D. 5 9% 246.310.737 9% 49.262.147 
4 BANKA CELJE D.D. 4 7% 165.773.354 6% 41.443.339 
5 SKB BANKA D.D. 2 4% 83.916.258 3% 41.958.129 
6 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D. 1 2% 57.089.340 2% 57.089.340 
7 BANKA DOMŽALE D.D. 1 2% 57.000.000 2% 57.000.000 
8 BANKA KOPER D.D. 1 2% 50.000.000 2% 50.000.000 
9 RAIFFEISEN KREKOVA BANKA D.D.  1 2% 38.352.400 1% 38.352.400 

10 BANKA ZASAVJE D.D. 1 2% 18.000.000 1% 18.000.000 
11 PROBANKA D.D. 0 0% 0 0% 0 
12 PBS D.D. 0 0% 0 0% 0 
13 FACTOR BANKA D.D. 0 0% 0 0% 0 
14 GORENJSKA BANKA D.D. 0 0% 0 0% 0 
15 VOLKSBANK-LJUDSKA BANKA D.D. 0 0% 0 0% 0 
  SKUPAJ: 57  2.600.000.000  45.614.035 
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Graf 3: Krediti z garancijo Sklada; odobreni zneski po bankah
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PREGLEDNICA 4:           
KREDITI  Z GARANCIJO SKLADA IN SUBVENCIJO; SEZNAM ODOBRENIH VLOG PO ABECEDNEM 
REDU 

  Naziv vlagatelja Odobreni 
znesek kredita  

(SIT)

Odobreni 
znesek 

garancije  (SIT)

Odobreni 
znesek 

subvencije  
(SIT)

Regija Dejavnost

1 ABC INTERTRADE D.O.O. 18.000.000 9.000.000 3.195.000 Zasavska 

Trgovina, 
popr. mot. 

vozil...

2 AFORMA INTERIERI D.O.O. 55.358.737 27.679.369 9.826.176 Goriška 
Predelovalne 

dejavnosti

3 
AMS podjetje za trgovino in proizvodnjo 
d.o.o. 57.000.000 28.500.000 10.117.500

Osrednje-
slovenska 

Trgovina, 
popr. mot. 

vozil...

4 
AREX proizvodnja orodij, naprav in 
storitve d.o.o., Šentjernej 43.981.821 21.990.911 5.639.500

Jugovzhodna 
Slovenija 

Predelovalne 
dejavnosti

5 
ASFALT KOVAČ, Proizvodnja asfalnih 
mešanic, d.o.o. 57.049.195 28.524.598 10.126.232 Savinjska 

Predelovalne 
dejavnosti

6 
AVTOPREVOZNIŠTVO BAU TOMISLAV 
S.P. 47.796.451 23.898.226 8.483.870 Podravska 

Promet, 
skladiščenje in 

zveze

7 
C & P D.O.O., Podjetje za proizvodnjo, 
trgovino in storitve 57.112.223 28.556.112 10.137.420 Savinjska 

Posl. z nepr., 
najem in posl. 

stor

8 
CAST trgovina, zastopanje in 
posredovanje, d.o.o. 57.000.000 28.500.000 10.117.500 Savinjska 

Trgovina, 
popr. mot. 

vozil...

9 
CEKO IN, podjetje za proizvodnjo in 
storitve d.o.o. 36.897.328 18.448.664 6.549.275

Osrednje-
slovenska 

Predelovalne 
dejavnosti

10 CITYWALL ŠPORTNA OPREMA D.O.O. 56.897.685 28.448.843 10.099.339
Osrednje-
slovenska 

Predelovalne 
dejavnosti

11 
DEKORINA export-import, trgovina, 
zastopstvo in storitve d.o.o. 57.272.598 28.636.299 10.165.886 Podravska 

Trgovina, 
popr. mot. 

vozil...

EVROPSKI SKLAD ZA 
REGIONALNI RAZVOJ 
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  Naziv vlagatelja Odobreni 
znesek kredita  

(SIT)

Odobreni 
znesek 

garancije  (SIT)

Odobreni 
znesek 

subvencije  
(SIT)

Regija Dejavnost

12 
DONAR podjetje za notranjo opremo in 
svetovanje d.o.o. 57.035.510 28.517.755 10.123.803

Osrednje-
slovenska 

Predelovalne 
dejavnosti

13 
DUMIS, podjetje za predelavo plastičnih 
mas, orodjarstvo in trgovino Mlaka d.o.o. 56.910.938 28.455.469 10.101.691 Gorenjska 

Predelovalne 
dejavnosti

14 
FIM KOVINOSTRUGARSTVO  FRANCI 
MEŽNAR S.P. 22.291.914 11.145.957 3.956.815 Gorenjska 

Predelovalne 
dejavnosti

15 
FLEKSOTISK "LOGAR" DARINKA LOGAR 
S.P. 57.139.684 28.569.842 10.142.294 Podravska 

Predelovalne 
dejavnosti

16 GALA, ŽIVILSKA INDUSTRIJA  D.O.O. 57.089.340 28.544.670 10.133.358 Obalno-kraška 
Predelovalne 

dejavnosti

17 

GENIS izgradnja, prenovitev, uvedba 
organizacijskih in informacijskih sistemov 
d.o.o. Ljubljana 56.910.938 28.455.469 10.101.691

Osrednje-
slovenska 

Posl. z nepr., 
najem in posl. 

stor

18 GOJZAR D.O.O., proizvodnja čevljev, ŽIRI 21.658.000 10.829.000 3.844.295 Gorenjska 
Predelovalne 

dejavnosti

19 
GOPLAT Proizvodnja, storitve in trgovina 
d.o.o. 57.000.000 28.500.000 10.117.500 Goriška 

Predelovalne 
dejavnosti

20 GOSTILNA RAKAR  RAKAR ZDRAVKO S.P. 39.934.437 19.967.218 7.088.363
Jugovzhodna 
Slovenija Gostinstvo

21 GRAFEX grafično podjetje d.o.o. 38.352.400 19.176.200 6.807.551 Zasavska 
Predelovalne 

dejavnosti

22 
HABJAN & HABJAN podjetje za 
proizvodnjo, trgovino in storitve d.n.o.. 10.728.079 5.364.039 1.904.234 Gorenjska 

Predelovalne 
dejavnosti

23 

HIDEX proizvodnja kovinsko-plastičnih in 
strojnih izdelkov ter trgovina, Novo 
mesto, d.o.o. 24.493.169 12.246.585 4.347.538

Jugovzhodna 
Slovenija 

Predelovalne 
dejavnosti

24 
HIT PRELESS, PROIZVODNJA, TRGOVINA 
IN TRANSPORT, D.O.O. 55.990.916 27.995.458 9.938.388

Osrednje-
slovenska 

Predelovalne 
dejavnosti

25 
HUMAR PLAST D.O.O., PREDELAVA 
PLASTIČNIH MAS, VRTOJBA 23.965.450 11.982.725 4.253.867 Goriška 

Predelovalne 
dejavnosti

26 IGD HOLERMOUS D.O.O. 57.122.417 28.561.209 10.139.229 Podravska Gradbeništvo

27 
IMAGINE družba za računalniški 
inženiring d.o.o. 35.132.824 17.566.412 6.236.076 Podravska 

Posl. z nepr., 
najem in posl. 

stor

28 IN.LIFE D.D. 57.334.692 28.667.346 10.176.908
Osrednje-
slovenska 

Promet, 
skladiščenje in 

zveze

29 
INTER EXPO inženiring, storitve, agencija, 
razvoj, proizvodnja in trgovina d.o.o. 56.000.000 28.000.000 9.940.000 Podravska 

Posl. z nepr., 
najem in posl. 

stor

30 
JERUZALEM VINSKI HRAM VINCENC 
BRENHOLC S.P. 8.985.938 4.492.969 1.595.004 Pomurska Gostinstvo

31 KEV kovinarstvo Edi Voljč d.o.o. 56.910.938 28.455.469 10.101.691 Podravska 
Predelovalne 

dejavnosti

32 
KMEČKA PEKARNA MARIJA METLIČAR 
S.P. 7.987.420 3.993.710 1.417.767 Podravska 

Predelovalne 
dejavnosti

33 
KOPLAST ekstruzija in konfekcija, d.o.o., 
Slovenske konjice 24.700.000 12.350.000 4.384.250 Savinjska 

Predelovalne 
dejavnosti

34 
KRASOPREMA Tovarna pohištva d.d. 
Dutovlje 57.318.300 28.659.150 5.820.020 Obalno-kraška 

Predelovalne 
dejavnosti

35 
KRO, podjetje za proizvodnjo, nabavo, 
prodajo, marketing in zastopstvo d.o.o. 57.270.375 28.635.188 10.165.492

Osrednje-
slovenska 

Predelovalne 
dejavnosti

36 
LETRAL proizvodna, storitvena in trgovska 
družba d.o.o. 47.913.840 23.956.920 8.504.707 Podravska 

Trgovina, 
popr. mot. 

vozil...

37 
MARVENT proizvodnja prezračevalnih 
naprav d.o.o. 12.285.712 6.142.856 2.180.714 Podravska 

Predelovalne 
dejavnosti

38 
METRA proizvodnja kovinskih izdelkov, 
trgovina in storitve, uvoz, izvoz  d.o.o.. 57.294.000 28.647.000 10.169.685 Obalno-kraška 

Trgovina, 
popr. mot. 

vozil...

39 
MKL SYSTEMS, Proizvodnja, storitve in 
trgovina, d.o.o. 57.257.039 28.628.520 10.163.124 Gorenjska Gradbeništvo
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  Naziv vlagatelja Odobreni 
znesek kredita  

(SIT)

Odobreni 
znesek 

garancije  (SIT)

Odobreni 
znesek 

subvencije  
(SIT)

Regija Dejavnost

40 
MONT TIM MONTAŽA GRADBENIH 
ELEMENTOV PETER SMOLE S.P. 57.225.453 28.612.727 10.157.517

Jugovzhodna 
Slovenija Gradbeništvo

41 

MURSKA TRANSPORT - organizacija 
prevozov in prevozništvo CIPOT BRANKO 
S.P. 57.322.510 28.661.255 10.174.746 Pomurska 

Promet, 
skladiščenje in 

zveze

42 OGLAŠEVALSKA AGENCIJA PAN D.O.O. 53.088.534 26.544.267 9.423.215 Gorenjska 

Posl. z nepr., 
najem in posl. 

stor

43 PAN ELEKTRONIK D.O.O. 57.284.076 28.642.038 10.167.923 Gorenjska 
Predelovalne 

dejavnosti

44 
PEČI-KERAMIKA Proizvodnja keramičnih 
pečnic d.o.o. 55.797.833 27.898.916 9.904.115

Jugovzhodna 
Slovenija 

Predelovalne 
dejavnosti

45 

PEKARNA, TRGOVINA, 
AVTOPREVOZNIŠTVO VILJEM STRNAD 
S.P. 51.447.488 25.723.744 9.131.929 Podravska 

Predelovalne 
dejavnosti

46 
PRAKTIKUM, PODJETJE ZA PROMET, 
TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O. 43.122.456 21.561.228 7.654.236 Gorenjska Izobraževanje

47 
RAL BAR TER SOBOSLIKARSTVO IN 
PLESKARSTVO TOPLER ALFRED S.P.,  44.796.216 22.398.108 7.951.328 Podravska Gradbeništvo

48 ROLGRAF TISKARNA MEDVODE D.O.O. 57.247.469 28.623.734 10.161.426
Osrednje-
slovenska 

Predelovalne 
dejavnosti

49 

SANACIJA IN MIZARSTVO PIPENBAHER 
IN OSTALI, DRUŽBA ZA SANACIJS DELA 
V GRADBENIŠTVU IN MIZARSTVU K.D. 12.205.572 6.102.786 2.166.489 Podravska 

Predelovalne 
dejavnosti

50 

SARISSA, gostinstvo, trgovina, proiz., 
posredništvo in druge poslovne dejavnosti 
ter storitve d.o.o. 51.999.971 25.999.985 9.229.996 Podravska Gostinstvo

51 
SLAVEC MF proizvodnja, storitve in 
trgovina d.o.o. 50.000.000 25.000.000 8.875.000

Notranjsko-
kraška 

Predelovalne 
dejavnosti

52 
STOPA, Proizvodnja, trgovina in storitve 
d.o.o. 55.000.000 27.500.000 9.762.500 Goriška 

Predelovalne 
dejavnosti

53 STUDIO RITEM D.O.O. 57.137.254 28.568.627 10.141.863 Pomurska 
Predelovalne 

dejavnosti

54 
ŠEŠKO ključavničarstvo in kovaštvo, 
d.o.o. 26.961.131 13.480.566 4.785.601 Savinjska 

Predelovalne 
dejavnosti

55 
TELE 59, družba za avdio in vizuelno 
komunikacijo d.o.o. 50.812.856 25.406.428 9.019.282 Podravska 

Druge jevne, 
skupne in 

osebne 
storitvene 
dejavnosti

56 
TRIIS, trgovsko in proizvodno podjetje 
d.o.o. 57.191.158 28.595.579 10.151.431 Gorenjska 

Predelovalne 
dejavnosti

57 

VILLA CREATIVA, posredovanje, 
oglaševanje, druge poslovne dejavnosti in 
storitve d.o.o. 43.979.716 21.989.858 7.806.400 Podravska 

Trgovina, 
popr. mot. 

vozil...

   2.600.000.000 1.300.000.000 454.978.749    
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8.2. Poročilo o javnem razpisu za izdajanje garancij za dolgoročne kredite  najete pri 
 bankah v Republiki Sloveniji za novo tehnološko opremo v letu  2005-2006 
 
8.2.1. Pogoji in načini sodelovanja pri odobravanju garancij 
 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) je dne 23.12.2005 v Ur. l. RS št. 116-117/05 objavil 
»Javni razpis za izdajanje garancij za dolgoročne kredite najete pri bankah v Republiki Sloveniji za novo 
tehnološko  opremo v letu 2005-2006.« Sklad bo v letu 2006 izdaja garancije v sodelovanju s poslovnimi 
bankami. Način sodelovanja je urejala Pogodba o medsebojnem sodelovanju pri izdajanju garancij po 
državni garancijski shemi za mala in srednje velika podjetja za leto 2006 med Skladom in posameznimi 
bankami. Prav tako je Sklad podpisal pogodbo št.SPS-05-6372-MMŠ z Ministrstvom za gospodarstvo 
Republike Slovenije o oblikovanju in financiranju garancijskega sklada za izvajanje garancijske sheme v 
okviru Slovenskega podjetniškega sklada. Sklad koristi pri izdajanju garancij tudi pomoč Evropskega 
investicijskega sklada (EIF) v obliki pogarancij. Pomoč je del Večletnega programa za podjetja in 
podjetništvo za obdobje 2001-2005.  
 
8.2.2. Obravnava vlog 
 
Javni razpis za izdajanje garancij za dolgoročne kredite najete pri bankah v Republiki Sloveniji za novo 
tehnološko  opremo v letu 2005-2006 predvideva vsa odpiranja v letu 2006. Vse vloge na podlagi tega 
razpisa se bodo obravnavale v letu 2006. Prav tako bodo rezultati tega razpisa podrobno predstavljeni v letu 
2006. 
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9. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA 

 
Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju tudi NS) je v poslovnem 
letu 2005  redno spremljal delo in poslovanje Sklada. 
 
 
Kronološki in vsebinski pregled dela nadzornega sveta Sklada 
 
 
1. Redna seja NS Sklada z dne 15. 2. 2005 
 Člani nadzornega sveta so obravnavali in sprejeli Letno poročilo Sklada za poslovno leto 
 2004, seznanili so se s Poročilom o izvedbi notranjega revidiranja v Skladu, podali soglasje k  
 spremembam  Splošnih pogojev poslovanja ter Organizaciji sistema notranje kontrole. 
 
2. Redna seja NS Sklada z dne 8. 6. 2005 
 Na osnovi predloženega gradiva je nadzorni svet podal soglasje k Spremembam in  dopolnitvam 
 Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leto 2005, junij 2005 in k predlogu  znižanja nominalne 
 obrestne mere posrednih investicijskih kreditov odobrenih v letih 2003 in  2004. Nadzorni svet 
 se je prav tako seznanil z računalniškim pripomočkom za pripravo  poslovnega načrta, stanjem 
 projekta ISO 9001:2000, Revizorjevim poročilom, Pravnim  poročilom o delovnih sporih, 
 gospodarskem sporu ter smernicami pri pripravi Poslovnega in  finančnega načrta za leto 2006.  
 
3. Redna seja NS Sklada z dne 2. 12. 2005 
 Nadzorni svet je obravnaval se je seznanil z realizacijo Poslovnega in finančnega načrta za 
 obdobje 1-9/2005. Na seji je razpravljal o čistopisu Poslovnega in finančnega načrta za leto 
 2006, nanj je podal svoje predloge ter ga ob zaključku seje tudi soglasno sprejel.   
 Prav tako so člani nadzornega sveta imenovali za izvedbo zunanje revizije pooblaščeno  revizijsko 
 hišo KPMG Slovenija d.o.o. Uprava Sklada je člane nadzornega sveta seznanila, da je  Sklad 
 uspešno prestal certifikacijsko presojo in pridobil certifikat ISO 9001:2000. 
  
 
1.  Korespondenčna seja NS Sklada z dne 8. 3. 2005 
 Na osnovi podane pripombe s strani Ministrstva za javno upravo (na odboru za gospodarstvo,  dne 
 8. 3. 2005) v zvezi s politiko omejevanja dodatnih zaposlitev v letu 2005, je nadzorni  svet Sklada 
 obravnaval sklep, ki predstavlja dodatek s katerim se je spremenila točka 3.2  Organizacija in kadri 
 Sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta  Sklada 2004- 2005(oktober 2004), 
 kjer je bilo jasno definirano, da Sklad v letu 2005 ne načrtuje novih  zaposlitev. 
 
2. Korespondenčna seja z dne 7. 7. 2005 
 Na pobudo Ministrstva za gospodarstvo, ki je želelo intenzivirati aktivnosti glede hitrejšega 
 koriščenja sredstev evropski strukturnih skladov in sredstev, ki jih je pridobilo z rebalansom 
 Proračuna RS za leto 2005 in s tem pospešiti in vzpodbuditi investicijska vlaganja malih in 
 srednje velikih podjetij, je bila spremenjena Uredba o pogojih, kriterijih in merilih za  dodeljevanje 
 sredstev za izvajanje programa ukrepov za spodbujanje podjetništva (Ur.l. št.  62/2005). V skladu z 
 uredbo in potrebe objave Javnega razpisa za odobravanje neposrednih  vzpodbud za investicijske 
 projekte MSP je nadzorni svet obravnaval Spremembe in dopolnitve  splošnih pogojev poslovanja, 
 julij 2005. 
 
3.  Korespondenčna seja z dne 4. 10. 2005 
 Člani nadzornega sveta so obravnavali in podali soglasje k Spremembam in dopolnitvam 
 Poslovnega in finančnega načrta za leto 2005(oktober 2005). Nove predlagane  spremembe v 
 celoti predstavljajo vključitev izvajanja dveh novih instrumentov; oblikovanje garancijskega 
 sklada za tehnološko opremo in povečanje instrumenta 1.3.4 Neposredne vzpodbude za 
 investicijske projekte. 
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10.    POROČILO O KADROVSKIH IN OSTALIH SPLOŠNIH ZADEVAH 

 
10.1 Pregled strukture zaposlenih 
 
 
Na dan 1. 1. 2005 je bilo na Skladu zaposlenih 13 delavcev za nedoločen čas in 1 delavec za določen čas 
(prenehanje meseca septembra). 
 
V mesecu  novembru je ena delavka  sporazumno prenehala delovno razmerje na Skladu, nova delavka pa 
bo nastopila z delom na Skladu v začetku meseca januarja 2006. 
 
Na dan 31.12.2005 je v Skladu zaposlenih 12 delavcev (vključno z direktorjem) za nedoločen delovni čas.  
 
Kvalifikacijska struktura zaposlenih na Skladu je sledeča: 
 

 
PREGLED STRUKTURE ZAPOSLENIH  

Zap.št. Stopnja izobrazbe 
 
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2005 
 

1. 8. stopnja – magisterij 3 
2.  7. stopnja – univerzitetna izobrazba 5 
3. 7. stopnja – visoka strokovna izobrazba 1 
3. 6. stopnja – višješolska izobrazba 2 
4. 5. stopnja – srednješolska izobrazba 1 
SKUPAJ 12 

 
 

 
Trije zaposleni se dodatno izobražujejo in sicer eden na podiplomskem magistrskem študiju, dve zaposleni 
pa na VII. stopnji študija. 
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10.2 Organizacijska shema Sklada 
 

VODJA FRS 
 

VII                    1

POMOČNIK 
DIREKTORJA 

VIII                1

VODJA SDP 
 

VIII                 1 

SVETOVALEC 1 ZA 
SDP 

VIII                 1 

SVETOVALEC 1 ZA 
PRAVNE ZADEVE V 

SDP 
VII                           1 

SVETOVALEC 2 ZA 
SDP 

VII                            
1

 
DIREKTOR 

 
VII                1

RAČUNOVODJA 
 

VII                           1

FINANČNI 
REFERENT 1 

VI        1

FINANČNI 
REFERENT 2 

V                              1

SLUŽBA ZA BONITETNO OCENO 
PODJETIJ 

VII     1

PRAVNO KADROVSKA SLUŽBA 
VII     1

SEKRETARIAT 
VI 1
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10.3 Poročilo o opravljenih službenih poteh, opravljenih delovnih urah, bolniških 
 urah in letnem dopustu 
 
Leto Redno 

delo 
Letni 
dopust 

Nega družinskih 
članov 

Boleznina  
do 30 dni 

Nadure Službena 
pot 

Izredni 
dopust 

Praznik Skupaj 

Leto 2004 18077 2832 1928 413 0 1328 24 544 25146 
Leto 2005 20777 3066 252 459 79 1279 82 825 26819 

 
10.4 Seznam sklenjenih pogodb, ki jih ima Sklad 

POGODBE SKLADA V LETU 2005 
 
Št. 

 
Naziv pogodbe 

1. Independent d.o.o., Maribor 
2. Telekom Slovenije d.o.o., Ljubljana 
3. Mobitel d.d., Ljubljana 
4. Pošta  Slovenije d.o.o., Maribor 
5. Varnost d.d., Maribor 
6. Manto d.o.o., Maribor 
7. Civis d.o.o. 
8. Petrol d.d., Ljubljana 
9. MBH d.o.o., Maribor 
10. KRS Rotovž d.d. Maribor 
11. Mercator SVS d.d. 
12. Čistoča d.o.o., Maribor 
13. Ius info d.o.o., Ljubljana 
14. Ambulanta dr. Lovše 
15. DARS družba za avtoceste RS - ABC kartica 
16. EIF 
17. IUS - INFO 
18. AECM technical assistance for financial institutions and guarantee bodies providing guarantees to SME's 
19. Mediamix d.o.o., Maribor 
20. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Maribor 
21. NKBM d.d., Maribor 
22. Uprava za javna plačila 
23. Center Vlade RS za informatiko 
24. Iteo Abceda d.o.o., Ljubljana 
25. Mladinska knjiga d.d.,Ljubljana 
26. Elektro Maribor d.d., Maribor 
27. Audit & co. Murska Sobota 
28. Revidicom d.o.o., Maribor 




