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I. NAGOVOR DIREKTORICE                                       

V letu 2015 je Slovenski podjetniški sklad kot nacionalna finančna institucija za mikro, mala in srednje 
velika podjetja (MSP-ji) dosegel vse zastavljene cilje oz. z realizacijo odobrenih sredstev presegel 
načrtovana sredstva za 9% in tako uspešno zaključil poslovno leto.  
 
Skupno je finančno podprl 776 podjetij, kar je 7 % več kot v letu 2014 in jim skupaj namenil 109,48 mio 
EUR sredstev, kar je 18 % več kot v letu 2014.  Največji delež podjetij (49 %) je prejelo garancije za 
zavarovanje bančnih kreditov s subvencionirano obrestno mero, sledila so podjetja s prejetimi 
mikrokrediti (28 %) in podjetja s prejetimi zagonskimi spodbudami za zagon (23 %). Skladno z 
zakonodajnimi predpisi je SPS tudi v letu 2015 ohranjal namenski kapital in gospodarno upravljal z 
ostalimi razvojnimi sredstvi. Večina finančnih kazalnikov je glede na leto 2014 višjih, vključno s 
povečevanjem bilančne vsote, kar je rezultat povišanega obsega dela v letu 2015.  Z ustvarjenimi 
prihodki iz obresti, tehnične pomoči EU in upravljavskih provizij za prejeta javna sredstva v upravljanje 
je pokril vse odhodke, vključno z rednimi investicijami in subvencijami za podjetja, ki prav tako sodijo 
med odhodke. V mesecu novembru je Sklad podpisal tudi pogodbo z Evropskim investicijskim skladom. 
S tem je Sklad prvi v Sloveniji pristopih k koriščenju sredstev evropskega programa COSME, ki je del 
tako imenovanega »Junkerjevega razvojne načrta«. 
     
Skladno z doseženimi rezultati 2015 bo Sklad tudi v letu 2016 nadaljeval s svojo glavno nalogo – 
zmanjševanje vrzeli med potrebami po ugodnih finančnih virih na strani podjetij in med ponudbo 
finančnih virov na trgu na drugi strani. Ker je osnovni namen našega delovanja tudi v prevzemanju 
dodatnega tveganja v podjetniškem sektorju, ki je za klasične investitorje še previsoko in zaradi tega 
nastaja omenjena vrzel, lahko Sklad s svojimi produkti omogoči dostop do finančnih produktov tudi 
bolj rizičnim, a hkrati razvojno in inovativno usmerjenim podjetjem, ki povečujejo dodano vrednost. 
 
Finančne spodbude bodo tudi po letu 2015 v največji meri usmerjene v financiranje rasti in višje dodane 
vrednosti med MSP-ji, kot tudi v mikrofinanciranje, financiranje inovativnih start up in mladih podjetij 
z alternativnimi oblikami kot sta semenski in tvegan kapital, prvič pa so se izvedle tudi finančne 
spodbude za zagon podjetij v problemskih regijah. 
  
Še naprej Sklad ne bo izvajal le vloge direktnega temveč partnerskega financiranja v sodelovanju z 
bankami oziroma ostalimi finančnimi partnerji (družbe tveganega kapitala, poslovni angeli) in s tem 
dosegal multiplikacijo javnih virov in omogočil večjo porazdelitev tveganj med različne partnerje. Kot 
podporna javna institucija Sklad nikoli ne načrtuje doseganje visokih presežkov prihodkov nad odhodki, 
ker se morajo vsa prejeta sredstva usmerjati  v zagotavljanje čim bolj ugodnih pogojev za MSP-je v 
Sloveniji.  
 
Ker je Sklad v letu 2015 uspešno zaključil tudi večino ukrepov finančnega inžineringa iz finančne 
perspektive EU 2007-2013, je veliko nalog Sklada usmerjenih v priprave na novo finančno perspektivo 
EU 2014-2020.  
 
Posebna skrb je posvečena tudi ustrezni organizacijski in kadrovski strukturi, ki se mora prilagajati 
novim razvojnim in finančnim aktivnostim Sklada. Brez strokovnega in usposobljenega kolektiva s 
celovito integriteto Sklad ne bi dosegel predstavljenih rezultatov in tudi ne bi mogel nadaljevati 
poslovne poti po začrtati poti tudi v prihodnje.  
 

                 Mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica 
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V letu 2015 je Sklad dosegel vse zastavljene cilje, ki jih je zastavil v Poslovno – finančnem načrtu za leto 
2015. Skupaj je Sklad objavil 8 novih javnih razpisov za finančne pomoči malim in srednje velikim 
podjetjem1 v Republiki Sloveniji in izvedel 4 investicije v MSP-je preko Družb tveganega kapitala z 
lastniškim vstopom. Skupni znesek razpisanih razpoložljivih finančnih sredstev za MSP-je je v letu 2015 
znašal 107.040.000,00 EUR, vendar je bila zaradi dodatnih sredstev odobrena višina sredstev višja. Po 
skupinah produktov je bila statistika sledeča: 
 

Skupina  
produktov 

Načrtovana višina 
razpisanih sred-
stev  
v EUR 

Realizirana višina 
razpisanih  
sredstev  
v EUR 

Odobrena  
višina sredstev  
v EUR 

Odstotek 
odobrena 
/ načrto-
vana  
sredstva 

Načrtovano  
število pod-
prtih pro-
jektov 

Realizirano  
število 
podprtih 
projektov 

Odstotek 
realizirano / 
načrtovano  
število  
projektov 

DOLŽNIŠKO  
FINANCIRANJE 

92.000.000,00 96.100.000,00 94.560.000,00 103% 650 591 91% 

LASTNIŠKO  
FINANCIRANJE 

5.400.000,00 6.500.000,00 10.790.000,00 199% 24 29 121% 

POSEBNE  
SPODBUDE 

2.960.000,00 4.440.000,00 4.130.000,00 139% 80 156 195% 

SKUPAJ 2015 100.360.000,00 107.040.000,00 109.480.000,00 109% 754 776 103% 

 
Skladno z načrtovano višino razpisanih sredstev, je Sklad uresničil plan oz. ga zaradi dodatno 
razpoložljivih sredstev presegel za 9%. Presežek odobrenih sredstev glede na razpisana, gre na račun 
financiranja preko Družb tveganega kapitala, kjer je bila višina odobrenih sredstev višja od predvidenih, 
vendar v okviru razpoložljivih sredstev, ki so bila v okviru lastniškega financiranja na razpolago. Sklad 
je za leto 2015 načrtoval 754 podprtih projektov, vendar jih je skupaj podprl 776, kar je za 3% preseglo 
načrtovan plan.  
 
V svojem delovanju daje Sklad posebno spodbudo mladim podjetjem starim do 5 let, kar pomeni, da 
je določen del sredstev namenjen posebej mladim inovativnim podjetjem, predvsem v okviru posebnih 
spodbud in lastniškega financiranja. V letu 2015 je Sklad v okviru svojih odobrenih sredstev podprl 290 
oz. 37% mladih podjetij in jim namenil 18,65 mio EUR oz. 17% vseh odobrenih sredstev.  
 
V letu 2015 je Sklad imel 2,78 mio EUR skupnih prihodkov, kar je 2% manj od načrtovanih, kar je 

posledica nižjih obrestnih mer na trgu in 2,28 mio EUR skupnih odhodkov, kar je cca. 15% manj od 
načrtovanih, kar je posledica prenosa določenih nalog v leto 2016 in racionalizacije dela. Skupni presežek 

prihodkov nad odhodki je znašal 0,50 mio EUR. Bistveni finančni podatki za leto 2015 so:  
 

Pregled bistvenih bilančnih postavk  
REALIZACIJA 

2014 

FINANČNI  
NAČRT 
2015 

REALIZACIJA 
2015 

indeks  
RE2015/ 
RE2014 

indeks  
RE2015/  
FN2015 

zneski v EUR           

Prihodki 1.711.644 2.829.700 2.784.410 162,7 98,40 

Odhodki 1.497.929 2.690.860 2.286.186 152,6 84,96 

Presežek prihodkov nad odhodki 213.715 138.840 498.224 233,1 358,85 

Namensko premoženje - kapital 57.133.499 56.748.900 58.060.025 101,6 102,31 

Bilančna vsota 260.439.139 248.073.820 308.330.589 118,4 124,29 

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

245.811.527 301.500.000 264.661.764 107,7 87,78 

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

177.545.066 161.253.750 221.669.395 124,9 137,47 

 

 

Glede na to, da je Sklad v letu 2015 izvajal planirane javne razpise, bil izpostavljen padanjem tržnih 
obrestnih mer, gospodarno posloval skladno z načrtovanimi aktivnostmi, upravljal dodatne oblike 
                                                           
1 V nadaljevanju MSP 
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spodbud z nižjimi stroški od planiranih, ter konec leta prejel nenačrtovana priliva sredstev v upravljanje 
iz proračuna, je realiziral prihodke v nekoliko nižjem obsegu od planiranih, odhodke realiziral 85% od 
planiranih in bilančno vsoto povišal za 24 % več kot je planiral. Posledično se je realiziral tudi večji 
presežek prihodkov nad odhodki in povečalo namensko premoženje, kar je skladno z zakonskimi 
določili za poslovanje Sklada, da se mora namensko premoženje ohranjati. 
 
V primerjavi z letom 2014 je Sklad v letu 2015 izkazoval tako višje prihodke kot odhodke ter vse ostale 
bistvene bilančne postavke, kar je posledica povečanega obsega poslovanja (prejeta provizija za 
upravljanje sredstev PIFI, višji stroški za plače ter za blago in storitve, izvajanje dodatnih oblik spodbud, 
subvencije MSP idr.) in prejem dodatnih sredstev za izvajanje javnih razpisov. 
 
Sklad vsako leto izvaja notranjo in zunanjo revizija svojega poslovanja. Zunanjo revizijo izvaja revizijska 
hiša KPMG, podjetje za revidiranje d.o.o. Notranjo revizijo Sklad izvede z zunanjim izvajalcem, in sicer 
preko podjetja EPIS, podjetje za revizijo in ekonomsko, poslovno, informacijsko svetovanje d.o.o.. 
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II. POSLOVNO POROČILO 
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1. Osebna izkaznica 
 

NAZIV Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

KRATEK NAZIV Slovenski podjetniški sklad 

SEDEŽ Maribor 

POSLOVNI NASLOV Ulica kneza Koclja 22 

MATIČNA ŠTEVILKA 5523362 

DAVČNA ŠTEVILKA 58045473 

PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA Javni finančni sklad 

LASTNIŠTVO Republika Slovenija 

LETO USTANOVITVE 1992 

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

PODATKI O REGISTRACIJI 
23.1.1992 na osnovi Zakona o razvoju malega 
gospodarstva 

ELEKTRONSKA POŠTA info@podjetniskisklad.si 

TELEFON 02/234 12 80 

FAX 02/234 12 82 

SPLETNA STRAN www.podjetniskisklad.si 

DIREKTORICA mag. Maja Tomanič Vidovič 

ČLANI NADZORNEGA SVETA 

 Branko Meh, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
predsednik NS 

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

 Marko Drofenik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, 

 mag. Katja Lautar, Ministrstvo za finance,  
 dr. Cvetka Tinauer, Gospodarska zbornica Slovenije,  
 mag. Simona Hočevar, Služba vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko 
 dr. France Arhar, Združenje bank Slovenije 

REVIZOR KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. 

 

  

mailto:info@podjetniskisklad.si
http://www.podjetniskisklad.si/
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2. Glavna dejavnost Sklada 
 
Spodbujevalec razvoja podjetij   
Slovenski podjetniški Sklad (v nadaljevanju Sklad) je javna 
finančna institucija v 100% lasti Republike Slovenije,  
ustanovljena z namenom izboljšanja dostopa do finančnih virov 
mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Sloveniji. Sklad 
vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene 
investicije in financiranje tekočega poslovanja MSP. 
 

V več kot dvajsetletnem obdobju delovanja je Sklad postal 
pomemben: 
 povezovalec med domačimi in tujimi finančnimi institucijami in MSP-ji, ki potrebujejo ugodne 

finančne vire, z iskanjem rešitev, sprejemljive za vse sodelujoče partnerje; 
 finančni partner, ki sofinancira različne investicije in projekte v podjetniškem sektorju in prevzema 

vlogo blažilca finančnih tveganj med investitorji; 
 spodbujevalec ustreznih finančnih rešitev za financiranje MSP-jev v Sloveniji; spodbuja razvoj 

vitkega in ustvarjalnega podjetniškega sektorja, ki bo eden glavnih stebrov nadaljnjega razvoja 
slovenskega gospodarstva.  

 

Sklad sledi razvojnim usmeritvam Evropske komisije in Vlade Republike Slovenije ter je usmerjen v 
izboljšanje konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti slovenskega podjetniškega sektorja. S 
podpiranjem inovativnosti, novih investicij v človeški in tehnološki potencial Sklad omogoča MSP-jem 
hitrejši razvoj in sooblikuje podjetnejše poslovno okolje. 
  
Področja delovanja Sklada 
Skladno z vsebino Zakona o podpornem okolju za podjetništvo Slovenski podjetniški sklad razvija in 
izvaja storitve ter finančne spodbude na področju: 
 zagotavljanja 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, 

 zagotavljanja ugodnejših virov financiranja za razvojne naložbe podjetij s subvencijami, 
ugodnimi finančnimi viri in garancijami, 

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

 

Državne pomoči Sklada so razporejene po vseh življenjskih fazah razvojnega ciklusa podjetij - od zagona 
do faze nadaljnje rasti in razvoja. 
 

Finančna podpora Sklada 
Sklad omogoča podjetjem dostop do ugodnih virov financiranja v obliki: 
 garancij za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere 
 direktnih kreditov 
 kapitalskih vložkov 
 konvertibilnega posojila 
 posebnih spodbud za specifične ciljne skupine za financiranje posebnih investicij ali projektov 
 

Dobro gospodarjenje z državnimi sredstvi 
Kombiniranje različnih finančnih virov in s tem povečevanje razpoložljivosti ugodnih finančnih sredstev 
za MSP-je v Sloveniji v obliki javnih in privatnih dolžniških in lastniških virov financiranja omogoča 
dolgoročnejšo in bolj porazdeljeno pomoč podjetniškemu sektorju in pripomore k multiplikacijskemu 
učinku z bančnimi in drugimi privatnimi viri (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala,..) oziroma k 
razvoju lastniškega financiranje v RS.   

Sklad je spodbujevalec 

razvoja podjetij z 

ugodnimi finančnimi 

spodbudami za MSP, 

prilagojenimi razvojnim 

fazam življenjskega 

cikla podjetja. 
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3. Vizija in strateške usmeritve 
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 Tri koordinate finančne podpore 

V prihodnjem obdobju bo SPS zagotavljal fazno in celovito finančno podporo MSP-jem preko treh 

koordinat: 

 Prva koordinata: Finančna podpora MSP-jem po fazah življenjskega cikla 

 PROGRAM »MLADI« (podjetja mlajša od 5 let) 

 PROGRAM »MSP 5+« (podjetja starejša od 5 let) 

 Druga koordinata: Finančni produkti po načelu finančnega inženiringa (dolžniški / lastniški 

produkti) 

 Tretja koordinata: Osnovni nameni financiranja MSP-jev so zagon podjetij (visokotehnološka 

podjetja; podjetja, ki uvajajo inovativne rešitve v širši skupini storitev; podjetja s področja 

kreativne industrije;...); lasten razvoj in inovativnost in s tem prenos tehnoloških rešitev iz 

institucij znanja v MSP-je; hitra globalna rast; žensko podjetništvo; kreativne industrije 

(povezovanje med industrijskimi oblikovalci in MSP-ji); nove razvojne investicije obstoječih 

podjetij za prodor na nove trge; prenova poslovnega modela in prenosi lastništva med 

generacijami; ostalo. 
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 Partnersko financiranje 

SPS ne izvaja le vloge direktnega temveč partnerskega financiranja v sodelovanju z bankami oziroma 

ostalimi finančnimi partnerji. Direktni financer je zgolj v primeru tako velikih tržnih vrzeli, kjer ostali 

financerji pri določeni ciljni skupini zaradi visoke stopnje tveganja (začetniki) ali stroškovne 

neprivlačnosti (mikrokrediti) sploh ne obstajajo.  

 

 Kombinacija finančnih spodbud in vsebinske podpore – »SPS DVOJČEK« 

Tudi v prihodnje bo SPS načrtovano finančno podporo nadgrajeval z dodatnimi ugodnostmi – 

kombinacija finančnih spodbud in vsebinske podpore »SPS DVOJČEK« (coaching oz. vsebinska 

podpora) za končne prejemnike sredstev in jih poskušal vpeljati tudi v druge finančne instrumente SPS-

a. 

 

 Vključenost evropskih razvojnih sredstev 

SPS lahko zaradi sledenja smernicam Evropske komisije zelo učinkovito vključi v obstoječe in 

potencialne nove produkte vire evropskih strukturnih skladov (ERDF, ESS,…) in ostalih vsebinskih 

programov (COSME, HORIZON, MICROFINANCE FACILITIES,...) pri podpori MSP-jev preko garancijskih 

in specifičnih kreditnih linij in preko linij za spodbujanje lastniškega financiranja hitrorastočih podjetij.  

 

 Multiplikacija  finančnih virov 

SPS bo še naprej širil nabor finančnih spodbud v partnerstvu z bankami in privatnimi finančnimi 

institucijami ali posameznimi investitorji.  

 

 Upoštevanje zakonodajnih predpisov 

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

ostalimi razvojnimi sredstvi, ki jih različni investitorji namenijo izvajanju finančnih spodbud preko SPS-

a. Vendarle pa bo potrebno najkasneje v začetku leta 2016 doseči določene zakonske prilagoditve, ki 

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

finančni perspektivi. 

 

 Skrb za ustrezno organizacijsko in kadrovsko strukturo 

V tem obdobju bo izrednega pomena predvsem vlaganje v človeške vire, sisteme in procese. SPS je v 

zadnjih petih letih dokazal, da lahko razvije paleto različnih produktov in uspešno izvede tudi do 

petkratno povečanje obsega odobrenih državnih pomoči, vendar je sedaj nastopila točka preloma, ko 

se sicer lahko nadaljuje z razvojnimi aktivnostmi, temveč so hkrati s tem nujno potrebne tudi aktivnosti 

na področju organizacije, kontrole in obvladovanja tveganj.  

 

 Sprotni nadzor in merjenje učinkov 

Sprotni nadzor in merjenje učinkov s poudarkom na analizah stopnje izkoriščenosti javnih sredstev, na 

nadzoru nad uporabo sredstev in ustvarjenimi učinki, kjer pa je potrebno, pa sproti predlagati 

korektivne ukrepe. 

 

 Sklepanje strateških partnerstev 
Obstoječa strateškega partnerstva (poslovne banke, start up eko sistem,…) in izvajanje instrumentov 
v povezavi s tujimi in domačimi finančnimi partnerji je potrebno prenesti na vse produkte SPS-a, 
sodelovati z ostalimi državnimi inštitucijami (SPIRIT in vse ostale institucije) na področju prenosa 
tehnologije in razvoja podjetniških projektov v vseh družbenih sferah (šolstvo, študij, raziskovalne 
ustanove, zaposlovanje, družbeno koristni projekti,…). 
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4. Osnovna načela upravljanja Sklada 
 

4.1. Aktivnosti ter poročilo o delu nadzornega sveta 
 
Nadzorni svet Sklada je v poslovnem letu 2015 v skladu z zakonodajo in skrbnostjo, ki se od njega 
zahteva, redno spremljal in nadzoroval delovanje Sklada v okviru osmih rednih in dveh 
korespondenčnih sej Nadzornega sveta.  
 
Člani Nadzornega sveta Sklada so svojo funkcijo opravljali vestno in odgovorno, saj je bil na vseh sejah 
Nadzorni svet sklepčen. Člani NS so bili redno obveščeni o vseh zadevah, ki spadajo v njihovo 
pristojnost. 
 
 

4.2. Organizacija dela in zaposleni 
 

Sklad ima vpeljan procesni pristop poslovanja, s čimer zagotavlja:  
 večjo preglednost poslovanja, 
 večjo kakovost in zanesljivost delovanja procesov, 
 izboljšanje komuniciranja med udeleženci procesov in organizacijskih enot, 
 izboljšanje motivacije zaposlenih in vodstva, 
 večjo storilnost in učinkovitost Sklada ter 
 izboljšanje celotnega poslovanja Sklada. 
 
Poslovni procesi so razdeljeni po posameznih organizacijskih enotah. Sklad ima vzpostavljeno matrično 
organizacijsko strukturo z dvema organizacijskima enotama, ki vključujeta poslovne procese povezane 
z izvajanjem razvojnih finančnih spodbud za končne uporabnike: 
 Sektor finančnih spodbud in  
 Oddelek za posebne razvojne spodbude 

 
in z dvema organizacijskima enotama, ki vključujeta poslovne procese iz področja financ in razvoja: 
 Sektor za finančno poslovanje in  
 Sektor razvojnih služb 
 
ter z organizacijsko enoto, ki vključujejo poslovne procese iz področja skupne podpore: 
 Skupne službe. 
 
Na dan 31.12.2015 je na Skladu zaposlenih: 
 16 javnih uslužbencev  za nedoločen čas v okviru kadrovskega načrta,  
 18 javnih uslužbencev na podlagi potrjenega Programa instrumentov finančnega inženiringa za 

mala in srednja podjetja v Republiki Sloveniji (PIFI) za obdobje 2009 – 2013, od tega 5 za nedolo-
čen čas in 13 za določen čas do 31.12.2016. 
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PREGLEDNICA: Organizacijska struktura SPS s poslovnimi procesi 
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4.3. Makroekonomski vplivi in učinki poslovanja Sklada 
 

4.3.1. Gospodarsko okolje v letu 2015 
 

Gospodarsko okolje Slovenije ima po poročilu Evropske komisije2, ki je bilo objavljeno novembra 2015, 
tri prednostne naloge: ponoven zagon naložb, nadaljevanje strukturnih reform za posodobitev 
gospodarstev držav članic in odgovorne fiskalne politike. Slovensko gospodarstvo je sicer v letu 2015 
beležilo rast, ki je bila ocenjena na 2,5%, potem, ko je v letu 2014 znašala 3%. Na okrevanje je vplival 
predvsem močan izvoz, ki ga je podpirala izboljšana stroškovna konkurenčnost, izboljšanje na trgu dela 
pa je pospešilo tudi rast zasebne potrošnje. K rasti so znatno pripomogle tudi naložbe v infrastrukturne 
projekte, ki jih sofinancira EU.  
 
Na področju podjetništva pritiski razdolževanja popuščajo, vendar še vedno zatirajo naložbe in 
gospodarsko rast. Zadolženost zasebnega sektorja (zadolženost gospodinjstev) je sicer pod povprečjem 
euro območja, vendar je dolg podjetij precej višji. Podjetniški sektor je od leta 2010, ko je bil delež 
dolga najvišji, znatno znižal raven dolga, kar pa še vedno negativno vpliva na naložbe zasebnega 
sektorja in njegovo zmogljivost rasti. Posojanje realnemu sektorju bi naj kmalu začelo okrevati. 
Trenutno so MSP čezmerno odvisna od bančnih posojil, vendar jim je na voljo vedno več novih 
dolžniških in lastniških instrumentov. To bi lahko pripomoglo k diverzifikaciji virov financiranja za MP 
in zmanjšanju njihove ranljivosti zaradi dogodkov na kreditnih trgih.  
 
Na slovensko poslovno okolje prav tako negativno vpliva visoka stopnja upravnega bremena, ki ovira 
pritok produktivnih naložb. Ovire so predvsem na strani neučinkovite javne uprave in dolgotrajnih 
upravnih postopkih. Zasebna naložbe so med krizo močno upadle in od takrat se njihov delež v BDP 
zmanjšuje, kar je omejilo gospodarsko rast Slovenije in njene prihodnje obete za rast.   
 
 
4.3.2. Strateška izhodišča za Sklad 

 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je aprila 2015 sprejelo Program finančnih spodbud 
MGRT3, ki predstavlja ključni izvedbeni program Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za 
obdobje 2015 - 2020, s ciljem krepiti gospodarsko moč države in regij na podlagi lastnih razvojnih 
potencialov in globalnih priložnosti ter povečati gospodarski, okoljski in družbeni kapital v Sloveniji ter 
povečati njegovo učinkovitost v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne 
rabe virov. V Programu so navedeni finančni ukrepi za spodbujanje: 
(1) nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij,  
(2) inovacijske aktivnosti podjetij,  
(3) rasti in razvoja malih in srednje velikih podjetij  in 
(4) mednarodne konkurenčnosti podjetij.  
 
Sklad se vključuje v prvo in tretjo področje ukrepov v okviru katerih se preko svojih produktov trudi 
vzpostaviti pogoje za dvig konkurenčnosti MSP, za ustvarjanje novih delovnih mest ter izboljšanje 
mikro in makro okolja delovanja. Cilj 1. področja ukrepov je povečanje podjetniške dinamike, ki se 
izraža v večjem številu novonastalih podjetij še posebej t.i. start-up podjetij, ki zaposlujejo in se 
uspešno odzivajo na potrebe trga. Za vsa novonastala podjetja je ključnega pomena ustrezno podporno 
okolje, ki zagotavlja podjetniško, inovativno in finančno podporo za uspešen razvoj podjetij v zgodnjih 
fazah rasti.  Cilj 3. področja ukrepov je spodbujanje rasti MSP, predvsem hitro-rastočih podjetij, kar se 
bo odražalo v povečanju dodane vrednosti MSP. S tega vidika so ključni izboljšanje dostopa do kapitala 

                                                           
2 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_slovenia_sl.pdf 
3 Program izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015-2020 
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Programi/Program_MGRT_22.4.2015_FINAL.pdf  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_slovenia_sl.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Programi/Program_MGRT_22.4.2015_FINAL.pdf
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in virov financiranja, usposabljanje, mentorstvo, povezovanje in mreženje ter ostale podporne storitve. 
Zato je zelo pomembno podpreti razvoj novih, za globalni trg zanimivih proizvodov in storitev, ki bodo 
omogočili napredovanje v verigi ustvarjanja dodane vrednosti.  
 
Sklad se v okviru svojih programov trudi podpreti in pospešiti podjetniško aktivnost pri MSP v skladu s 
svojo vizijo skozi pet strateških usmeritev, s katerimi poskuša zagotavljati učinkovite finančne 
spodbude od zagona do zrelosti podjetij in jih z zahtevanimi cilji usmerjati k povečevanju 
konkurenčnosti in dvigovanju oz. približevanju dodane vrednosti evropskemu povprečju. 
 

4.3.3. Učinki poslovanja Sklada  
 
Sklad v okviru procesa strateških analiz in poročanja v skladu s svojo interno ureditvijo spremlja učinke 
za vse svoje produkte, v okviru katerih spremlja podjetja tri leta po prejeti državni pomoči. Učinki 
dodeljenih državnih pomoči so zato vidni v določenem časovnem obdobju in ne takoj ob sami odobritvi. 
Zato je o učinkih podjetij, ki so finančno pomoč prejela v letu 2015 še nemogoče govoriti, saj Sklad 
učinke spremlja s časovnim zamikom, kar pomeni, da so končni učinki posameznega razpisa vidni 3 leta 
po dodeljeni pomoči.  
 
V obdobju 2007-2015 je bila skupna statistika Sklada naslednja:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učinki Sklada na ekonomsko okolje: 
 
V obdobju 2007-2014 je Sklad z državnimi pomočmi: 
 Spremljal 4.424 podjetij, ki so 

 ohranila 84.020 delovnih mest 
 ustvarila 6.794 novih delovnih mest oz. v povprečju 1,5 delovnega mesta na 
podjetje 
 povečala dodano vrednost na zaposlenega v povprečju za 14% v treh letih  

(Začetno stanje pri zadnji triletno spremljani skupini MSP-jev: 35.360 EUR/zaposlenega; 
Končno povprečno stanje pri zadnji triletno spremljani skupini MSP-jev: 40.395 
EUR/zaposlenega) 
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5. Rezultati in aktivnosti na področju odobravanja državnih pomoči 
 

Na področju odobravanja finančnih spodbud za leto 2015 je Sklad načrtoval dostop do nekaj več kot 

100 mio EUR ugodnih finančnih sredstev za MSP-je, s čimer je načrtoval podporo 754 podjetij, v skupni 

investicijski vrednosti skoraj 185 mio EUR.  V letu 2015 je Sklad uspešno razpisal sredstva za vse 

načrtovane produkte. V spodnji sliki je prikazana osnovna razdelitev odstotkov odobrenih sredstev po 

produktih Sklada.   

 

 
 
 
 

V nadaljevanju je v preglednici predstavljena končna bilanca po produktih v primerjavi z načrtovanimi 
vrednostmi, ki jih je Sklad planiral v Poslovno-finančnem načrtu za leto 2015:  
 

P1 15
49%

P1TIP 15
33%

P7 15
5%

P2A 15
0,4%

P2B 15
2%

P2R 15
1%

SK75 15
1%

SK200 15
1%

LF
8%

Pregled odobrenih sredstev 2015 po produktih
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Oznaka 
produkta 

Produkt Sklada 
Načrtovana višina  
razpisanih sredstev  
v mio EUR 

Realizirana 
višina  

razpisanih 
sredstev  

v mio EUR 

Odstotek  
realizirana / 
načrtovana 

višina  
sredstev 

Odobrena 
višina 

sredstev  
v mio EUR 

Odstotek 
odobrena / 
razpisana 

višina  
sredstev 

Načrtovano 
število  
podprtih 
projektov 

Realizirano 
število  
podprtih 
projektov 

Odstotek 
realizirano 
/ načrto-

vano  
število  

projektov 

Ocenjena  
investicijska 
vrednost  
projektov  
v mio EUR 

Realizirana 
investicijska 
vrednost 
podprtih pro-
jektov  
v mio EUR 

Odstotek  
realizirana / 

ocenjena  
investicijska 

vrednost 

P1 15 

Garancije za bančne 
kredite s subvencijo 
obrestne mere  
(mladi in MSP 5+) 

Garancijski 
potencial 

40,00 45,00 113% 44,93 100% 

270 246 91% 108,00 105,08 97% Subvencija 
obrestne 
mere 

8,00 9,00 113% 8,98 100% 

P1 TIP 15 

Garancije za tehnolo-
ško inovativne projekte 
s subvencijo obrestne 
mere (mladi in MSP 5+) 

Garancijski 
potencial 

30,00 30,00 100% 28,84 96% 

180 131 73% 53,00 49,64 94% Subvencija 
obrestne 
mere 

9,00 7,10 79% 6,82 96% 

P7 15 Neposredni krediti 
Kreditni  
potencial 

5,00 5,00 100% 4,99 100% 200 214 107% 10,00 7,89 79% 

SKUPAJ DOLŽNIŠKO FINANCIRANJE 92,00 96,10 104% 94,56 98% 650 591 91% 171,00 162,61 95% 

SK75 15 
Semenski kapital - konvertibilno  
posojilo (mladi) 

1,00 1,50 150% 1,50 100% 13 20 154% 1,00 1,68 168% 

SK200 15 
Semenski kapital - lastniški vstop 
(mladi) 

1,40 2,00 143% 1,00 50% 7 5 71% 1,70 2,02 119% 

LF 
Tvegan kapital za hitro rast  
visokotehnoloških podjetij  
(mladi in MSP 5+) 

3,00 3,00 100% 8,29 276% 4 4 100% 6,12 19,77 323% 

SKUPAJ LASTNIŠKO FINANCIRANJE 5,40 6,50 120% 10,79 166% 24 29 121% 8,82 23,47 266% 

P2 15 
Posebne spodbude za 
zagon mladih podjetij 
(mladi) 

P2A –  
I. obdobje 

0,48 0,48 100% 0,48 100% 40 40 100% 
5,00 

1,27 
88% 

P2B –  
II. Obdobje 

2,48 2,48 100% 2,18 88% 40 40 100% 3,13 

P2R 15 
Posebne spodbude za zagon v pro-
blemskih območjih (mladi) 

0,00 1,48 100% 1,47 99% 0 76 100% 0,00 2,31 100% 

SKUPAJ POSEBNE SPODBUDE 2,96 4,44 150% 4,13 93% 80 156 195% 5,00 6,71 134% 

SKUPAJ VSI PRODUKTI 2015 100,36 107,04 107% 109,48 102% 754 776 103% 184,82 192,79 104% 
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5.1. Analiza odobrenih projektov po regijah 
 
Pri analizi odobrenih projektov so vključeni razpisi (garancije, krediti, posebne spodbude), brez podatka 
o lastniškem financiranju, saj na tem produktu tako podrobnih podatkov o končnih prejemnikih (MSP-
jih) nimamo, saj Sklad direktno sodeluje z DTK-ji in ne končnimi prejemniki. 
 
Največ odobrenih projektov je bilo v Osrednjeslovenski regiji (27%), sledita Podravska regija (19%) in 
Savinjska regija (12%). Ostale regije imajo manjši odstotek odobrenih projektov. S prejetimi finančnimi 
spodbudami bodo podjetja izvedla 173,03 mio EUR investicij in ustvarila 1.941 novih delovnih mest 2,5 
na podjetje v dveh letih po izvedeni investiciji.  
 
PREGLEDNICA: Pregled odobrenih projektov v letu 2015 po regijah 

Regija 
Prejeti 
projekti 

Odobreni 
projekti 

Odstotek 
odobrenih 
projektov v 
vseh pro-
jektih 

Investicijska  
vrednost podprtih 
projektov  
v EUR 

Odobren znesek  
finančnih  
spodbud  
v EUR 

Odstotek 
odobrenih 
sredstev v 
celotnih 
sredstvih 

Predvidena 
ustvarjena nova 
delovna mesta 
2 leti po investi-
ciji 

1 Osrednjeslovenska 310 207 27% 52.368.137,37 23.930.415,80 28% 639 

2 Podravska 354 146 19% 24.202.949,67 12.805.169,80 15% 352 

3 Savinjska 157 96 12% 22.592.101,42 11.514.722,14 13% 206 

4 
Jugovzhodna  
Slovenija 

90 57 7% 15.415.723,98 7.889.899,35 9% 156 

5 Pomurska 132 56 7% 10.310.381,61 4.187.636,46 5% 127 

6 Gorenjska 70 44 6% 11.670.998,31 5.782.347,04 7% 113 

7 Obalno-kraška 78 44 6% 8.450.817,51 4.776.552,00 6% 84 

8 Koroška 62 43 6% 9.339.983,60 5.106.590,40 6% 128 

9 Goriška 46 30 4% 4.820.297,60 2.583.140,00 3% 36 

10 Notranjsko-kraška 35 27 3% 6.653.778,85 3.228.673,88 4% 45 

11 Zasavska 47 13 2% 2.247.701,17 1.268.390,00 1% 23 

12 Spodnjeposavska 20 9 1% 4.965.800,00 2.328.600,00 3% 32 

SKUPAJ 1.401 772 100% 173.038.671,09 85.402.136,87 100% 1.941 

 

 

Osrednjeslovenska
27%

Podravska
19%Savinjska

12%

Jugovzhodna 
Slovenija

7%

Pomurska
7%

Gorenjska
6%

Obalno-kraška
6%

Koroška
6%

Goriška
4%

Notranjsko-kraška
3% Zasavska

2%

Spodnjeposavska
1%

Pregled odobrenih projektov v letu 2015 po regijah



  LETNO POROČILO 2015 

 

Stran | 22  

 

5.2. Analiza odobrenih projektov po dejavnostih 
 

Največ odobrenih projektov je bilo v Predelovalni dejavnosti (37%), sledi Trgovina; vzdrževanje in 
popravila motornih vozil in Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (15%). Ostale dejavnosti 
imajo manjši odstotek odobrenih projektov.  
 
PREGLEDNICA: Pregled odobrenih projektov v letu 2015 po dejavnostih 

Dejavnost 
Prejeti 
projekti 

Odobreni 
projekti 

Odstotek 
odobrenih 
projektov 
v vseh 
projektih 

Investicijska 
vrednost  
podprtih  
projektov  
v EUR 

Odobren  
znesek  
finančnih 
spodbud  
v EUR 

Odstotek  
odobrenih 
sredstev  
v celotnih 
sredstvih 

Predvidena 
ustvarjena 
nova delovna 
mesta 2 leti 
po investiciji 

1 Predelovalne dejavnosti 410 285 37% 96.369.193,62 49.406.208,29 57,9% 747 

2 
Trgovina; vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil 

232 117 15% 30.824.751,85 12.875.559,83 15,1% 224 

3 
Strokovne, znanstvene in teh-
nične dejavnosti 

215 113 15% 10.823.714,81 6.018.331,80 7,0% 299 

4 Gradbeništvo 127 58 8% 4.995.751,77 2.631.619,80 3,1% 162 

5 
Informacijske in komunikacijske 
dejavnosti 

104 54 7% 5.838.617,82 3.533.300,00 4,1% 222 

6 Promet in skladiščenje 83 50 6% 6.047.523,23 2.990.406,00 3,5% 70 

7 Gostinstvo 61 25 3% 2.610.719,51 1.418.250,00 1,7% 51 

8 
Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti 

36 20 3% 2.102.291,61 1.111.121,15 1,3% 46 

9 Druge dejavnosti 36 13 2% 458.855,29 291.460,00 0,3% 16 

10 Zdravstvo in socialno varstvo 27 13 2% 6.902.485,09 2.598.200,00 3,0% 27 

11 
Oskrba z električno energijo, pli-
nom in paro 

17 9 1% 1.352.580,00 679.000,00 0,8% 8 

12 Izobraževanje 22 6 1% 468.328,53 287.080,00 0,3% 21 

13 
Oskrba z vodo; ravnanje z odpla-
kami in odpadki; saniranje okolja 

9 5 1% 1.199.880,00 705.800,00 0,8% 36 

14 
Kulturne, razvedrilne in rekreacij-
ske dejavnosti 

7 3 0% 158.977,96 105.800,00 0,1% 2 

15 Rudarstvo 2 1 0% 2.885.000,00 750.000,00 0,9% 10 

16 Poslovanje z nepremičninami 8 0 0% 0,00 0,00 0,0% 0 

17 
Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ri-
bištvo 

4 0 0% 0,00 0,00 0,0% 0 

18 
Finančne in zavarovalniške dejav-
nosti 

1 0 0% 0,00 0,00 0,0% 0 

SKUPAJ 1.401 772 100% 173.038.671,09 85.402.136,87 100% 1.941 
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5.3. Primeri dobrih praks 
 
Sklad pri spremljanju učinkov dodeljenih pomoči, spremlja podjetja 3 leta po prejemu pomoči, zato v 
tekočem letu še ni možno predstaviti učinkov posameznih podjetij. V nadaljevanju zato predstavljamo 
3 primere dobrih praks posamezne skupine produktov, ki so v preteklosti prejela sredstva Sklada.  

 
5.3.1. Primer podjetja podprtega z garancijo Sklada 

 

     

 

Podjetje KLS Ljubno d.d. je med vodilnimi podjetji za razvoj in proizvodnjo zobatih obročev vztrajnikov 

za avtomobilske motorje. Odlikuje ga globalno poslovanje, saj 83 odstotkov izdelkov izvozijo. V letu 

2011 je podjetje zaprosilo za garancijo Sklada (P1 11) za zavarovanje kredita, za nakup nove tehnološke 

opreme. Celotna investicija je znašala 3,6 mio EUR, za katero je podjetje imelo 2,3 mio EUR lastnih 

sredstev in 1,3 mio EUR kredita, za katerega so prejeli garancijo Sklada v višini 1,04 mio EUR.  

 
 
Podjetje je prejelo tudi druge pomoči Sklada:  
V letu 2009 Garancijo Sklada v višini 120.000 EUR za kredit v višini 200.000 EUR, za izvedbo investi-
cije v posodobitev opreme v višini 1,00 mio EUR. V letih 2007, 2009 in 2013 je podjetje prejelo 3 sub-
vencije za nakup nove tehnološke opreme v skupni vrednosti 592.660,00 EUR za izvedbo investicij v 
skupnem znesku 1.481.650,00 EUR. 
 
Podjetje je v celotnem opazovanem obdobju ustvarilo vidne učinke v okolju, saj je močno povečalo 
vse opazovane finančne kazalnike in ustvarilo nova delovna mesta v regiji.  
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Kazalnik 2010 (izhodiščno leto) 2014 Indeks spremembe 

Prihodki v EUR 21.965.961,00 32.489.959,00 1,47 

Dobiček v EUR 1.165.292,00 8.755.101,00 7,51 

Dodana vrednost na 
zaposlenega v EUR 

72.545,00 95.306,00 1,31 

Število zaposlenih 178 214 1,20 

 

 
5.3.2. Primer podjetja podprtega z mikrokreditom Sklada 
 

     
 
Podjetje Vibeks d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2005 z namenom proizvodnje statorjev za potrebe Le-
trike d.d. s katero že več let sodelujejo pri ročnem in strojnem navijanju statorjev. Leta 2005 so začeli 
s proizvodnjo statorjev za BLPM motorje in altenatorje, danes pa navijajo tudi statorje za AC motorje, 
saj se je v tem času v svetu povpraševanje po tovrstnih statorjih močno povečalo.  
 
V letu 2012 so od Sklada prejeli mikrokredit v višini 25.000 EUR za nakup orodja in materialov ter na-
prave in storitve, ki so jih potrebovali za izdelavo novega tipa statorja AML-AC za kupca Crown. 

 

Podjetje je v opazovanem obdobju ustvarilo vidne učinke v okolju, saj je povečalo vse opazovane fi-
nančne kazalnike in ustvarilo nova delovna mesta v regiji.  
 

Kazalnik 2011 (izhodiščno leto) 2015 Indeks spremembe 

Prihodki v EUR 853.109,00 1.148.283,00 1,34 

Dobiček v EUR 4.123,00 75.140,00 18,22 

Dodana vrednost na 
zaposlenega v EUR 

21.678,00 23.889,00 1,10 

Število zaposlenih 26 32 1,23 

5.3.3. Primer podjetja podprtega z zagonskimi sredstvi Sklada 
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Podjetje AciesBio d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 2006 in je bilo med prvimi prejemniki zagonske 

spodbude za zagon podjetja. Podjetje se ukvarja z raziskavami in razvojem na področju biotehnologije 

in sodeluje s strankami iz farmacevtske, agroživilske in kemijske industrije. Podjetje se je v 10 letih 

razvilo v uspešno podjetje na svojem področju in sodeluje tudi v evropskih in mednarodnih raziskavah 
na področju biotehnologije.   

V letu 2007 so prejeli zagonsko subvencijo (P2A in B) za začetni razvoj podjetja. Prejeta subvencija je 

znašala 50.000,00 EUR za investicijo v višini 350.000,00 EUR, ki je zajemala nakup poslovnih prostorov 
v Tehnološkem parku Ljubljana in nakup opreme za Proof-of-principle laboratorij.  

 
 
Podjetje je svoj poslovni načrt zastavilo zelo ambiciozno in želja je bila vzpostavitev laboratorija za 

razvoj lastnih patenta bilnih tehnologij. Podjetje je v obdobju 10 let od zagonske spodbude prejelo tudi 
druge pomoči Sklada:  

V letu 2008 je podjetje prejelo subvencijo za nakup opreme za pilotno proizvodnjo farmacevtskih učin-
kovin v majhnem obsegu, s katero bodo vzpostavili novo storitveno dejavnost in v letu 2013 subvencijo 
za nakup naprav za laboratorij za kemijsko sintezo (kemijski reaktor HWS, pilotni rotavapor Genser, 
HPLCDionex XRS-naprava za analitiko, Infors Multitron II stresalnik, laminar Iskra Pio MC 12-2). S po-
stavitvijo laboratorija za organsko sintezno kemijo je podjetje vstopilo v povsem novi tržni segment in 
strokovno področje v farmacevtski, biotehnološki in kemijski industriji. Znesek obeh izplačanih sub-
vencij skupaj je bil 209.493,76 EUR za izvedeni investiciji v skupnem znesku 418.987,54 EUR. 
 
V letih 2011, 2013 in 2016 je podjetje prejelo Garancijo Sklada s subvencijo obrestne mere za zavaro-
vanje kreditov. Skupna vrednost zavarovanih kreditov je bila 825.800,00 EUR z višino garancij 
566.080,00 EUR. S temi krediti bo podjetje izvedlo investicije v višini 989.000,00 EUR za posodobitve 
in razvoj laboratorijev za organsko kemijo, kar zajema nakup poslovnih prostorov, laboratorijske 
opreme in potrebnih sredstev za delovanje laboratorijev.  
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Podjetje AciesBio d.o.o. je primer uspešnega podjetja, ki se je z začetnimi zagonskimi sredstvi razvilo v 
svetovno priznano podjetje na svojem področju in s pomočjo Sklada v celotnem obdobju izvedlo skupaj 
1.75 mio EUR investicij v svojem okolju. V celotnem opazovanem obdobju so ustvarili tudi vidne učinke 
v okolju, saj so močno povečali prihodke in ustvarili nova delovna mesta v regiji.  
 

Kazalnik 2007 (izhodiščno leto) 2015 Indeks spremembe 

Prihodki v EUR 111.450,00 1.095.248,00 9,82 

Dobiček v EUR 114.296,00 111.555,00 0,98 

Dodana vrednost na 
zaposlenega v EUR 

57.672,00 52.761,00 0,91 

Število zaposlenih 3 18 6,00 
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5.3.4. Primer podjetja podprtega s semenskim kapitalom Sklada 
 

         
 
 
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2013 in se 
ukvarja z razvojem elektronike in elektronskih 
proizvodov. Glavni produkt podjetja je pame-
ten obesek Chipolo. Z njim želi podjetje postati 
vodilno na področju dodatkov za mobilne tele-
fone, ki temeljijo na brez žičnih tehnologijah.  
Chipolo je iskalnik stvari s tehnologijo blue-
tooth, ki ga povežemo s pametnim telefonom. 
Obesek Chipolo ima vgrajen vmesnik bluetooth 
4.0 in (zamenljivo) baterijo, ki bi mu naj zago-
tavljala do pol leta delovanja. V osnovni aplika-
ciji na telefonu vidimo temperaturo, saj ima 
Chipolo tipalo za to, in oddaljenost obeska od 
telefona, pri čemer zadeva deluje do 60 m, na 
prostem pa tudi več. S pritiskom na zaslon tele-
fona lahko Chipolu naročimo, da zaigra, da ga 
lažje najdemo oz. najdemo stvar, na katero smo 
pripeli obesek (npr. ključi). Če je Chipolo zunaj 
dosega, začne piskati, na telefonu pa vidimo 
zemljevid z zadnjo znano lokacijo. Če pa žeton 
potresemo, se oglasi telefon, da ga lažje naj-
demo, če smo ga založili.  

 

 

V letu 2014 je podjetje prejelo lastniški vložek v obliki semenskega kapitala v višini 200.000,00 EUR. V 

opazovanem obdobju so že ustvarili vidne učinke, saj so v letu 2015 močno povečali vse finančne ka-
zalnike, kot tudi število delovnih mest.  

Kazalnik 2013 (izhodiščno leto) 2015 Indeks spremembe 

Prihodki v EUR 74.323,00 2.610.251,00 35,12 

Dobiček v EUR 8.238,00 519.036,00 63,00 

Dodana vrednost na 
zaposlenega v EUR 

10.542,00 102.502,00 9,72 

Število zaposlenih 1 10 10,00 
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5.4. Področje upravljanja rizičnih terjatev 
 

Na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1 in 
spremembe), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in spremembe) in ostalih relevantnih 
predpisov, Sklad tekoče vodi evidence in spremlja stanja rizičnih naložb, izvaja postopke izterjave 
zapadlih obveznosti pri rizičnih naložbah, tekoče vodi evidence unovčevanja garancij, celovito izvaja 
postopke unovčevanja garancij ter vodi in koordinira postopke upravnih sporov. Področje rizičnih 
terjatev Sklad spremlja pri vse povratnih sredstvih, ki jih dodeljuje: 
Mikrokrediti 
Iz naslova aktivnih kreditnih pogodb, Sklad na dan 31.12.2015 izkazuje terjatve v skupni višini 9.616.971 
EUR (glavnica).  
 
V letu 2015 je Sklad skladno z določbami kreditnih pogodb nad kreditojemalci, ki so zamujali s 
plačevanjem svojih obveznosti, izvajal izterjavo in v primeru večjih zamud prekinil kreditno pogodbo. 
Tako je v letu 2015 Sklad prekinil 39 kreditnih pogodb v skupnem znesku 733.508 EUR, kar predstavlja 
6% od skupno 639 pogodbo o mikrokreditih. V določenih primerih in pod določenimi pogoji Sklad z 
dolžnikom (kreditojemalcem in/ali porokom) lahko po prekinitvi kreditne pogodbe sklene pogodbo o 
poravnavi dolga, pri ostalih prekinjenih pogodbah pa se vrši izterjava preko instrumentov zavarovanja, 
preko izvršb in drugih postopkov.  
 
Garancije 
V obdobju 2007 – 2015 je Sklad v okviru vseh odobrenih garancij do 31.12.2015 unovčil 115 garancij. 
Z vidika postopka unovčitve zavarovanj s strani banke, je zaključenih 6 unovčitev. Trenutno je torej še 
vedno odprtih 109 zadev, ki jih posamezne poslovne banke rešujejo v izvršilnih, pravdnih ali 
insolventnih postopkih, upnika pa sta posamezna banka in Sklad. 
 

Obdobje  
Znesek vseh 

odobrenih garancij 
v EUR 

Število unovčitev 
Znesek unovčenih 

garancij v EUR 

Odstotek unovčenih 
garancij od vseh 

odobrenih 

2007-2015  484.936.707,10  115 16.114.432,29  3,3%  

 
Prikazan znesek unovčenih garancij ne predstavlja končne neto izgube Sklada, saj so postopki izterjav 
instrumentov zavarovanj pri 95% unovčitev še v teku. Prav tako ima Sklad sklenjene pogodbe z 
Evropskim investicijskim skladom za zagotavljanje pogarancij v primeru unovčitev. Do 31.12.2015 je 
Sklad prejel povračila v skupni višini 5.865.567,01 EUR, od tega 225.177,71 EUR na podlagi izterjanih 
zavarovanj, ter 5.640.389,30 EUR od Evropskega investicijskega sklada. Tako znaša trenutna izguba ob 
upoštevanju izterjav in povračil le 2,1% od vseh odobrenih garancij v obdobju 2007 – 2015. 
 
V letu 2015 je bilo unovčenih 27 garancij v znesku 3.349.456,36 EUR, kar znese 23% od vseh unovčenih 
garancij. V primerjavi z letom 2014, ko je bilo unovčenih 28 garancij v znesku 4.151.556,81 EUR, je bilo 
v 2015 unovčenih 4% manj garancij.  
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6. Rezultati in aktivnosti na področju oddelka za posebne razvojne spodbude 
 

6.1. Upravljanje tveganega kapitala4 
 
Družbe tveganega kapitala (v nadaljevanju: DTK), ki so bile izbrane preko razpisa in so vstopile v javno 
zasebno partnerstvo z državo, so zavezane pridobljena sredstva s strani Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: RS) in privatnih družbenikov vlagati v naložbe – to je v ciljne MSP.  
 

V okviru upravljanja tveganega kapitala v letu 2015 je bilo do 31.12.2015 preko 4 DTK-jev skupno 
podprtih 29 MSP-jev v skupni vrednosti 29,04 mio EUR. Iz spodnje tabele so razvidni vmesni naložbeni 
rezultati po letih. 
 

PREGLEDNICA: TK  - pregled investicij po številu naložb v EUR 
Obdobje financiranja  Število podprtih MSP Znesek tveganega kapitala 

podprti MSP do leta 2011 4 2,85 mio EUR 

podprti MSP v letu 2011 4 2,36 mio EUR 

podprti MSP v letu 2012 6 4,10 mio EUR 

podprti MSP v letu 2013 3 3,08 mio EUR 

podprti MSP v letu 2014 8 8,36 mio EUR 

Podprti MSP v letu 2015 4 8,29 mio EUR 

Skupaj podprti MSP do konca naložbenega obdobja 29 29,04 mio EUR 

 
DTK so do konca naložbenega obdobja, ki se je končalo 5.8.2015, skupaj investirale 29.037.274,64 EUR.  
V zgornji tabeli so predstavljeni podatki o številu izvedenih naložb v posameznem letu, zneski pa 
predstavljajo dejanska nakazila (osnovni kapital in vplačana naknadna vplačila) vseh družbenikov 
(zasebnih in RS) v posameznem letu. 
 

Preglednica: TK - Pregled naložbene aktivnosti po družbah 

DTK 
Število  
naložb 

Celotni znesek  
Investicij v EUR 

Delež naložb v vseh 
naložbah (%) 

Delež v celotnih investi-
ranih sredstvih (%) 

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

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

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

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

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

SKUPAJ 29 29.037.274,64 100% 100% 

 

 

                                                           
4 V nadaljevanju TK 

Prvi sklad, DTK, d.o.o.
38%

Meta Ingenium, DTK, 
d.o.o.
35%

STH Ventures, DTK, 
d.o.o.
14%

DTK Murka, DTK, 
d.o.o.
10%

SCS, DTK, 
d.o.o.

3%

TK - Delež naložb po DTK-jih
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Podrobnejša preglednica naložb DTK-jev prikazuje posamezne naložbe v MSP, višine celotne in 
realizirane investicije v posamezen MSP kot tudi poslovni delež posamezne DTK v MSP. V povprečju 
imajo DTK-ji v MSP-jih lastniški delež v višini 41,95%. 
 

PREGLEDNICA: TK - pregled naložb in investiranih sredstev po DTK 

Družba tveganega kapitala oz. naložba v MSP 
Celotni znesek   

investicije v EUR 
Lastniški delež DTK-ja v 

naložbi (%) 

Prvi sklad, DTK, d.o.o. 

1 Novitim d.o.o. 700.000,00 94,16 

2 Celtra Technologies Inc 900.000,00 13,99 

3 Tab Systems d.d. 1.200.000,00 43,96 

4 Shout Ltd. 1.198.001,00 44,86 

5 Connet d.o.o. 1.250.000,00 96,83 

6 TMG-BMC d.o.o. 1.200.000,00 28 

7 OBS d.o.o. 1.300.000,00 41,2 

8 Efos d.o.o. 1.400.000,00 45,93 

9 Interaktivni studio, d.o.o. 1.500.000,00 23,55 

10 Marg UK Ltd 1.500.000,00 11,48 

11 Citadela d.o.o. 1.000.000,00 26 

SKUPAJ PRVI SKLAD DTK d.o.o.  13.148.001,00  

DTK Murka, DTK, d.o.o. 

1 Media Lab MSP, d.o.o. 210.000,00 50 

2 Print boks, d.o.o. 1.498.600,00 89,17 

3 Hostel Čopova, d.o.o. 1.500.000,00 75 

SKUPAJ DTK MURKA DTK, d.o.o.  3.208.600,00  

Meta Ingenium, DTK, d.o.o. 

1 MyBaze S.P. z.o.o. 130.673,64 10,37 

2 Folx TV, televizijska dejavnost, d.o.o. 1.500.000,00 48,86 

3 Oculus, marketinško svetovanje, d.o.o. 60.000,00 10 

4 Tresor, d.o.o. 1.030.000,00 42,86 

5 Eurotravel, d.o.o. (apartmaji.com d.o.o.) 700.000,00 64,56 

6 IPD Med LTD 1.500.000,00 33,33 

7 DS Meritve d.o.o. 50.000,00 25 

8 Zenodys B.V. 60.000,00 13,04 

9 ORPE, medicinske naprave, d.o.o.  1.500.000,00 49,18 

10 Bia Separations d.o.o.  1.500.000,00 24,99 

SKUPAJ META INGENIUM DTK d.o.o.  8.030.673,64  

SCS, DTK, d.o.o. 

1 Koenergo, d.o.o. 250.000,00 60 

STH Ventures, DTK, d.o.o. 

1 BioETA, d.o.o. 600.000,00 50 

2 Visionect, d.o.o. 1.500.000,00 27 

3 Plasmait Project, d.o.o. 1.500.000,00 40 

4 Unafarm d.o.o.  800.000,00 33,33 

SKUPAJ STH VENTURES DTK d.o.o.  4.400.000,00  

SKUPAJ 29.037.274,64 41,95 

 
Sklad v okviru izvajanja naložbene faze tveganega kapitala, ki je bila v teku do avgusta 2015 sproti 
spremlja tudi makroekonomske učinke naložb DTK-jev v MSP-je. Ker DTK-ji vlagajo v mlada, 
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visokotehnološka hitrorastoča podjetja, bodo realni učinki instrumenta znani ob izstopu DTK-jev iz 
naložb. Prve izstope DTK-jev iz naložb je mogoče pričakovati po letu 2015 oz. vse do leta 2022. 
 
Kljub temu, da gre zgolj za vmesno dosežene rezultate lastniškega financiranja, jih ocenjujemo za 
uspešne, saj je bilo do konca leta 2015 novo ustvarjenih že 291 delovnih mest. 
 
Glede na to, da je analiziran instrument dolgoročne narave, nekaterih učinkov ni možno podati. 
Upoštevati je potrebno namreč dejstvo, da ročnost investicij v povprečju znaša od 3 do 6 let (oz. do 12 
let), kar pomeni, da se bodo učinki MSP-jev spremljali 3 leta po zaključku naložb., To v bistvu pomeni, 
da o učinkih v letu 2015 še ne moremo govoriti. Prikažemo lahko le trenutne vrednosti, ki kažejo,  da 
je 29 podprtih MSP-jev je od datuma vstopa DTK do konca leta 2015 ustvarilo povprečno 10 novih 
delovnih mest na podprto podjetje.  
 
Pri povečanju povprečne dodane vrednosti na zaposlenega prav tako ne moremo govoriti o doseženih 
realnih vrednosti učinkov, saj DTK-ji vstopajo v največji meri v start-up podjetja, ki v tej prvi razvojni 
fazi pridobljena sredstva vlagajo predvsem v razvoj in trženje proizvodov, šele nato vstopajo na trge. 
Realne učinke dodane vrednosti na zaposlenega bo možno podati od izstopu DTK-jev iz MSP-jev. Glede 
na to, da je instrument namenjen visokotehnološkim hitro rastočim podjetjem pričakujemo, da bo 
povprečna dodana vrednost na zaposlenega dosegla načrtovano oz. jo celo presegla. 
 
PREGLEDNICA: TK - prikaz doseženih učinkov lastniškega financiranja preko izbranih DTK 

CILJI NAČRTOVANA VREDNOST 
DOSEŽENA VREDNOST 

do 31.12.2015 

Ustanovitev DTK  4 7 

Povečanje števila delovnih mest v podprtih podjetjih 
9 / podjetje 10 / podjetje 

ob izstopu iz naložbe (skupno cca 291 novih del. mest) 

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

Ustanovitev in rast novih visokotehnološko usmerjenih 
podjetij s sedežem v RS 

1 podjetje/ 
1 mio EUR sredstev 
lastniškega vložka 

1 podjetje/ 
1 mio EUR sredstev lastniškega vložka 

 
V okviru tveganega kapitala so bili doseženi vsi načrtovani cilji iz Operativnega programa, razen 
povečanja dodane vrednosti na zaposlenega, kjer je v visoko inovativnih podjetjih potrebnega nekoliko 
več časa, da učinek postane viden, saj gre za investicije višjih vrednosti, prihodki in posledično dodana 
vrednost pa so v prvih letih delovanja še nizki.  
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6.2. Primer podjetja podprtega s tveganim kapitalom 
 

     

Celtra je slovenski tehnološki "start up" in razvija tehnologijo za prikazovanje interaktivnih oglasov na 

mobilnih telefonih, ki omogoča izdelavo ter servisiranje oglasov na mobilne spletne portale oziroma v 

mobilne aplikacije. Celtra se na trgu mobilnega oglaševanja uveljavlja s svojo prilagodljivo in uporab-

niku prijazno platformo. Gre za SaaS (Software-as-a-Service) platformo, ki omogoča hitro in enostavno 

oblikovanje in distribucijo tako imenovanih "rich-media" oglasov za mobilne naprave ali spletne strani 

prilagojene mobilnim klientom.  

 

V letih 2009 in 2011 je podjetje Celtra d.o.o. prejelo finančno podporo s tveganim kapitalom preko 

družbe tveganega kapitala Prvi sklad d.o.o., ki ga upravlja družba RGS Kapital d.o.o. in je bila podprta v 

okviru javnega razpisa Sklada "Kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala". Celotna 
finančna podpora je znašala 900.000,00 EUR.  

Celtra danes deluje predvsem na ameriškem trgu, kjer so leta 2012 ustanovili podjetje Celtra Techno-

logies Inc., ki je v celotni lastnik Celtra d.o.o. v RS. Podjetje je v opazovanem obdobju ustvarilo vidne 

učinke v okolju, ki pa segajo tudi na ameriška tla.  

Kazalnik Izhodiščno stanje 2015 Indeks spremembe 

Prihodki v EUR 2.325,00 25.389.189,00 10.920,08 

Dodana vrednost na 
zaposlenega v EUR 

-22.337,54 114.296,00 1,00 

Število zaposlenih 1 1495 6,00 

 

 

  

                                                           
5 V RS zaposlenih 49 ljudi. 
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6.3. Dodatne oblike spodbud 
 

 
Področje dodatnih oblik spodbud ne 
predstavlja klasičnih finančnih spodbud, 
temveč nadgradnjo posameznih finančnih 
instrumentov Sklada z dodatnimi vsebinskimi 
spodbudami (coaching programi, mentorski 
programi, programi usposabljanja in ostali 
spremljevalni programi za prejemnike), kar 
izkazujejo tudi potrebe v okolju. Sklad teh 
dodatnih oblik spodbud ne izvaja sam, 
temveč samo koordinira akterje v okolju 
(GZS, OZS, fakultete, inkubatorji, tehnološki 
parki,…).  Kombinacijo finančne podpore in dodatnih oblik spodbud smo poimenovali »SPS dvojčki«. 
 
a) Dodatne oblike spodbud pri posebnih spodbudah za zagon podjetij 
 
Sklad je v letu 2015 posamezne finančne instrumente, ki so namenjeni mladim podjetjem, nadgradil z 
dodatnimi oblikami spodbud. Tako so podjetja, ki so upravičena do sredstev v okviru razpisov P2-
Spodbude za zagon mladih inovativnih podjetij, zavezana, da izberejo enega izmed organiziranih 
programov mentoriranja ali si sami izberejo ustreznega mentorja brez vključitve v program 
mentoriranja. Namen tovrstne oblike sodelovanja je sposobnost prepoznati lastne pomanjkljivosti v 
zastavljenem poslovnem modelu in odprava le-teh v času sofinanciranja s strani Sklada. Podjetja lahko 
izbirajo med različnimi možnostmi sodelovanja, ki jih lahko podjetnik izbere med: 
 46 mentorji, ki so objavljeni na spletni strani Sklada in jih je izbralo 27 podjetij ali 
 9 mentorskimi programi, ki so objavljeni na spletni strani Sklada in jih je izbralo 13 podjetij. 
Nadalje se morajo start up podjetniki udeležiti start-up vikendov, ki jih organizira Tovarna podjemov in 
kjer podjetniki pridobijo dodatna znanja in veščine. Prav tako pa Start up iniciativa organizira lokalne 
in nacionalne start up dogodke, ki se jih podjetniki lahko udeležijo in na ta način pridobijo dodatne 
nasvete, znanja in veščine.  
  
b) Dodatne oblike spodbud pri kandidaturi in prejemnikih semenskega kapitala 
 
Dodatne oblike spodbud je Sklad uvedel v okviru razpisov SK 75 in SK 200. Razpisa, ki sta namenjena 
inovativnim start-up podjetjem, poleg finančnih sredstev vključujeta tudi vsebinsko pomoč podjetjem 
v obliki učinkovitih start-up »coaching programov« z najboljšimi domačimi in tujimi start-up mentorji, 
pri tem pa sodelujejo tudi strokovnjaki iz slovenskih inkubatorjev in tehnoloških parkov. Kombinacija 
finančne in vsebinske podpore izkazuje pozitivne rezultate, saj podjetje na eni strani finančno okrepi, 
na drugi strani pa podjetje sodeluje z osebnim start-up mentorjem, ki že ima izkušnje s širitvijo podjetja 
na tuje trge in pomaga podjetniški ekipi pri strateških odločitvah, mednarodnih kontaktih, širitvi  na 
tuje trge in podobno.  
 SK 75 podjetja lahko izbirajo med 46 mentorji, ki so objavljeni na spletni strani Sklada in koristijo 

3 mesece njihovo podporo (3-4 ure na mesec), prav tako pa imajo obvezno udeležbo v programu 
Geek House, kjer poteka usposabljanje v obliki 10 modulov, kjer pridobijo znanje iz različnih 
področij. 

 SK 200 podjetja lahko prav tako izbirajo med 40 mentorji in koristijo 3 mesece njihovo podporo 
(3-4 ure na mesec), prav tako pa imajo obvezno udeležbo v programu Go Global, kjer potekajo 
individualizirana predavanja oz. izobraževanje v obliki 10 modulov.  
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6.4. Interna kontrola in načrtovanje posebnih razvojnih spodbud 
 
Sklad je v letu 2015 v okviru razpisov na področju posebnih razvojnih spodbud TK, SK 50, SK 75 2015, 
SK 200 2015, izvajal kontrolo nad izvedenimi naložbami, njihovim upravljanjem in porabo sredstev.  
 
Sklad je v letu 2015 izvajal interno kontrolo na področju posebnih razvojnih spodbud na naslednje 
načine: 
 Preko posredovanih poročil, analiz in skupnih sestankov je spremljal delo zunanjih pogodbenih 

izvajalcev (startup ekosistema) pri izvajanju razpisa SK 50, SK 75 2015, SK 200 2015. Zunanji 
sodelavci  skupaj s Skladom strokovno pomagajo podjetjem pri njihovem hitrejšem razvoju. 

 Spremljal je aktivnosti prejemnikov sredstev preko tekoče korespondence z njimi. 
 Spremljal in kontroliral je porabo dodeljenih sredstev preko sistema rednega poročanja 

prejemnikov sredstev Skladu v okviru razpisov SK 75 2015, SK 200 2015 in LF 2010.  
 Spremljal je delo zakonitih zastopnikov družb tveganega kapitala (DTK) preko rednih mesečnih, 

polletnih in letnih poročil, ki so bila posredovana s strani zakonitih zastopnikov. 
 Izvedel je redni letni pregled dela zakonitih zastopnikov DTK na terenu v okviru razpisa LF 2010, 
 Izvedel je pregled poslovanja dveh družb ( ORPE d.o.o. in IPD Med Ltd) v katerih je Republika 

Slovenija preko DTK Meta Ingenium kapitalsko udeležena. 
 Izvedeno je bilo redno letno srečanje s predstavniki nadzornih svetov družb tveganega kapitala in 

zakonitih zastopnikov na katerih so se obravnavala strokovna vprašanja s področja kapitalskih 
naložb in njihovega vrednotenja. 

 Predstavniki Sklada so aktivno sodelovali v vseh strokovnih svetih družb, ki so prejela sredstva 
Sklada preko javnih razpis SK, 50, SK 75 in SK200. Strokovni sveti predstavljajo v okviru izvajanja 
»SPS dvojčkov« kolektivni posvetovalni organ družbe.  

 Predstavniki sklada izvaja naloge internega nadzora tudi kot prokuristi v družbah, ki so prejela 
sredstva v okviru razpisa SK 200. 

 Preko letnega revizijskega pregleda Sklada. Revizijska družba KPMG je v okviru revizijskega 
pregleda obravnavala tudi način vrednotenja kapitalskih naložb Sklada in družb tveganega kapitala. 

 
Vsa poročila v povezavi s TK in SK se preko internih kontrol posebej pregledajo. V primeru odstopanj 
ali ugotovljenih nejasnosti, se skladno z ugotovitvami sprejmejo dodatni ukrepi.  
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7. Rezultati in aktivnosti na področju Sektorja podpornih procesov 

7.1. Strateško načrtovanje, kontroling in analize 
 

7.1.1. Strateško načrtovanje in kontroling 
 
Aktivnosti Sklada na področju strateškega načrtovanja in 
kontrolinga so bile v letu 2015 usmerjene predvsem v 
naslednja področja:  
 
 priprava na novo finančno perspektivo za obdobje 

2014 - 2020 
Na ravni Evropske unije se je v letu 2015 precej aktivnosti 
odvijalo okoli nove finančne perspektive za obdobje 2014 – 
2020. Glede na to, da Sklad več kot 80% dodeljenih finančnih 
sredstev MSP odobri s sredstvi evropske kohezijske politike, 
smo to področje še posebej pozorno spremljali. Evropska 
komisija je zakonodajne okvirje in uredbe, vezane na črpanje evropskih kohezijskih sredstev prevetrila, 
zato je zelo pomembno, da Sklad spremlja in pri posameznih aktivnosti že uveljavlja novelirana pravila 
in predpise.   
 
 priprava dolgoročnih strateških usmeritev Sklada  za obdobje 2014 - 2020 
Na Skladu smo nadaljevali z intenzivnimi pripravami na dolgoročne strateške usmeritve, pri čemer so 
se upoštevale razvojne usmeritve Slovenije, Evropske komisije, predvsem pa tudi rezultati Predhodne 
analize finančnih instrumentov v Sloveniji, katere namen je ugotoviti, kateri finančni instrumenti in na 
kakšen način lahko spodbudijo in pospešijo naložbe MSP v gospodarstvo. Sklad je sicer že predložil 
Strateški program finančnih spodbud za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki ga je potrdil Nadzorni 
svet Sklada konec leta 2014 v sprejem na Vlado RS, vendar do sprejema zaradi še nekaterih še ne 
sprejetih odločitev na ravni države še ni prišlo. 
 

 zaključevanje finančne perspektive 2007 – 2013 
Sklad je v finančni perspektivi 2007 – 2013 večji del finančnih spodbud za MSP izvajal s sredstvi 

evropske kohezijske politike, zato so se že konec leta 2015 pričele aktivnosti, potrebne za 

zaključevanje te perspektive. Vlogo slovenskega revizijskega organa ob zaključevanju operativnih 

programov je prevzel Urad za nadzor proračuna, zato je Sklad v intenzivni komunikaciji s predstavniki 

te institucije, hkrati pa seveda zagotavlja vse potrebne oz. zahtevane podatke, informacije in 
dokumente. 

 

  

Priprava na novo 

finančno perspektivo 

in priprava 

dolgoročnih 

strateških usmeritev 

Sklada 2014-2020 
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7.1.2. Upravljanje s tveganji  
 

Prevzemanje kreditnih tveganj je neločljivo povezano z izvajanjem finančne podpore Sklada, kar samo 
po sebi ni nekaj negativnega ali problematičnega – celo izredno veliko tveganje je lahko sprejemljivo. 
Odločilno je, da Sklad prevzeta tveganja ustrezno upravlja. S tega vidika se na področju obvladovanja 
tveganj vedno bolj osredotočamo na analizo svojstvenih tveganj, povezanih s specifičnim poslovanjem 
Sklada ter na kvaliteto notranjih kontrol in postopkov, s katerimi Sklad ta tveganja obvladuje. 
Upravljanje tveganj pomeni njihovo pravočasno in ustrezno ugotavljanje, merjenje in ocenjevanje, 
obvladovanje ter spremljanje. Osnovni cilj notranjih kontrol pa je seveda zmanjšanje pripadajočih 
tveganj na sprejemljivo raven.  
 
Predpogoj za opredelitev tveganja je (vz)postavitev jasnih ciljev, tako na ravni posameznega produkta 
kot tudi na ravni celotnega poslovanja Sklada. Ker predstavljajo notranje kontrole temeljno sestavino 
upravljanja s tveganji, ima Sklad glede na svojo naravo dela že vzpostavljeno delovanje sistema 
notranjih kontrol oz. kontrolinga, dodatno pa ga je to funkcijo v letu 2015 še bolj dodelal in podrobneje 
opredelil. Gre pravzaprav za sistem za neodvisno in sprotno spremljanje in analiziranje poslovanja, 
ugotavljanje odmikov, ter primerjanje rezultatov z načrtovanimi. Notranje kontrole oz. kontroling se 
na Skladu izvaja sproti, v primeru večjih odmikov se o le-teh obvesti vodstvo Sklada in predlaga 
sprejemanje rešitev. 
 
Glavni namen upravljanja s tveganji je zmanjšanje verjetnosti realizacije tveganj ter zmanjšanje izgube 
v primeru, da se posamezno tveganje uresniči. Upravljanje s stveganji obsega ugotavljanje, merjenje 
oz. ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj. Učinkovito upravljanje s tveganji tako omogoča 
SPS-u pridobitev maksimalnih ugodnosti in koristi. 
 
Tveganja, s katerimi se pri svojem poslovanju srečuje SPS, sta zlasti kreditno in operativno tveganje. 
 
7.1.2.1. Upravljanje s kreditnimi tveganji 
 
SPS je za upravljanje s kreditnim tveganjem vzpostavil trden in zanesljiv sistem upravljanja, ki ga dosega 
z izvajanjem naslednjih aktivnosti: 
1. Spremljanje in ocenjevanje potencialnih kreditnih tveganj zaradi posameznih produktov, 
2. Spremljanje in ocenjevanje dolžnikove sposobnosti izpolnjevanja obveznosti, 
3. Spremljanje in ocenjevanje skupnih kreditnih tveganj.  
 
Po Zakonu o javnih skladih mora SPS obvladovati kreditna tveganja z oblikovanjem zadostnih rezervacij 
za kreditna tveganja in pri tem smiselno uporabljati predpise Banke Slovenije veljavne za poslovne 
banke. Na SPS-u se izgube kreditnega tveganja razvrščajo med aktivne bilančne in zunaj bilančne 
postavke v skupine za oblikovanje rezervacij po tveganosti, ki so izkazane z ustreznim procentom 
potrebnih oblikovanih rezervacij od stanja terjatev ob koncu poslovnega leta. Natančneje je 
obvladovanje kreditnih tveganj predstavljeno v Pravilniku o upravljanju s kreditnim tveganjem.  
 
Spremljanje in ocenjevanje potencialnih in dejanskih dolžnikov, se izvaja na dva načina, ki sta odvisna 
od obsega izpostavljenosti kreditnemu tveganju SPS in sicer:  
 redni postopek, s katerim se izvede ocena dolžnika in razvrsti terjatev za tiste dolžnike, pri katerih 

je višina neodplačane glavnice kredita višja od meje izpostavljenosti kreditnemu tveganju, določene 
v sklepu direktorice; 

 poenostavljen postopek, ki se izvede za tiste dolžnike, pri katerih je višina neodplačane glavnice 
kredita enaka ali nižja od meje izpostavljenosti kreditnemu tveganju, ki je določene v sklepu 
direktorice.  
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a) Redni postopek 
Na Skladu ves čas trajanja pravnega razmerja z dolžnikom ocenjujemo višino potencialne izgube iz 
kreditnega tveganja na podlagi Pravilnika o upravljanju s kreditnim tveganjem. Aktivne bilančne in 
zunaj bilančne postavke razvrstimo v bonitetne skupine glede na ocenjeno stopnjo tveganja neplačila 
in izkažemo v % od stanja terjatev oziroma potencialnih obveznosti.  
 
Terjatve Sklada so razvrščene v bonitetne skupine z različno višino oblikovanih rezervacij odvisno od 
ocene zneska poplačila terjatev iz bodočih denarnih tokov ali iz zastavljenega kreditnega zavarovanja:  

 1% rezervacij za terjatve v bonitetni skupini A,  

 10% rezervacij za terjatve razvrščene v bonitetno B,  

 25% oblikovanih rezervacij za terjatve v bonitetni skupini C,  

 50% rezervacij je oblikovanih za bonitetno skupino D, 

 100% je v bonitetni skupini E oblikovanih rezervacij za terjatve brez možnosti poplačila, 

 25% ali 27% je višina oblikovanih rezervacij za bonitetno skupino P, v katero so razvrščene vse 
terjatve, nastale v prvih dveh poslovnih letih po zaključenih investicijah, 

 100% je oblikovanih rezervacij v bonitetni skupini P za terjatve za visoko tvegan produkt P1 TIP 
2010, skladno s sklenjeno pogodbo s financerjem, 

 25% je oblikovanih rezervacij za bonitetno skupino P, v katero so vključeni mikrokrediti Sklada 
do njihovih dokončnih odplačil, 

 15%, 20% ali 40% je višina oblikovanih rezervacij za bonitetno skupino PP v katero so vključene 
potencialne obveznosti Sklada za izdane pogarancije regionalnim garancijskim shemam v letih 
2006 do 2011. 

 

Rezervacije za kreditna tveganja Sklada so konec leta 2015 znašale skupaj 66,9 mio EUR: 
                                                      
OBLIKOVANE REZERVACIJE ZA KREDITNA TVEGANJA na dan 31.12.2015                                                                                                                                  

  Število pogodb Bonitetna skupina 
Stanje terjatev 

v EUR 
Znesek rezervacij 

 v EUR 
Rezervacije 

v % 

1 430 A 35.999.954 360.000 1 

2 287 B 34.162.159 3.416.216 10 

3 147 C 19.419.462 4.854.866 25 

4 70 D 18.395.010 9.197.505 50 

5 105 E  13.460.431  13.460.431 100 

6 1.321 P      132.862.952 35.603.840 27 

7 30 PP      117.894 27.741 24 

 2.390 SKUPAJ 254.417.862 66.920.599 26,3 

 
 

REZERVNA SREDSTVA SKLADA NA DAN 31.12.2015    zneski v EUR  

   Viri   skupaj  
 oblikovane re-

zervacije   prosta sredstva  

1 lastni rezervni sklad                                  5.091.871                                       1.877.906                                   3.213.965      

2 garancijski sklad EU 04                                  3.018.788                                          506.648                           2.512.140      

3 garancijski sklad EU 09                               24.634.291                                    12.138.342                                12.495.949      

4 garancijski sklad TO                                  1.634.788                                          720.236                                        914.552      

5 garancijski sklad TP                               10.592.192                                       2.674.050                                   7.918.142      

6 garancijski sklad PIFI MG                               43.718.586                                    28.497.335                                15.221.251      

7 garancijski sklad PIFI MVZT                               24.282.462                                    18.319.285                                   5.963.177      

8 del PS PIFI MG                                  2.186.797                                 2.186.797                                                       -        

  SKUPAJ                            115.159.775                                    66.920.599                                48.239.176      
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Oblikovane rezervacije za kreditna tveganja v višini 66.920.599 EUR so sestavni del postavke 
rezervnega sklada (63.526.313 EUR), dolgoročnih finančnih obveznosti za garancijski sklad TP 
(2.674.050 EUR) in obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje za garancijski sklad TO (720.236 EUR).  
 

Za obvladovanje ostalih poslovnih tveganj je izdelan Register tveganj, ki na enem mestu združuje vse 
potrebne korake za učinkovito obvladovanje operativnih tveganj. 
b) Poenostavljen postopek 
Direktorica SPS enkrat letno določi mejo, po kateri se izvaja postopek spremljanja in ocenjevanja 
potencialnih in dejanskih dolžnikov po poenostavljenem postopku. Za leto 2015 se je za izvajanje 
določb pravilnika določila meja izpostavljenosti kreditnemu tveganju v višini 450.000,00 EUR 
neodplačane glavnice kredita, po stanju na dan 30.09.2015. 
 
 
7.1.2.2. Ostala tveganja 
 
Med ostala tveganja štejemo operativno tveganje, ki nastane zaradi nezadostnega ali neuspelega 
izvajanja notranjih procesov, ravnanj ljudi ali delovanja sistemov oz. zunanjih dejavnikov in je odvisno 
od notranje organizacije, obvladovanja poslovnih procesov, načinov delvoanja notranjih kontrol, 
učinkovitosti notranje in zunanje revizije,… 
 
Dejavniki operativnega tveganja so kadri, poslovni procesi, informacijska tehnologija in druga 
infrastruktura, organizacijska ureditev ter zunanji dogodki.  
 
Obvladovanje operativnega tveganja temelji na vzpostavljenem sistemu notranjih kontrol, ustrezni us-
posobljenosti kadra ter vlaganju v informacijsko tehnologijo.  
 
Z naraščanjem vloge SPS-a kot osrednje finančne institucije za podporo mikro, malih in srednje velikih 
podjetij, z vsakoletnim večanjem obsega poslovanja ter postopnim naraščanjem kompleksnosti finanč-
nih produktov je z vidika organizacije dela za SPS nujno oz. ključno, da tekoče prilagaja notranjo orga-
nizacijo dela ter uvede novo ali ustrezno prilagaja obstoječo informacijsko tehnologijo za varovanje in 
zagotavljanje ustreznih podatkov in aplikativne podpore.  
 
Upravljanje s tveganji zahteva sistematičen nadzor in obvladovanje operativnih tveganj, ki nastanejo 
po posameznih poslovnih procesih. SPS vsako leto, skladno z Navodili o vodenju registra tveganj, opre-
deli potencialna tveganja, jih ovrednoti in kjer je potrebno predlaga ukrepe za zmanjšanje tveganja. 
Zbir zaznanih tveganj, ki jih vodje posameznih poslovnih procesov opredelijo v letnih načrtih aktivno-
sti/nalog in projektov, se združi v enotnem dokumentu Register tveganj.  
 
 
7.1.3. Strateške analize in poročanje 
 
Poslovni proces strateških analiz in poročanja predstavlja učinkovito analiziranje za boljše odločanje o 
usmeritvah, zagotavlja ažurne baze podatkov, ki omogočajo ustrezno merjenje učinkov državnih 
pomoči in pridobivanje podatkov iz drugih javnih statističnih baz podatkov, na podlagi katerih se izvaja 
spremljanje podjetij.  
 
Delovanje statističnih analiz in poročanja je v letu 2015 vključevalo spremljanje državnih pomoči na 
različnih nivojih: 
 nivo razpisa, 
 nivo posameznega leta, 
 nivo posamezne skupine produktov, 
 nivo opredeljenega obdobja.  
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Glavne naloge analiz in poročanja so bile:  
 ažurno spremljanje in tekoče poročanje o izplačanih državnih pomočeh,  
 poročanje o učinkih in zagotavljanje poročanja sodelujočim institucijam,  
 spremljanje prejemnikov državnih pomoči v smislu izpolnjevanja zastavljenih ciljev, 
 pripravljanje analiz učinkov pomoči Sklada, 
 pripravljanje poročil, zahtevanih iz pogodbenih obveznosti in ostalih pravnih aktov, 
 pripravljanje statistično-analitičnih podlag za poslovnih načrt Sklada, 
 priprava letnega poročila, 
 predstavitvena gradiva Sklada, 
 spremljanje mednarodno statistično-analitičnih gradiv, 
 informacijska dopolnitev potrebnih sprememb za statistično-analitično spremljanje.  
  

Učinki strateških analiz in poročanja kot rezultat procesa so vidni v točkah 4.3.2 in 5.1. 
 
 
7.1.4. Razvoj produktov 

 
V letu 2015 je Sklad pričel z aktivnostmi na področju lastniškega financiranja oz. natančneje na 
področju podpore MSP s tveganim kapitalom za novo programsko obdobje. V letu 2015 je namreč 
poteklo investicijsko obdobje podprtih družb tveganega kapitala, zato je zaradi vrzeli, ki je nastala Sklad 
pričel z aktivnostmi vzpostavitve »nove« linije podpore s tovrstnim instrumentom. Aktivnosti vezane 
predvsem na pridobivanje informacij in komunikacijo s potencialnimi sodelujočimi deležniki so privedle 
do skupne ideje za vzpostavitev čezmejnega sklada tveganega kapitala, v katerem bi sodelovale 
Slovenija, Avstrija, Nemčija – Bavarska, Italija, Hrvaška in Madžarska.  
 
Na področju linije lastniškega financiranja so se izvajale še razvojne aktivnosti vezane na financiranje 
podjetij v semenski in zagonski fazi razvoja. Že v letu 2014 je Sklad izvajal prvi pilotni javni razpis za 
financiranje semenske in zagonske faze razvoja podjetij, v letu 2015 pa je produkt delno modificiral in 
ga izvajal v nekoliko spremenjeni obliki, tako da je sedaj še bolj prilagojen potrebam podjetij. 
 
 
7.1.5. EU in mednarodno sodelovanje 
 
Sklad več kot 80% dodeljenih finančnih sredstev MSP odobri s sredstvi evropske kohezijske politike, 
zato je krepitev sodelovanja na mednarodnem področju izrednega pomena za poslovanje Sklada. Sklad 
namreč poleg sredstev evropske kohezijske politike pri svojih produktih koristi tudi druge evropske 
programe za podporo podjetništva, ki so na voljo finančnim posrednikom. Tako so bile aktivnosti na 
področju mednarodnega sodelovanja vezane predvsem na uspešno kandidaturo, pogajanja in podpis 
pogodbe z Evropskim investicijskim skladom (EIF) preko evropskega programa za konkurenčnost 
podjetij »COSME Loan Guarantee Facility« v okviru katerega je eden izmed glavnih ciljev zagotoviti 
boljši dostop do financiranja MSP v različnih fazah njihovega življenjskega cikla. 
 

Nova pogodba, sklenjena za triletno obdobje, zagotavlja Skladu 50% pogarancije EIFa v primeru 
unovčenih garancij, kar znaša 8,1 mio EUR. 
Sklad je v letu 2015 prav tako uspešno kandidiral na razpisu Evropske investicijske banke, razpis »EASI 
Technical  Assistance – EU Programme for employment and social innovation«, katerega namen je 
razvoj evropskega mikrofinančnega trga z zagotavljanjem nefinančne podpore evropskim ponudnikom 
mikrokreditov.  To zajema tehnično pomoč za izdelavo ocene mikrofinančnih ponudnikov in 
usposabljanje zaposlenih, ki delajo na področju mikrokreditiranja.  Aktivnosti, ki jih izvajajo neodvisne 
nefinančne evropske institucije se bodo pričele v začetku leta 2016 in zajemajo podrobno analizo 
notranjih procesov in postopkov in primerjavo z mednarodno priznanimi najboljšimi praksami v okviru 
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mikrofinanciranja. Poudarek je na organizacijskih in kvalitativnih vidikih ponudnika mikrokreditov, 
poseben cilj pa je oceniti stopnjo razvoja ponudnika mikrokreditov ter opredeliti glavne notranje 
slabosti in zunanje nevarnosti. Rezultat te analize služi kot operativno orodje, katerega cilj je pomagati 
vodstvu institucije, da okrepi svojo operativno zmogljivost in izboljša svojo notranjo politiko in 
postopke.  
Sklad nadaljuje tudi z aktivnim sodelovanjem polnopravnega članstva Evropskega združenja 
garancijskih shem (European Mutual Guarantee Association – AECM), v katerega je vključenih 40 
članic iz 20 držav EU, Rusije, Črne Gore in Turčije. Članstvo Skladu omogoča stalni stik in pretok 
informacij o izvajanju garancijskih shem na ravni evropskih držav, obenem pa odpira možnosti, da s 
predlogi in idejami sodelujejo pri kreiranju ekonomskih politik. 
 
 

7.2. Sekretariat 

7.2.1. Recepcija/vložišče in splošne administrativne zadeve 
 

Recepcija in vložišče skupaj s splošnimi administrativnimi zadevami predstavljata urejeno splošno delo 
s strankami, pošto in splošno administrativno poslovanje z arhivsko dokumentacijo.  
 
Delovanje splošnih administrativnih zadev v letu 2015 je zajemalo spremljanje in ažuriranje urnika 
zaposlenih, urejanja službenih poti, dopustov, delovnih ur in evidenc o izobraževanju zaposlenih. 
Splošne administrativne zadeve so vključevale še urejanje pisarniškega poslovanja, evidence naročilnic, 
urejanje arhiva v skladu s pravilnikom o hrambi in arhiviranju dokumentarnega gradiva, ter izvajanje 
ostalih delovnih nalog, ki se nanašajo na splošno delovanje in poslovanje Sklada.   
 
 
7.2.2. Javna naročila, pravne zadeve in upravni spori 
 
Javna naročila 
V letu 2015 je bilo skladno z Zakonom o javnem naročanju oddanih 13 javnih naročil za opravljene 
storitve in 1 javno naročilo za dobavo blaga, za katere je bila sklenjena pogodba.   
 
Izvedena sta bila dva postopka kot naročilo male vrednosti in en postopek oddaje javnega naročila po 
postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 2. točko 1. odstavka 29. člena ZJN-2. Ostala  
javna naročila so bila izvedena po postopku pridobivanja ponudb s povpraševanjem. 
 
Pravne zadeve 
Sklad ima na dan 31.12.2015 odprtih 67 pravnih zadev, kar predstavlja cca. 2% od vseh aktivnih po-
godb. Sklad odprte zadeve rešuje skladno z veljavno zakonodajo. Trenutno je v reševanju: 
 27 spornih zadev zaradi neplačevanja obveznosti iz kreditnih pogodb, kar je predstavlja 2,8% od 

932 odobrenih kreditnih pogodb Sklada, 
 6 spornih zadev iz naslova unovčitve garancij, kar predstavlja 0,2% od 2.950 garancijskih pogodb, 
 4 sporne zadeve zaradi neporavnanih računov za stroške vodenja garancij, kar predstavlja 0,1% 

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

pogodb o subvencioniranju obrestne mere,  
 27 spornih zadev na podlagi kršitev pogodbenih obveznosti iz pogodb o subvenciji, kar predstavlja 

1,2% od 2.199 pogodb o subvenciji, 
 1 sporna zadeva zaradi vezave sredstev iz leta 1996 v banki, nad katero je uveden stečajni posto-

pek,  
 1 sporna zadeva zaradi delovnega spora z nekdanjim direktorjem.  
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Od 67 odprtih pravnih zadev so se začeli različni sodni postopki. V teku so izvršilni postopki, pravdni 
postopki in postopki zaradi insolventnosti. Na dan 31.12.2015 so bile odprte naslednje zadeve:  
 31 izvršilnih postopkov,  
 15 pravdnih postopkov,  
 27 prijavljenih terjatev v insolventnih postopkih.  
 
V letu 2015 je Sklad po odpovedanih kreditnih pogodbah z 18 dolžniki sklenil pogodbe o poravnavi 
dolga, ki so zavedene v notarskih zapisih in se tako izognil sodni izterjavi dolga in pravdnim postopkom. 
 
Upravni spori   
V postopku ocenjevanja vlog in izdaje sklepov Sklada, zoper le teh na osnovi 34. člena Zakona o 
podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1 in spremembe) ni možno vložiti 
pritožbe, je pa dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri upravnem sodišču glede na sedež tožnika, v 
roku trideset dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pri sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. 
Tožbi je treba priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji. V obdobju 2007-2015 je bila 
statistika upravnih sporov sledeča:  
 

Obdobje Število upravnih sporov 
Število zaključenih 

sporov v prid Sklada 
Številu sporov v teku 

2007-2015 80 78 2 

 

 

7.2.3.  Informatika 
 
Sklad je v letu 2015 nadaljeval s prenovo in optimizacijo strežnikov in strežniškega sistema (varovanje 
podatkov, zanesljivost sistema, zunanja varnost), v nekoliko večjem obsegu kot v letu 2014. Kljub 
varčevanju, ki v veliki meri vpliva na trend vlaganja tudi na področju IS, se na Skladu zavedamo 
pomembnosti zanesljivega in optimiziranega IS.   
 
V letu 2015 je bil izvedena posodobitev strežniškega sistema (nakup in implementacija novega 
požarnega zida, nakup in implementacije NAS naprave za varovanje podatkov, nakup in implementacija 
sodobnih WiFi oddajnikov v vseh prostorih Sklada, nakup 16 – portnega stikala, nakup licenc za 
podaljšanje protivirusne zaščite, podaljšanje licenc za virtualni strežnik). S tem se je izboljšala predvsem 
varnost računalniške infrastrukture. Dtk 
Prostor je ustrezno hlajen s klimo na 20 stopinjah Celzija (kar omogoča hitrejše delovanje in daljšo 
življenjsko dobo opreme).   
 
Na področju osebnih računalnikov smo v letu 2015 kupili 6 delovnih postaj s programsko opremo 
Microsoft Windows 8.1, ter Microsoft Office 365, novi projektor za server sobo, 1 prenosnik Apple 
Macbook, 2 prenosnika Lenovo Thinkpad Yoga, Samsung Smart TV za implementacijo v sprejemni 
pisarni, kjer se bodo vrteli predstavitveni filmčki in PowerPoint predstavitve produktov Sklada. 
 
V letu 2015 so se kupile licence za novi Intranet (Manto Insight) – ki bo omogočal boljši pretok 
informacij in dokumentov znotraj Sklada.  
 
Na področju obravnave produktov se je v sklopu Pantheona zgradil dodatni modul Amortizacijski 

načrt in vnovčene garancije, hkrati s tem so se posodobile tudi funkcionalnosti sistema. 



  LETNO POROČILO 2015 

 

Stran | 43  

 

7.3. Področje komuniciranja z javnostjo 
 
Sklad je v letu 2015 aktivno komuniciral z javnostjo in predstavljal ugodne finančne spodbude preko 
dveh poslovnih procesov, in sicer:  

 Info točka za zunanje uporabnike 
 Javni dogodki za zunanje uporabnike  

 

Preglednica: V tabeli je predstavljena natančna porazdelitev aktivnosti glede na oba poslovna procesa 

KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTJO 

1. Info točka za zunanje uporabnike 
 Promocijski material 

o brošure 
o zloženke 
o dobre prakse 
o pingvin plakati 
o promo listi 
o power point predstavitve 
o wordovi dokumenti 
o grafično oblikovanje in izrisi skic skladno s 

celostno grafično podobo Sklada 

 Spletne informacije in druge aktivnosti 
o nadgradnja spletne strani ter sprotno ažuri-

ranje podatkov na noveliranih spletnih stra-
neh 

o posodobitev sistema e-novic 
o obveščanje javnosti preko pošiljanja e-novic 
o obveščanje medijev o aktualnih dogodkih  
o uredniški odbor 

o reportaže in krati intervjuji 
o odgovori na novinarska vprašanja 
o sporočila za javnost 
o interni časopis 
o sodelovanje v okviru skupnega portala e-

vem 
o interne tabele 
o prevodi (spletne strani, brošure, govori)… 

 Samostojno oglaševanje 
o objave člankov 
o objave tiskanih oglasov 
o objave v uradnih listih 

2. Javni dogodki za zunanje uporabnike 
 Sodelovanje, pomoč ali organizacija  

javnih dogodkov, tiskovnih konferenc, 
okroglih miz, različnih poslovnih sre-
čanj 
o javni nastopi oz. predstavitev produktov 

Sklada na dogodkih 

o sodelovanje na info točkah v okviru javnih 
dogodkov 

 
Sklad je v letu 2015 v okviru procesa info točke za zunanje uporabnike opravil sledeče naloge: 
 v mesecu aprilu je bila postavljena novelirana spletna stran, ki je skladna s celostno novo grafično 

podobo Sklada, decembra je bila spletna stran še nadgrajena in je na ta način še preglednejša, 
enostavnejša in uporabnikom prijazna,  

 meseca julija je bil posodobljen sistem pošiljanja e-novic, prešli smo na novo, moderno obliko 
pošiljanja e-novic preko programa »Getresponse«, ki vključuje tudi statistiko in spremljanje posla-
nih sporočil, 
o okrog 6.000 podjetnikov je prijavljenih v to bazo e - novic, posredovanih pa jim je bilo  18 e-
novic,  

 oblikovani sta bili 2 daljši splošni brošuri Sklada v slovenskem in angleškem jeziku s povzetki o 
produktih Sklada, 

 oblikovanih je bilo 9 kratkih zloženk, od tega 7 zloženk za posamezne produkte, ostali dve pa sta 
bili splošni kratki zloženki o Skladu v slovenskem in angleškem jeziku, 
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 med podjetniki in ostalimi posamezniki je bilo razdeljenih okvirno 3.000 zloženk po posameznih 
produktih in okvirno 400 daljših brošur,  

 v Skladu s celostno podobo so bili oblikovani tudi 3 slovenski in 1 angleški pingvin za namene 
predstavitev Sklada na javnih dogodkih in info točkah,  

 v Skladu s celostno podobo Sklada smo novelirali tudi power point predstavitve, ki služijo kot pri-
pomoček na predstavitvah, 

 oblikovani in izrisani so bili vsi grafi in slike, ki služijo pri promociji produktov Sklada, 
 objavljeni so bili 3 tiskani oglasi z namenom informiranja podjetnikov, ravno tako smo z istim na-

menom objavili 2 članka v reviji Start up Kapital, 
 medijem smo posredovali 14 sporočil za javnost, katere smo objavili tudi na spletnih straneh 

Sklada 
 informacije o razpisih Sklada so bile objavljene na spletnih straneh inkubatorjev, tehnoloških par-

kov, Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno podjetniške zbornice ter na številnih straneh podjet-
niških centrov.  

 
Sklad je v letu 2015 v okviru procesa Javni dogodki za zunanje uporabnike: 
 samostojno izvedel dogodek »DAN ODPRTIH VRAT« z namenom informiranja podjetnikov o pro-

duktih Sklada v letu 2016, 
 aktivno sodeloval pri tekmovanju Start up Slovenija ter pri pripravi konference PODIM, 
 skupaj z NOVO KBM izvedel okroglo mizo na temo: Kreditiranje MSP – jev v slovenskem prostoru 

v letu 2015, 
  v sodelovanju s Cobikom izvedel visokotehnološko investicijsko konferenco »COINVEST VENTURE 

DAYS«, 
 aktivno sodeloval pri partnerski izvedbi dogodka »PODJETNIŠKI DAN«, katerega je tudi so - finan-

ciral, 
 aktivno sodeloval na dogodku Slovenski forum inovacij, 
 kot soorganizator pa se je pojavil še tudi pri naslednjih dogodkih: Dan inovativnosti 2015, Podjet-

niški forum, Obrtnik leta 2015, ROSUS. 
 
Sklad je v okviru procesa Javni dogodki za zunanje uporabnike izvedel še: 
  12 info točk, ki so bile v okviru javnih dogodkov namenjene informiranju podjetnikov, posame-

znikom in študentom o ugodnih finančnih spodbudah Sklada, 
 17 javnih predstavitev Sklada, v okviru katerih je bilo cca 1700 različnih slušateljev, 
 ter sodeloval na 2 tiskovnih konferencah. 

 

7.4. Glavna pisarna 
 
Glavna pisarna predstavlja koordinativno pisarno, ki medsebojno povezuje poslovne procese in skrbi 
za nemoten pretok vseh informacij med zaposlenimi za uspešno opravljanje dela. Delovanje glavne 
pisarne je v letu 2015 v povezavi z novo sistemizacijo in organizacijo delovnih mest Sklada in posledično 
prenovljeno organizacijsko strukturo še okrepilo pretok vseh informacij med zaposlenimi s celovitim 
sistemom koordiniranja in medsebojnega povezovanja vseh poslovnih procesov in internega 
komuniciranja. 
 

Sklad je uvedel računalniško podprto rešitev za koordiniranje poslovnih procesov na podlagi letnega 
terminskega plana na ravni celotne organizacije, kjer se tekoče vodi evidenca vseh načrtovanih in 
tekočih aktivnosti in delovnih nalog po posameznih poslovnih procesih v okviru programskega orodja, 
v skladu z načrtovanimi izvedbenimi roki, kar omogoča bolj pregledno in sistematično poslovanje. 
 
V teku je tudi uvedba vodenja arhivskega gradiva skladno z navodili Ministrstva za kulturo - Arhiva 
Republike Slovenije. 
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8.   Realizacija finančnega načrta Sklada za leto 2015 
 

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.   FINANČNI   indeks indeks 

  zneski v EUR REALIZACIJA NAČRT REALIZACIJA RE2015/ RE2015/ 

Konto Naziv konta 2014 2015 2015 RE2014 FN2015 

  SREDSTVA           

  DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU        70.044.074             72.983.900                 62.805.719             89,7             86,1      

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR              329.129                   390.000                       368.349      111,9             94,4      

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV              307.385                   320.000                       318.803           103,7             99,6      

02 NEPREMIČNINE           1.338.369                1.338.400                    1.338.369           100,0           100,0      

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                 80.302                   100.000                       120.453           150,0           120,5      

04 
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SRED-
STVA              330.699                   380.000                       356 314     

     
107,70             93,80     

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPRED OS              197.120                   200.000                       237.171           120,3           118,6      

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                           -                  2.800.000                       450.000      -        16,1      

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI        68.630.684             68.690.000                 60.969.114             88,8             88,8      

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA                           -                          5.500                                    -        -             -        

  KRATKOROČNA SREDSTVA , RAZEN ZALOG IN AČR      190.395.065           175.089.920               245.524.870           129,0           140,2      

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČ VRED                         10                              20                                  21           210,0           105,0      

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN. USTANOVAH                 30.935                      50.000                          45.175           146,0             90,4      

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                 31.607                      50.000                            5.879             18,6             11,8      

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN.      143.326.144           123.739.900               187.107.308           130,5           151,2      

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE        23.060.350             23.000.000                 31.695.271           137,4           137,8      

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA              275.074                   200.000                       280.232           101,9           140,1      

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE        20.034.208             24.300.000                 21.953.819           109,6             90,3      

18 NEPLAČANI ODHODKI              234.926                   250.000                       257.116     
       

109,4             102,8      

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE           3.401.811                3.500.000                    4.180.049           122,9           119,4      

  ZALOGE                           -                                  -                                      -        - - 

36 ZALOGA BLAGA                           -                                  -                                      -        - - 

   AKTIVA SKUPAJ      260.439.139           248.073.820               308.330.589           118,4           124,3      

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE      245.811.527           301.500.000               264.661.764           107,7             87,8      

          

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV           

  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR        23.589.422             27.800.000                 26.456.802           112,2             95,2      

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                 67.242                      85.000                          74.624           111,0             87,8      

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                 20.911                      45.000                          35.013           167,4             77,8      

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA           3.443.402                3.500.000                    4.221.679           122,6           120,6      

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV E.K.N.           6.660.608                7.700.000                    5.988.293             89,9             77,8      

28 NEPLAČANI PRIHODKI        13.397.259             16.470.000                 16.137.193           120,5             98,0      

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                            -                                      -        - - 

  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI      236.849.717           220.273.820               281.873.787           119,0           128,0      

90 SPLOŠNI SKLAD                           -                                  -                                      -            

91 REZERVNI SKLAD        96.221.356             86.424.150               102.932.795           107,0           119,1      

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                           -                        25.000                                    -        -             -        

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH        57.133.499             56.748.900                 58.060.025           101,6           102,3      

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                           -                                  -                                      -        - - 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                           -                                  -                                      -        - - 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI        10.643.571             10.019.500                 10.592.192             99,5           105,7      

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI        69.075.302             63.408.500               106.509.620           154,2           168,0      

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPR. SREDSTVA IN OPREDM. 
OSN.SRED.           1.413.390                1.488.400                    1.386.605             98,1             93,2      

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE           1.604.837                1.401.600                    1.634.788           101,9           116,6      

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

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                           -        -                               -            

  PASIVA SKUPAJ      260.439.139           248.073.820               308.330.589           118,4           124,3      

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE      245.811.527           301.500.000               264.661.764           107,7             87,8      
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV SKLADA REALIZACIJA FINANČNI REALIZACIJA indeks indeks 

v obdobju od 01.01. do 31.12. 2014 NAČRT 2015 2015 RE2015/ RE2015/ 

konto Naziv konta zneski v EUR zneski v EUR zneski v EUR RE2014 FN2015 

  I. SKUPAJ PRIHODKI      1.711.644           2.829.700           2.784.410              162,7             98,4      

  TEKOČI PRIHODKI      1.350.510           2.293.999           2.402.645              177,9           104,7      

70 DAVČNI PRIHODKI         

71 NEDAVČNI PRIHODKI      1.350.510           2.293.999           2.402.645              177,9           104,7      

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA      1.154.093              917.000              742.082                 64,3             80,9      

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku                      -                             -                             -        - - 

7102 Prihodki od obresti      1.154.093              917.000              742.082                 64,3             80,9      

7103 Prihodki od premoženja                       -                             -            

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV         180.539           1.376.999           1.440.102              797,7           104,6      

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev         180.539           1.376.999           1.440.102              797,7           104,6      

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            15.878                           -                220.461      1.388,5  - 

7141 Drugi nedavčni prihodki            15.878                           -                220.461           1.388,5      - 

72 KAPITALSKI PRIHODKI                  185                           -                             -                        -        - 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                  185                           -                             -                        -        - 

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

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev                      -                             -                             -        - - 

7202 Prihodki od prodaje opreme                  185                           -                             -                        -        - 

73 PREJETE DONACIJE         

74 TRANSFERNI PRIHODKI         360.949              535.701              381.765              105,8             71,3      

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ            67.727                           -                             -                        -        - 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna            67.727                           -                             -                        -        - 

7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov                      -                              -        - - 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV  EU         293.222              535.701              381.765              130,2             71,3      

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

7412 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. EU za strukt.pol.         293.222              535.701              381.765              130,2             71,3      

          

  II. SKUPAJ ODHODKI      1.497.929           2.690.860           2.286.186              152,6             85,0      

40 TEKOČI ODHODKI      1.134.052           2.298.860           1.434.466              126,5             62,4      

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM         729.736              976.730              814.739              111,6             83,4      

4000 Plače in dodatki         680.107              893.120              752.260              110,6             84,2      

4001 Regres za letni dopust              9.286                 23.410                 10.142              109,2             43,3      

4002 Povračila in nadomestila            35.553                 60.200                 40.949              115,2             68,0      

4003 Sredstva za delovno uspešnost              2.708                           -                     7.090              261,8      - 

4004 Nadurno delo                    23                           -                         329           1.430,4      - 

4009 Drugi izdatki zaposlenim              2.059                           -                     3.969              192,8      - 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST         111.707              155.530              122.550              109,7             78,8      

4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje            59.289                 79.050                 65.153              109,9             82,4      

4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje            48.306                 63.340                 53.814              111,4             85,0      

4012 Prispevki za zaposlovanje                  566                       540                   1.033              182,5           191,3      

4013 Prispevki za starševsko varstvo                  681                       900                       759              111,5             84,3      

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja              2.865                 11.700                   1.791                 62,5             15,3      

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE         292.609           1.166.600              497.177              169,9             42,6      

4020 Pisarniški in splošni material in storitve            53.738              140.700                 74.658              138,9             53,1      

4021 Posebni material in storitve                  823                   2.500                   1.353              164,4             54,1      

4022 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije            50.200                 55.200                 42.755                 85,2             77,5      

4023 Prevozni stroški in storitve              8.765                 11.000                   6.193                 70,7             56,3      

4024 Izdatki za službena potovanja              5.856                 11.000                   7.573              129,3             68,8      

4025 Tekoče vzdrževanje            53.907                 75.000                 47.847                 88,8             63,8      

4026 Najemnine in zakupnine (leasing)            48.614                 61.000                 35.951                 74,0             58,9      

4028 Davek na izplačane plače                      -                             -                             -        - - 

4029 Drugi operativni odhodki            70.706              810.200              280.847              397,2             34,7      

409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE                      -                             -                             -        - - 

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

41 TEKOČI TRANSFERI         324.057              300.000              783.297              241,7           261,1      

410 SUBVENCIJE         324.057              300.000              783.297              241,7           261,1      

4101 Subvencioniranje obresti finančnim institucijam                      -                             -                             -        - - 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom         324.057              300.000              783.297              241,7           261,1      

413 DRUGI DOMAČI TEKOČI TRANSFERI                      -                             -                             -            

4134 Tekoči transferi v državni proračun                      -                             -                             -        - - 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI            39.820                 92.000                 68.423              171,8             74,4      

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV            39.820                 92.000                 68.423              171,8             74,4      

4200 Nakup zgradb in prostorov                      -                             -                             -        - - 

4201 Nakup prevoznih sredstev                      -                             -                             -        - - 

4202 Nakup opreme            27.990                 41.000                 31.062              111,0             75,8      

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                      -                             -                             -        - - 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                      -                             -                             -        - - 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                      -                             -                             -        - - 

4207 Nakup nematerialnega premoženja            11.830                 51.000                 37.361              315,8             73,3      

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                      -                             -                             -        - - 

 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/         213.715              138.840              498.224              233,1           358,8      

           PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI           
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB REALIZACIJA FINANČNI REALIZACIJA indeks indeks 

v obdobju od 1.1. do 31.12. 2014 NAČRT 2015 2015 RE2015/ RE2015/ 

konto naziv konta zneski v EUR zneski v EUR zneski v EUR RE2014 FN2015 

          

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      4.998.084           3.529.200           5.513.761      110,3 156,2 

  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           

          

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      4.998.084           3.529.200           5.513.761      110,3 156,2 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov            12.029                   1.300                   6.721      55,9 517,0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov      1.417.439           2.087.000           2.044.892      144,3 98,0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij      3.516.828           1.437.000           3.451.669      98,1 240,2 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij            51.788                   3.900                 10.479      20,2 268,7 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                      -                             -                             -        - - 

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev                      -                             -                             -        - - 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE                      -                             -                             -        - - 

          

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      9.232.658           6.550.000           4.678.842      50,7 71,4 

          

440 DANA POSOJILA      9.232.658           6.550.000           4.678.842      50,7 71,4 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom                      -                             -                             -        - - 

4401 Dana posojila javnim skladom      3.750.000           3.750.000                           -        0,0 0,0 

4402 Dana posojila javnim podjetjem                       -                             -        - - 

4403 Dana posojila finančnim institucijam      5.482.658           2.000.000           4.182.093      76,3 209,1 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem                      -                800.000              496.749      - 62,1 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB                      -                             -                             -        - - 

4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih                      -                             -                             -        - - 

4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah                      -                             -                             -        - - 

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih                      -                             -                             -        - - 

4413 Skupna vlaganja (joint ventures)                      -                             -                             -        - - 

4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino                      -                             -                             -        - - 

4415 Povečanje drugih finančnih naložb                      -                             -                             -        - - 

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE PODJETIJ     - - 

          

 VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA  -   4.234.574      -   3.020.800              834.919      - - 

  KAPITALSKIH DELEŽEV           

 
 

RAČUN FINANCIRANJA REALIZACIJA FINANČNI REALIZACIJA indeks indeks 

v obdobju od 1.1. do 31.12. 2014 NAČRT 2015 2015 RE2015/ RE2015/ 

konto naziv konta zneski v EUR zneski v EUR zneski v EUR RE2014 FN2015 

          

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 -   4.020.859      -   2.881.960           1.333.143      - - 
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8.1.  Realizacija - izkaz prihodkov in odhodkov 

 
 Prihodki 
Sklad je za leto 2015 planiral 2.829.700 EUR prihodkov, realiziranih pa 
je bilo 2.784.410 EUR prihodkov.  
 
Prihodki od obresti so realizirani v nižjem obsegu, predvsem zaradi 
nizkih obrestnih mer (vloge na Zakladnico RS so obrestovane z 0% 
obrestno mero). Medtem pa je bilo prihodkov od prodaje blaga in 
storitev – provizija za upravljanje sredstev  PIFI – realiziranih več od 
planiranih, predvsem zaradi novega priliva sredstev v holdinški sklad 
PIFI.  
Transferni prihodki iz naslova projekta tehnične pomoči so nižji od planiranih. Sklad je v letu 2015 
zaključil s projektom tehnične pomoči in v tem letu so se poplačali vsi odprti in priznani stroški.  
 
Med izrednimi prihodki Sklad izkazuje izterjave spornih kreditov in poplačilo po tožbi iz naslova 
delovnega spora.  
 
 Odhodki 
V finančnem načrtu za leto 2015 je Sklad planiral 2.690.860 EUR odhodkov, realiziranih pa je bilo 
2.286.186 EUR odhodkov.  
 
V letu 2015 so se nižje od planiranih realizirali odhodki za plače, izdatki za blago in storitve ter 
investicijski odhodki. Nižji odhodki za plače odražajo zakonske omejitve pri izplačevanju plač 
(neusklajevanje PR, regresa, zamik izplačila višjih PR zaradi napredovanj idr.). Izdatki za blago in storitve 
so bili za leto 2015 planirani v skupnem znesku 1.166.600 EUR, realizirali pa so se samo v višini 497.177 
EUR. Sklad je za leto 2015 planiral, da bo upravljal dodatne oblike spodbud (SPS dvojčki, start up šole) 
in druge aktivnosti pri vsebinski podpori in sodelovanju z okoljem in na podlagi tega so se bili planirani 
višji odhodki, predvsem drugi operativno odhodki. Ti odhodki so bili realizirani v nižjem znesku od 
planiranih, dodatno pa se del teh prenaša v plačilo v leto 2016 (skoraj 50% stroškov t.i. dvojčkov namreč 
zapade v plačilo v letu 2016). Stroški najemnin in stroški, povezani s poslovnimi prostori (ogrevanje, 
elektrika, smeti,…), so izkazani v višini, ki je nižja od planirane zaradi kasneje izdanih računov. Subvencije 
privatnim podjetjem so višje od planiranih, kajti Sklad je zaradi manj nakazanih sredstev iz proračuna 
za pokrivanje obveznosti po razpisih P2 (subvencije), moral za nakazilo subvencij uporabiti lastna, 
namenska sredstva. Povračilo teh sredstev Skladu iz proračuna je planirano za leto 2016. 
 
 Razlika med prihodki in odhodki 
V izkazu prihodkov in odhodkov Sklad izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 498.224 EUR.  
 

8.2. Realizacija - izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

 
 Prejeta vračila danih posojil 
Sklad je za leto 2015 planiral 3.529.200 EUR vračil depozitov in posojil, realiziranih pa je bilo 5.513.761 
EUR. Vrnjenih je bilo več dolgoročno vezanih namenskih depozitov predvsem zaradi unovčenih garancij. 
 
 Dana posojila 
Za leto 2015 je bilo planiranih 6.550.000 EUR danih posojil iz namenskih sredstev, realiziranih pa je bilo 
4.678.842 EUR. V skladu z razpisi za leto 2012 in 2013 in z medsebojno pogodbo o sodelovanju so se 
na posamezno banko nakazali depoziti glede na aktiviranje kreditov po posamezni banki, vendar se del 
kreditov ni aktiviralo, ker je prišlo do odstopov s strani MSP. Za leto 2015 je bilo predvideno, da bo Sklad 
na sredstva PIFI – posojilni sklad PS PIFI SPS - prenesel za izvajanje mikrokreditov 3.750.000 EUR 

Sklad je v letu 2015 
realiziral 1,6% nižje 
prihodke ter  15% 
nižje odhodke, kot 
so bili planirani za 

leto 2015. 
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namenskih sredstev, vendar se je celoten vir za izvedbo razpisa mikrokrediti zagotovil iz posojilnega 
sklada PIFI MG. Planirane kredite v znesku 800.000 EUR, vezane na razpis P2, je koristilo 20 podjetij v 
skupnem znesku 496.749 EUR.  
 
 Razlika med prejetimi in danimi posojili 
Sklad v letu 2015 izkazuje 834.919 EUR več prejetih vračil danih posojil  kot danih posojil.  
 

8.3. Realizacija - izkaz računa financiranja 

 
Skupno povečanje sredstev na računih v letu 2015 je 1.333.143 EUR, kar je več od planiranega. 
 
 

9.   Poročilo o notranjem nadzoru javnih financ 
 
Sklad ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol ter pogoje za njegovo delovanje. Temelji na 
nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnosti nastanka in vpliv 
določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladujejo uspešno, učinkovito in 
gospodarno. 
Na Skladu je vzpostavljeno: 
 primerno kontrolno okolje na celotnem delu poslovanja, 
 postavljeni cilji so realni in merljivi, kar pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja 

ciljev na celotnem delu poslovanja, 
 tveganja, da se cilji ne bodo uresničili so opredeljeni in ovrednoteni na celotnem poslovanju, 
 na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki 

zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven na celotnem poslovanju, 
 ustrezen sistem informiranja in komuniciranja na celotnem delu poslovanja, 
 ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi pogodbeno notranjo revizijsko službo na celotnem 

poslovanju. 
 
V letu 2015 smo na Skladu na področju notranjega nadzora med drugim izvedli naslednje izboljšave:  
 povečanemu obsegu dela in novim vsebinam se je prilagodila novo organizacijsko strukturo in 

poslovne procese. Skladno s tem so se opredelili natančno merljivi cilji in potrebni pravilniki 
izvajanja novih poslovnih procesov, 

 pričelo se je s pripravo projekta oz. modela celovitega upravljanja s tveganji in izračunom lastne 
cene produktov Sklada.  

 
Kljub izvedenim izboljšavam pa ugotavljamo, da obstajajo tudi tveganja, ki jih ne obvladujemo v 
zadostni meri in sicer: 

 zakonodajne spremembe, na katere Sklad nima vpliva, zato je potrebna spremljava 
zakonodajnih sprememb in opravil; 

 prehod v novo finančno perspektivo EU in s tem nov sistem pravil. Potrebno je usposabljanje, 
spremljanje in pregled vseh novih smernic in uredb EU v sodelovanju z UO; 

 vzpostavitev novih modelov upravljanja evropskih kohezijskih sredstev v novi finančni 
perspektivi EU. Potrebno je sodelovanje z UO, analize in dobre reference Sklada.  
 

Za izvajanje notranjega revidiranja ima Sklad najete zunanje izvajalce, ki izpolnjujejo pogoje za 
opravljanje notranjega revidiranja. Za leto 2015 je bila po opravljenem izboru v skladu z Zakonom o 
javnih naročilih kot zunanji izvajalec notranjega revidiranja izbrana revizijska družba EPIS d.o.o. iz Celja 
(ki se je konec leta 2015 pripojila k IB InterbilanzAudit d.o.o. Ljubljana).  
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10.   Upravljanje s finančnim premoženjem in naložbami Sklada 
 

10.1. Viri sredstev 
 
V letu 2015 je Sklad iz proračuna prejel: 
 sredstva za izplačilo subvencij podjetjem in subvencije obrestne mere (slovenski proračun in 

sredstva EU) v skupnem znesku 6.747.020 EUR, 
 kupnine za povečanje namenskega premoženja Sklada v znesku 151.898 EUR in 
 sredstva za pokritje stroškov projekta tehnične pomoči v znesku 381.765 EUR. 
 
Za svoje delovanje je Sklad v letu 2015 razpolagal še z naslednjimi viri: 
 vrnjeni dolgoročni namenski depoziti v vrednosti 3.451.669 EUR, 
 vrnjeni dolgoročni krediti in izterjave v vrednosti 2.062.092 EUR, 
 tekoče prejemke iz upravljanja z namenskim premoženjem, 
 prosto namensko premoženje in 
 sredstva v upravljanju (GS EU 04, GS EU 09, GS TO, GS TP, sredstva PIFI). 
 
 

10.2. Naložbe po planiranih aktivnostih v letu 2015 
 
10.2.1. Dolgoročni namenski depoziti        
 
 Dani dolgoročni namenski depoziti 
Na podlagi vsakoletnih Pogodb o medsebojnem sodelovanju Sklad veže pri banki dolgoročni depozit v 
višini 25% izdanih garancij. Depozitna pogodba se sklene glede na koriščenje odobrenih kreditov po 
posameznem razpisu. Doba deponiranja sredstev je enaka dobi vračila kredita z najdaljšo ročnostjo 
oziroma v skladu z dogovorom.  
 
Depozit lahko banka koristi za pokrivanje izgub iz naslova izdanih kreditov, po predhodni pridobitvi 
soglasja Sklada. V primeru porabe sredstev zaradi unovčitve, Sklad manjkajoči znesek ponovno veže pri 
banki do dogovorjenih 25% še aktivnih garancij za kredite, ki so vključeni v posamezno depozitno 
pogodbo. Tudi v letu 2015 je bil velik delež poravnave unovčitev garancij iz naslova vezanega depozita 
zaradi neporavnanih obveznosti podjetij pri bankah in postopkov prisilne poravnave, stečajev ter objave 
insolventnosti. Skupni znesek vseh unovčenih garancij  Sklada v letu 2015 znaša 3.349.456 EUR, od tega 
je bilo iz  depozita poravnano 2.164.662 EUR unovčenih garancij. 
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V letu 2015 so se realizirali oziroma nakazovali depoziti na banke po razpisih, kar je razvidno iz 
naslednje preglednice: 
 
DANI DEPOZITI 2015 - PO RAZPISIH IN BANKAH 

  
Banka 

Razpis P1B 2010 P1 2011 P1 TIP 2012 P12013 
  

SKUPAJ 
Vir sred. GS EU 2009 GS PIFI MG GS PIFI MVZT Lastna SPS 

Abanka Vipa      36.162 36.162 

Banka Celje      96.000 605.463 701.463 

Banka Koper  163.384  50.000 27.242  240.626 

Banka Sparkasse       0 

BKS       0 

Delavska hranilnica      0 

Deželna banka       0 

Gorenjska banka     300.000  300.000 

Hypo Alpe Adria      362.000 362.000 

Nova KBM     40.000 530.100 570.100 

Nova LB      525.668 525.668 

PBS      0 

Raiffeisen       0 

Sberbank     555.912 952.882 1.508.794 

SKB 118.500    150.000 751.748 1.020.249 

Hranilnica in posojilnica Vipava      0 

Hranilnica Lon      189.030 189.030 

Zveza Bank      0 

Unicredit      229.040 229.040 

SKUPAJ 281.884 50.000 1.169.154 4.182.093 5.683.132 

 
 Vračila dolgoročnih namenskih depozitov 
Deponirana sredstva so v skladu s Pogodbo o medsebojnem sodelovanju vezana pri banki do zadnjega 
obroka kredita po kreditni pogodbi oziroma je doba deponiranja sredstev po depozitni pogodbi enaka 
dobi vračila kreditov po kreditnih pogodbah z najdaljšo ročnostjo. Predčasna vračila kreditov in torej 
predčasna vračila depozitov pred predvidenim rokom vračila so v letu 2015 znašala 2.580.071 EUR, kar 
predstavlja 44,8% od skupnega zneska vrnjenih depozitov v celoti. V glavnem  so razlog predčasnih 
vračil depozitov unovčitve garancij, za poplačilo katerih je Sklad uporabil vezan namenski depozit pri 
bankah. V letu 2015 je bilo 5.755.884 EUR vračil dolgoročnih namenskih depozitov, od tega se je na 
namensko premoženje nanašalo 3.451.669 EUR. 
 
 Stanje dolgoročnih namenskih depozitov 
V preglednici spodaj je prikazano stanje dolgoročnih namenskih depozitov na dan 31.12.2015 po 
bankah in virih sredstev: 
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STANJE DOLGOROČNIH DEPOZITOV 31.12.2015 - PO BANKAH IN VIRIH SREDSTEV 

Banka 
Lastna 

sredstva 
Sredstva  
GS EU 09 

Sredstva  
GS TP MVZT 

Sredstva 
 GS PIFI MG 

Sredstva  
GS PIFI MVZT 

SKUPAJ 

Abanka Vipa* 3.785.205 2.572.862 581.866 781.800 970.349 8.692.082 

Banka Koper 3.671.545 1.778.631 640.800 365.000 1.071.498 7.527.474 

Banka Sparkasse 106.854 103.500 0 277.235 25.355 512.944 

BKS 278.850 179.262 848.000 0 12.680 1.318.792 

Delavska hranilnica 293.120 0 0 155.552 474.086 922.758 

DBS 755.730 211.064 0 170.000 294.000 1.430.794 

Gorenjska banka 105.000 130.000 0 24.000 796.000 1.055.000 

Hypo AA bank 1.222.014 1.618.011 1.800.827 1.070.000 349.000 6.059.852 

Nova KBM 1.850.683 3.686.693 288.000 730.000 661.951 7.217.327 

Nova LB 4.292.442 5.856.697 0 1.520.000 1.007.240 12.676.379 

PBS 1.879.168 548.471 448.000 269.342 276.000 3.420.981 

Raiffeisen banka 416.083 587.600 0 0 272.140 1.275.823 

Sberbank 1.366.317 663.349 160.000 465.000 595.912 3.250.578 

SKB banka 2.061.077 913.361 0 950.000 693.282 4.617.720 

Unicredit banka 2.160.456 1.028.871 0 345.000 658.413 4.192.740 

Hranilnica in posojilnica 
Vipava 

75.000 0 0 0 0 75.000 

Hranilnica Lon 214.030 0 0 0 0 214.030 

SKUPAJ 24.533.574 19.878.372 4.767.493 7.122.929 8.157.906 64.460.274 

*5.10.2015 je bila izvedena pripojitev Banke Celje d.d. k A banki d.d.  
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10.2.2. Neposredni krediti        

 
Glede na sprejet Poslovni načrt Sklada za leto 2015 je bil 
30.1.2015 objavljen javni razpis za mikrokredite za mikro in mala 
podjetja (P7 2015), s prvim odpiranjem vlog v februarju 2015. Po 
razpisu P7 2015 je bilo odobreno za 4.990.350 EUR 
mikrokreditov, črpanih in nakazanih kreditov pa za 4.927.784 
EUR.  
 
V letu 2015 je bilo 2.554.867 EUR vračil kreditov, odobrenih v 
preteklih letih, od tega 565.500 EUR vračil samostojnih 
podjetnikov in 1.989.368 EUR vračil s strani d.o.o.. Tudi v letu 
2015 je bilo opazno težje redno odplačevanje kreditnih 
obveznosti kot leta poprej.  
 
Stanje vseh neposrednih kreditov, mikrokreditov in konvertibilnih posojil na dan 31.12.2015 je razvidno 
iz spodnje preglednice. 

   
STANJE KREDITOV NA DAN 31.12.2015  

Oznaka razpisa Aktivni krediti Aktivni - sporni Prekinjeni krediti 

MK12 1.922.573 190.559 314.315 

MK14 3.069.147 98.690 164.508 

MK15 4.625.251 0 0 

stari MK+ NDK 0 0 232.695 

SKUPAJ 9.616.971 289.249 711.518 

 

   

STANJE KONVERTIBILNIH POSOJIL NA DAN 31.12.2015   

Oznaka razpisa 
število sklenjenih  

pogodb Izplačila Vračila Stanje SK 

SK50 4 540.000 40.000 850.000 

SK75 20 450.000 0 450.000 

SKUPAJ 24 990.000 40.000 1.300.000 

 
Po javnem razpisu P2B 2015 stanje likvidnostnih posojil na dan 31.12.2015 znaša 496.749 EUR. 
 
 
 
  

V letu 2015 se je od 
razpisanih 5 mio EUR 

mikrokreditov črpalo 4,93 
mio EUR mikrokreditov, od 

razpisanih 1,5 mio EUR 
konvertibilnih posojil-SK75 
pa se je v letu 2015 črpalo 

0,45 mio EUR sredstev. 
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10.2.3. Nakazila subvencij in nepovratnih sredstev        

 
V letu 2015 je Sklad nakazal za 11.857.928 EUR nepovratnih sredstev, od tega je malim in srednjim 
podjetjem namenil 4.742.514 EUR nepovratnih sredstev (iz lastnih virov 534.482 EUR) in bankam 
7.115.414 EUR v obliki subvencije OM (iz lastnih virov 248.815 EUR, iz sredstev PIFI MG 2.850.896 EUR, 
iz sredstev PIFI MVZT 1.476.715 EUR, ostala sredstva pa je prejel iz proračuna po pogodbah, sklenjenih 
z MGRT). 
 

Subvencija obrestne mere predstavlja razliko med tržno obrestno mero banke in znižano obrestno 
mero, ki se za vsako leto določita v Pogodbi o medsebojnem sodelovanju. 
 

V preglednici spodaj je prikazan pregled izplačil subvencionirane obrestne mere v letu 2015 po razpisih 
od leta 2008 do 2015, upoštevajoč vire za izplačilo subvencije obrestne mere. 
 
IZPLAČANA SUBVENCIOINRANA OBRESTNA MERA V LETU 2015 - PO RAZPISIH IN VIRIH SREDSTEV 

Oznaka razpisa % kritja OM Sredstva SPS 
Sredstva iz proračuna 

po pogodbi z MG 
Sredstva PIFI MG Sredstva PIFI MVZT 

P1 2008 1 44.883       

P1A 2009 3 47.174       

P1B 2009 3   503.498     

P1C 2009 3   236.964     

P1 2010 3   1.095.043     

P1B 2010 3   611.958     

P1 11  2   91.525 536.545   

P1B 2011 2     283.257   

P1 TIP 2011 2       150.893 

P1 2012 2 156.758   396.962   

P1 TIP 2012 2       460.198 

P1 2013 2,5     1.043.981   

P1 TIP 2013 2,5    46.105 

P1 2014 2,5   282.519  

P1 TIP 2014 4,45                       468.864 

P1B 2014 2,5   297.265  

P1B TIP 2014 4,45    341.467 

P1 2015 2,5   10.367  

P1TIP 2015 3,45    9.188 

SKUPAJ   248.815 2.538.988 2.850.896 1.476.715 
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10.3. Naložbe prostega namenskega premoženja v letu 2015 
 
Sklad lahko prosto namensko premoženje nalaga v skladu s 26. in 27. členom Zakona o javnih skladih 
(ZJS-1; Ur.l. RS št. 77/2008). V letu 2015 je Sklad, upoštevaje določbe  Pravilnika o nalaganju prostih 
denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, 
prosta sredstva nalagal v vloge EZR in v depozite na banke. 
 
Na dan 31.12.2015 je Sklad izkazoval naslednjo strukturo naložb prostega namenskega premoženja: 

STRUKTURA NALOŽB PROSTEGA NAMENSKEGA PREMOŽENJA na dan 31.12.2015              

  Naložba zneski v EUR delež 

1 VP in obveznice RS 3.389.626 10,3 

2 Vloga EZR6 17.139.068 52,0 

 3 Depozit pri banki  12.400.000 37,6 

4 Gotovina v blagajni in na TRR 36.467 0,1 

 SKUPAJ 32.965.161 100,0 

 

 

 
 

 

 

                                                           
6 Upoštevan je pravilen znesek namenskega premoženja v vlogah  EZR, čeprav je dejansko v vlogah vezan višji znesek; v letu 2016 se bo 
stanje vlog pravilno uskladilo po virih.  
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10.4. Upravljanje s sredstvi, ki niso v lasti Sklada 
 
Sklad sredstva, ki jih je prejel v upravljanje za izvajanje razpisov in ki niso v njegovi lasti, nalaga glede 
na določbe pogodbe ter pogoje razpisa. To so sredstva garancijskega sklada EU 04, garancijskega sklada 
EU 09, sredstva garancijskega sklada TO, garancijskega sklada TP (sredstva bivšega MVZT) in sredstva 
PIFI.  
 
Na dan 31.12.2015 je Sklad izkazoval naslednjo strukturo naložb sredstev, ki niso v lasti Sklada:                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                              
v EUR   

 Viri sredstev v upravljanju 
Namenski depoziti 

na bankah7 

Krediti  in 
semenski kapital 

MSP 
Vloga EZR8 

 

Sredstva na TRR 
Skupaj 

1 Garancijski sklad EU 04 0 0 3.018.788      0 3.018.788     

2 Garancijski sklad EU 09 19.878.372 0 4.755.783      136     24.634.291      

3 Garancijski sklad TO 0 0 1.634.788      0 1.634.788      

4 Garancijski sklad TP  4.767.492 0 5.824.607      93      10.592.192     

5 PIFI MG  0 0 67.211.843      591      67.212.434      

6 GS PIFI MG 7.122.929 0 36.590.359     5.298      43.718.586     

7 PS PIFI MG 0 5.458.337 879.456 0 6.337.793 

8 PIFI MVZT 0 1.750.000 21.395.094 0 23.145.094     

9 GS PIFI MVZT 8.157.906 0 16.121.945      2.611      24.282.462     

10 PIFI ESS 0 0 12.000.000      0      12.000.000     

 SKUPAJ 39.926.699 7.208.337 169.432.663 8.729 216.576.428 

 

  

                                                           
7 Podrobnejši pregled po bankah je podan v preglednici v točki 10.2.1. »Stanje dolgoročnih namenskih depozitov« 
8 Znesek po posameznih virih v vlogah  EZR izkazuje pravilno stanje glede na posamezne vire, čeprav je dejansko v vlogah vezan drugačen 
znesek; v letu 2016 se bo stanje vlog pravilno uskladilo po virih. 
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10.4.1. Upravljanje s sredstvi garancijskega sklada EU        

 

 Garancijski sklad EU 2004 
Od leta 2007 se je v skladu s pogodbo o upravljanju sredstev garancijskega sklada EU 2004 pričelo 
spremljati povečanje in zmanjšanje teh sredstev le v bilanci stanja. Vsako povečanje (prilivi iz proračuna, 
prejete obresti od upravljanja sredstev garancijskega sklada in podobni prejemki) ter vsa zmanjšanja 
(plačilo stroškov za upravljanje sredstev garancijskega sklada in unovčitev garancij) se izkazujejo le kot 
povečanje oziroma zmanjšanje tega vira (znotraj skupine kontov 91). Vsi prilivi in odlivi se vodijo na 
posebnem podračunu EZR »Strukturni skladi«. 
 

GIBANJE SREDSTEV v letu 2015- GARANCIJSKI SKLAD EU 2004  

  Zneski v EUR 

Stanje 1.1.2015  3.250.287 

Obresti  40 

Dobavitelji  0 

Unovčitve garancij 6 garancij 288.065 

Izterjave od MSP/EIF  56.526 

Stanje 31.12.2015  3.018.788 

 

GIBANJE OBLIKOVANIH REZERVACIJ  v letu 2015- GARANCIJSKI SKLAD EU 2004 

  Zneski v EUR 

Stanje rezervacij 1.1.2015  1.034.581 

Stanje prostih sredstev 1.1.2015  2.215.706 

Novo oblikovane rezervacije  - 

Sproščene rezervacije  527.933 

Stanje rezervacij 31.12.2015  506.648 

Stanje prostih sredstev 31.12.2015  2.512.140 

 

 Garancijski sklad EU 2009 
V skladu s pogodbo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je Sklad v letu 2009 prejel 
sredstva v znesku 42.660.665 EUR za oblikovanje garancijskega sklada EU 2009 ( GS EU 2009). Vsa 
povečanja in zmanjšanja teh sredstev se spremljajo le v bilanci stanja. Vsako povečanje (prilivi iz 
proračuna, prejete obresti od upravljanja sredstev garancijskega sklada in podobni prejemki) ter vsa 
zmanjšanja (plačilo stroškov, unovčitev garancij) se izkazujejo le kot povečanje oziroma zmanjšanje tega 
vira (znotraj skupine kontov 91). Vsi prilivi in odlivi se vodijo na posebnem podračunu EZR »Strukturni 
skladi«. 
 

GIBANJE SREDSTEV v letu 2015 - GARANCIJSKI SKLAD EU 2009  

  Zneski v EUR 

Stanje 1.1.2015  31.117.207 

Obresti  472.680     

Dobavitelji  7 

Prenos na PIFI MG  5.835.450 

Unovčitve garancij 15 garancij 2.105.140 

Izterjave od MSP/EIF  985.001 

Stanje 31.12.2015  24.634.291 
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GIBANJE OBLIKOVANIH REZERVACIJ v letu 2015 - GARANCIJSKI SKLAD EU 2009 

  Zneski v EUR 

Stanje rezervacij 1.1.2015  16.232.439 

Stanje prostih sredstev 1.1.2015  14.884.768 

Novo oblikovane rezervacije  0 

Sproščene rezervacije  4.094.097 

Stanje rezervacij 31.12.2015  12.138.342     

Stanje prostih sredstev 31.12.2015  12.495.949 

 

10.4.2. Upravljanje s sredstvi PIFI        
 

 PIFI - MG 
V skladu s pogodbo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je Sklad v letih od 2009 do 
vključno leta 2015 prejel sredstva v višini  124.601.331 EUR za izvajanja programa PIFI. V letu 2013 se 
je iz garancijskega sklada GS EU 2009 na PIFI MG preneslo 10.500.000 EUR sproščenih sredstev, v letu 
2015 pa še 7.518.875 EUR. Vsi prilivi in odlivi se vodijo na posebnem podračunu EZR »Programska 
sredstva«, Sklad pa zagotavlja posebno knjigovodsko evidenco. Vsa povečanja in zmanjšanja teh 
sredstev se spremljajo le v bilanci stanja. Vsako povečanje (prilivi iz proračuna, prejete obresti od 
upravljanja sredstev PIFI in podobni prejemki) ter vsa zmanjšanja (plačilo stroškov, nakazila po 
razpisih,…) se izkazujejo le kot povečanje oziroma zmanjšanje tega vira. Sredstva PIFI MG se 
knjigovodsko izkazujejo na več podskladih, glede na namen porabe in sicer na skladu tveganega 
kapitala, na skladu za subvencijo obrestne mere, na posojilnem skladu, na skladu za provizijo SPS in na 
osnovnem skladu PIFI MG. Del sredstev, ki se je prenesel za oblikovanje garancijskega sklada GS PIFI 
MG se vodi na posebnih kontih in je naveden v naslednjih pojasnilih. 
 

Na dan 31.12.2015 je na PIFI - MG skupno 73.550.227 EUR sredstev.  
GIBANJE SREDSTEV v letu 2015 - PIFI MG                                                                                         

 Sklad tveganega 
kapitala  
PIFI MG 

 zneski v EUR 

Sklad za subvencijo 
obrestne mere 

PIFI MG 
Zneski v EUR 

 
Posojilni sklad 

PS PIFI MG9 
Zneski v EUR 

 
Sklad za provizijo SPS  

PIFI MG 
 zneski v EUR 

 
Sklad PIFI MG  

osnovno 
Zneski v EUR 

Stanje 1.1.2015 8.343.949 15.085.726 1.271.539 412.650 15.131.583 
 

Povečanja 
sredstev 

1.469.872 10.233.352 5.138.470 1.169.540 52.737.244 

Zmanjšanja 
sredstev 

9.429.278 2.850.897 72.216 1.169.540 23.921.767 

Stanje 31.12.2015 384.543 22.468.181 6.337.793     412.650 43.947.060      

 

 Garancijski sklad GS PIFI MG 
V letu 2011 se je oblikoval GS PIFI MG s sredstvi, ki so bila prenesena iz holdinškega sklada PIFI MG. Vsa 
povečanja in zmanjšanja teh sredstev se spremljajo le v bilanci stanja znotraj skupine kontov 91. Vsi 
prilivi in odlivi se vodijo na podračunu EZR »Namenska sredstva«. 
 

GIBANJE SREDSTEV v letu 2015 - GARANCIJSKI SKLAD PIFI MG  

  Zneski v EUR 

Stanje 1.1.2015  36.367.059 

Priliv iz PIFI MG  7.518.875 

Obresti  144.278     

Unovčitve garancij 7 garancij 311.626 

Izterjave od MSP/EIF  - 

Stanje 31.12.2015  43.718.586 
 

                                                           
9 Posojilni sklad se delno (2.186.797 EUR) izkazuje na posebnem kontu rezervacij (kto 911), kar je skladno z navodilom UNP 
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GIBANJE OBLIKOVANIH REZERVACIJ v letu 2015 - GARANCIJSKI SKLAD PIFI MG 

  Zneski v EUR 

Stanje rezervacij 1.1.2015  24.207.954 

Stanje prostih sredstev 1.1.2015  12.159.105 

Novo oblikovane rezervacije  12.916.343 

Sproščene rezervacije  8.626.962 

Stanje rezervacij 31.12.2015  28.497.335    

Stanje prostih sredstev 31.12.2015  15.221.251 

 

 PIFI ESS 
Na podlagi aneksa k sporazumu, sklenjenim z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, je 
Sklad konec decembra 2015 iz proračuna prejel sredstva Evropskega socialnega sklada (ESS) v višini 
12.000.000 EUR za izvedbo mikrokreditov socialnim podjetjem v letu 2016 preko programa PIFI. Vsi 
prilivi in odlivi se bodo vodili na posebnem podračunu EZR »Programska sredstva«, Sklad pa zagotavlja 
posebno knjigovodsko evidenco. Vsa povečanja in zmanjšanja teh sredstev se spremljajo le v bilanci 
stanja. Vsako povečanje (prejete obresti od upravljanja teh sredstev in podobni prejemki) ter vsa 
zmanjšanja (plačilo stroškov, nakazila po razpisih,…) se bodo izkazovali le kot povečanje oziroma 
zmanjšanje tega vira.  
 

GIBANJE SREDSTEV v letu 2015 - PIFI ESS                                                                                  

  
 

Posojilni sklad 
PS PIFI ESS 

Zneski v EUR 

 
 

Sklad za provizijo SPS  
PIFI ESS 

Zneski v EUR 

 
Sklad  

PIFI ESS  
Osnovno 

 zneski v EUR 

 
 

Skupaj  
PIFI ESS 

Zneski v EUR 

Stanje 
1.1.2015 

 
- 

- - - 
 

Povečanja 
sredstev 

- - 12.000.000 12.000.000 

Zmanjšanja 
sredstev 

- - - - 

Stanje 
31.12.2015 

- - 12.000.000 12.000.000 

 

 

 PIFI - MVZT 
V skladu s pogodbo z MGRT (prej Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) je Sklad v letu 
2010 prejel sredstva v višini 50.000.000 EUR za izvajanja programa PIFI dolžniško financiranje. Vsi prilivi 
in odlivi se vodijo na posebnem podračunu EZR »Programska sredstva«, Sklad pa zagotavlja posebno 
knjigovodsko evidenco. Vsa povečanja in zmanjšanja teh sredstev se spremljajo le v bilanci stanja. Vsako 
povečanje (prilivi iz proračuna, prejete obresti od upravljanja sredstev PIFI in podobni prejemki) ter vsa 
zmanjšanja (plačilo stroškov, nakazila po razpisih,…) se izkazujejo le kot povečanje oziroma zmanjšanje 
tega vira. Sredstva PIFI MVZT se knjigovodsko izkazujejo na več podskladih, glede na namen porabe in 
sicer na skladu semenskega kapitala, na skladu za subvencijo obrestne mere, na skladu za provizijo SPS 
in na osnovnem skladu PIFI MVZT. Del sredstev, ki se je prenesel za oblikovanje garancijskega sklada GS 
PIFI MVZT se vodi na posebnih kontih in je naveden v ločenih pojasnilih. 
 
  



  LETNO POROČILO 2015 

 

Stran | 60  

 

Na dan 31.12.2015 je na PIFI - MVZT  23.145.094 EUR sredstev.  
GIBANJE SREDSTEV v letu 2015 - PIFI MVZT     

  
Sklad semenskega kapitala 

PIFI MVZT  
Zneski v EUR 

 Sklad za subvencijo 
obrestne mere 

PIFI MVZT 
Zneski v EUR 

 
Sklad za provizijo SPS  

PIFI MVZT 
Zneski v EUR 

 
PIFI MVZT  

osnovno 
Zneski v EUR 

Stanje 1.1.2015 1.300.000  11.702.891 200.000 15.625.869 

Povečanja sredstev 2.490.399  7.122.904 250.000 176.502 

Zmanjšanja sredstev 40.399  1.476.714 250.000 13.956.358 

Stanje 31.12.2015 3.750.000  17.349.081 200.000 1.846.013 

 
 Garancijski sklad GS PIFI MVZT 
Garancijski sklad GS PIFI MVZT se je oblikoval s sredstvi, ki so bila prenesena iz holdinškega sklada PIFI 
MVZT. Vsa povečanja in zmanjšanja teh sredstev se spremljajo le v bilanci stanja znotraj skupine kontov 
91. Vsi prilivi in odlivi se vodijo na podračunu EZR »Namenska sredstva«. 
 

GIBANJE SREDSTEV v letu 2015 - GARANCIJSKI SKLAD PIFI MVZT  

  Zneski v EUR 

Stanje 1.1.2015  20.128.587 

Priliv iz PIFI MVZT  4.093.454 

Obresti  127.087     

Unovčitve garancij 1 garancija 66.666 

Izterjave od MSP/EIF  - 

Stanje 31.12.2015  24.282.462      

 
GIBANJE OBLIKOVANIH REZERVACIJ v letu 2015 - GARANCIJSKI SKLAD PIFI MVZT 

  Zneski v EUR 

Stanje rezervacij 1.1.2015  13.107.038 

Stanje prostih sredstev 1.1.2015  7.021.549 

Novo oblikovane rezervacije  7.524.194 

Sproščene rezervacije  2.311.947 

Stanje rezervacij 31.12.2015  18.319.285 

Stanje prostih sredstev 31.12.2015  5.963.177 
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10.4.3. Upravljanje z drugimi sredstvi, ki niso v lasti Sklada        
 
 Garancijski sklad TO 
Sklad upravlja s sredstvi garancijskega sklada Tehnološka oprema (garancijski sklad TO), ki jih je v skladu 
s pogodbo z Ministrstvom za gospodarstvo prejel v letu 2005 v znesku 1.806.877 EUR. Sklad za ta 
sredstva zagotavlja posebno knjigovodsko evidenco. Vsa povečanja in zmanjšanja teh sredstev se 
spremljajo le v bilanci stanja. Vsako povečanje (prilivi iz proračuna, prejete obresti od upravljanja 
sredstev garancijskega sklada TO in podobni prejemki) ter vsa zmanjšanja (plačilo stroškov, unovčitve 
garancij,…) se izkazujejo le kot povečanje oziroma zmanjšanje tega vira (znotraj skupine kontov 98).  
 

GIBANJE SREDSTEV  v letu 2015 - GARANCIJSKI SKLAD TO  
  Zneski v EUR 

Stanje 1.1.2015  1.604.837 

Obresti  17     

Unovčitve garancij 1 garancija 17.710 

Izterjave od MSP/EIF  47.644 

Stanje 31.12.2015  1.634.788 

 
GIBANJE OBLIKOVANIH REZERVACIJ v letu 2015 - GARANCIJSKI SKLAD TO  
  Zneski v EUR 

Stanje rezervacij 1.1.2015  740.287 

Stanje prostih sredstev 1.1.2015  864.550 

Novo oblikovane rezervacije  - 

Sproščene rezervacije  20.051 

Stanje rezervacij 31.12.2015  720.236 

Stanje prostih sredstev 31.12.2015  914.552 

 
 Garancijski sklad TP 
Sklad upravlja s sredstvi garancijskega sklada TP (garancijski sklad TP), ki jih je v skladu s pogodbo z 
MVZT prejel v skupnem znesku 12.000.000 EUR. Sklad za ta sredstva zagotavlja posebno knjigovodsko 
evidenco. Vsa povečanja in zmanjšanja teh sredstev se spremljajo le v bilanci stanja. Vsako povečanje 
(prilivi iz proračuna, prejete obresti od upravljanja sredstev garancijskega sklada TP in podobni 
prejemki) ter vsa zmanjšanja (plačilo stroškov, unovčitve garancij,…) se izkazujejo le kot povečanje 
oziroma zmanjšanje tega vira (znotraj skupine kontov 96).  
 

GIBANJE SREDSTEV v letu 2015 - GARANCIJSKI SKLAD TP  
  Zneski v EUR 

Stanje 1.1.2015  10.643.571 

Obresti  8.772      

Unovčitve garancij 2 garanciji 212.477 

Izterjave od MSP/EIF  152.326 

Stanje 31.12.2015  10.592.192 

 
GIBANJE OBLIKOVANIH REZERVACIJ v letu 2015 - GARANCIJSKI SKLAD TP  
  Zneski v EUR 

Stanje rezervacij 1.1.2015  3.816.564 

Stanje prostih sredstev 1.1.2015  6.827.007 

Novo oblikovane rezervacije  - 

Sproščene rezervacije  1.142.514 

Stanje rezervacij 31.12.2015  2.674.050 

Stanje prostih sredstev 31.12.2015  7.918.142 
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10.5. Izvajanje nalog po sporazumu z MGRT o vodenju finančnih pogodb 
 

Na podlagi Sporazuma o izvajanju finančnih in pravnih storitev z dne 10.9.2012, sklenjenega z 

Republiko Slovenijo, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, je bil Sklad pooblaščen, da je v 

imenu in za račun Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, opravljal 

vodenje finančnih pogodb ter pravne storitve. V letu 2015 sta se k sporazumu sklenila dva aneksa, na 

podlagi katerih Sklad ni več zadolžen za opravljanje pravnih storitev, temveč le za opravljanje finančno 

računovodskih storitev. Tako Sklad ne prevzema več odgovornosti za izterjavo in za reševanje sodnih 

postopkov. Sklad je zadolžen za spremljanje in vodenje kreditnih pogodb na podlagi dodeljenih pomoči, 

danih za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah in kreditne pogodbe, na podlagi 

pravnih posledic prisilne poravnave določene družbe ter za pripravo finančnih podatkov, skladno z 

navodili, ki jih prejeme s strani pristojnih služb Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

 

Sklad na podlagi te pogodbe vodi 20 aktivnih kreditnih pogodb. Za omenjeno storitev v skladu s 
pogodbo Sklad ne prejema nobenih provizij ali povračil stroškov. Skladno z internimi ocenami pa 
izvajanje storitev, povezanih z omenjeno pogodbo, predstavlja za Sklad dodaten strošek. Ocena 
stroškov zaposlenih, ki opravljajo dela, povezano s to pogodbo ter za materialne stroške, znaša za leto 
2015 cca 5.000 EUR. 
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III. RAČUNOVODSKO POROČILO 
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Poročilo neodvisnega revizorja 
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1. Računovodski izkazi 
 

BILANCA STANJA na dan 31.12.     v EUR   

    Pojasnila   indeks 

Konto Naziv konta točka na dan 31.12.2015 na dan 31.12.2014 2015/2014 

  SREDSTVA         

  DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU  62.805.719                 70.044.074      89,7 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR 2.3.1. 368.349                                    329.129                 111,9     

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 2.3.1. 318.803                                    307.385                 103,7      

02 NEPREMIČNINE 2.3.1. 1.338.369                                1.338.369                 100,0      

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 2.3.1. 120.453                                      80.302                150,0      

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 2.3.1.                                356.314                                    330.699                  107,7      

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OS 2.3.1. 237.171                                    197.120      120,3 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 2.3.2. 450.000                                                -        - 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 2.3.2. 60.969.114                              68.630.684                 88,8      

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA                                    -                                        -      -      

  KRATKOROČNA SREDSTVA , RAZEN ZALOG IN AČR   245.524.870              190.395.065          129,0      

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČ. VREDNOSTNICE 2.3.3. 21                                              10                   210,0      

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 2.3.4. 45.175                                      30.935      146,0 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 2.3.5. 5.879                                      31.607      18,6 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN 2.3.5. 187.107.308                           143.326.144      130,5 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 2.3.6.                          31.695.271                              23.060.350      137,4 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 2.3.7.                                280.232                                    275.074      101,9 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 2.3.8.                          21.953.819                              20.034.208      109,6 

18 NEPLAČANI ODHODKI 2.3.9. 257.116                                    234.926      109,4 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2.3.10. 4.180.049                                3.401.811      122,9 

  ZALOGE                            -                                 -        - 

   AKTIVA SKUPAJ   308.330.589            260.439.139      118,4 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 2.3.13.                       264.661.764                           245.811.527      107,7 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV        
  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR   26.456.802                 23.589.422      112,0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 2.3.11. 74.624                                      67.242      111,0 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 2.3.11. 35.013                                      20.911      167,4 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 2.3.11. 4.221.679                                3.443.402      122,6 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA K.N. 2.3.11. 5.988.293                                     6.660.608      89,9 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 2.3.11. 16.137.193                              13.397.259      120,5 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2.3.11.     - 

  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI   281.873.787               236.849.717      119,0 

90 SPLOŠNI SKLAD                                            -                                                  -        - 

91 REZERVNI SKLAD 2.3.12.                          102.932.795                              96.221.356      107,0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2.3.12.                                           -                                                  -        - 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 2.3.12. 58.060.025                              57.133.499      101,6 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                            -                                                  -        - 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                            -                                                  -        - 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 2.3.12. 10.592.192                                 10.643.571      99,5 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 2.3.12. 106.509.620                              69.075.302      154,2 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPR. SREDSTVA IN OPREDM. OSN.SREDSTVA 2.3.12. 1.386.605                                1.413.390      98,1 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 2.3.12. 1.634.788                                1.604.837      101,9 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2.3.12.                               757.762                                    757.762      100,0 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                            -                                                  -        - 

  PASIVA SKUPAJ          308.330.589            260.439.139      118,4 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 2.3.13.                       264.661.764                           245.811.527      107,7 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV  

v obdobju od 01.01. do 31.12.2015     V EUR   

    Pojasnila     indeks 

Konto Naziv konta točka Leto 2015 Leto 2014 2015/2014 

  I. SKUPAJ PRIHODKI              2.784.410           1.711.644              162,7      

  TEKOČI PRIHODKI                 2.402.645             1.350.510               177,9      

70 DAVČNI PRIHODKI         

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.4.1.1.               2.402.645             1.350.510              177,9      
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH. OD PREMOŽENJA                              742.082                    1.154.093                         64,3      

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku                                              -                                          -        - 

7102 Prihodki od obresti 2.4.1.1.                                742.082                        1.154.093                            64,3      

7103 Prihodki od premoženja                                              -         - 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV                         1.440.102                        180.539                         797,7      

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.4.1.1.                             1.440.102                            180.539                         797,7      

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                              220.461                           15.878                      1.388,5      

7141 Drugi nedavčni prihodki 2.4.1.1.                                220.461                              15.878                      1.388,5      

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.4.1.2.                           -                         185                     -        
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                           -                                    185                                 -        

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov                                              -                                          -        - 

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev                                              -                                          -        - 

7202 Prihodki od prodaje opreme                                              -                                      185                                 -        

73 PREJETE DONACIJE                             -                            -                       -        

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.4.1.3.                  381.765                360.949              105,8      
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTIT.                                           -                             67.727                                 -        

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                              -                                67.727                                 -        

741 PREJETA SRED. IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU 2.4.1.3.                                381.765                            293.222                         130,2      

7410 Prejeta sredstva iz  sredstev proračuna EU                                              -         - 

7412 Prejeta sred. iz drž. prorač. iz sred. prorač. EU za str. politiko                                 381.765                            293.222                         130,2      

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE         

  II. SKUPAJ ODHODKI              2.286.186           1.497.929              152,6      

40 TEKOČI ODHODKI 2.4.1.4.               1.434.466             1.134.052              126,5      
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 2.4.1.4.                             814.739                        729.736                         111,6      

4000 Plače in dodatki                                 752.260                            680.107                         110,6      

4001 Regres za letni dopust                                    10.142                                 9.286                         109,2      

4002 Povračila in nadomestila                                    40.949                              35.553                         115,2      

4003 Sredstva za delovno uspešnost                                      7.090                                 2.708                         261,8      

4004 Sredstva za nadurno delo                                          329                                       23                      1.430,4      

4009 Drugi izdatki zaposlenim                                      3.969                                 2.059                         192,8      

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 2.4.1.4.                             122.550                        111.707                         109,7     

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                    65.153                              59.289                         109,9      

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                    53.814                              48.306                         111,4      

4012 Prispevek za zaposlovanje                                      1.033                                    566                         182,5      

4013 Prispevek za starševsko varstvo                                          759                                    681                         111,5      

4015 Premije kolekt. dod. pok. zavarovanja na podlagi ZKDPZJU                                      1.791                                 2.865                            62,5      

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.4.1.4.                             497.177                        292.609                         169,9      

4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                    74.658                              53.738                         138,9      

4021 Posebni material in storitve                                      1.353                                    823                         164,4      

4022 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije                                    42.755                              50.200                            85,2      

4023 Prevozni stroški in storitve                                      6.193                                 8.765                            70,7      

4024 Izdatki za službena potovanja                                      7.573                                 5.856                         129,3      

4025 Tekoče vzdrževanje                                    47.847                              53.907                            88,8      

4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                    35.951                              48.614                            74,0      

4028 Davek na izplačane plače                                              -                                          -        - 

4029 Drugi operativni odhodki                                 280.847                              70.706                         397,2      

409 REZERVE                                              -                                          -        - 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV  

v obdobju od 01.01. do 31.12.2015     V EUR   

    Pojasnila     indeks 

Konto Naziv konta točka Leto 2015 Leto 2014 2015/2014 

4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih                                              -                                          -        - 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.4.1.5.                  783.297                324.057              241,7      
410 SUBVENCIJE                              783.297                        324.057                         241,7      

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 2.4.1.5.                                783.297                            324.057                         241,7      

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.4.1.6.                    68.423                  39.820              171,8      
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.4.1.6.                               68.423                           39.820                         171,8      

4200 Nakup zgradb in prostorov                                              -                                          -        - 

4201 Nakup prevoznih sredstev                                              -                                          -        - 

4202 Nakup opreme                                    31.062                              27.990                         111,0      

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                                              -                                          -        - 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                              -                                          -        - 

4207 Nakup nematerialnega premoženja                                    37.361                              11.830                         315,8      

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                             -                            -        - 

  
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD OD-
HODKI 2.4.1.7.                498.224              213.715              233,1      

 

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   
v obdobju od 01.01. do 31.12.2015     V EUR   

    Pojasnila     indeks 
Konto Naziv konta točka Leto 2015 Leto 2014 2015/2014 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN               5.513.761                   4.998.084            110,3      
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV         
       

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.4.2.1.                       5.513.761                            4.998.084              110,3      
7500 Prejeta vračila danih posojil od pos. in zasebnikov  6.721                                12.029      55,9        
7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov                        2.044.892                            1.417.439              144,3      
7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij                        3.451.669                            3.516.828                 98,1      

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij   10.479                               51.788      
                 

20,2        
7509 Prejeta vračila plačanih poroštev                                         -                                                 -        - 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                                           -                                                 -         
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev                                          -                                                 -         

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE                                           -                                                 -         
       

44 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL-
SKIH DELEŽEV                4.678.842                   9.232.658      

                   
50,7      

       
440 DANA POSOJILA 2.4.2.2. 4.678.842 9.232.658 50,7 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom  -                                               -        - 
4401 Dana posojila javnim skladom                          3.750.000                       -        
4403 Dana posojila finančnim institucijam                        4.182.093                            5.482.658                 76,3      
4404 Dana posojila privatnim podjetjem                             496.749                                                -        - 
4409 Plačila zapadlih poroštev                                           -                                                 -        - 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB                                          -                                                 -        - 
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih                                           -                                                 -        - 

442 
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZA-
CIJE PODJETIJ                                           -                                                 -        - 

      

 
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBA                 834.919      -         4.234.574      

-                 
19,7      

 KAPITALSKIH DELEŽEV      
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IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA         

v obdobju od 01.01 do 31.12.     V EUR   

    Pojasnila     indeks 
Kont
o Naziv konta točka Leto 2015 Leto 2014 2015/2014 

       

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 VP 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 fin. 
Instit.      

5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih      

5014 Sredstva, pridobljena z izdajo VP 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 vred. papirjev izd. 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 fin. institucijam      

5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem      

5514 Odplačila glavnice VP izdanih na tujih trgih      

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE                             -                           -        - 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA         

  
X. POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 
SREDSTEV NA RAČUNIH 2.4.3. 1.333.143      -    4.020.859      -     
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2. Pojasnila k računovodskim izkazom Sklada za leto 2015 
 

2.1.  Uvod 

 
Računovodski izkazi za leto 2015 so izdelani v skladu s 
Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Ur.l. RS št. 115/02 in spremembe). Podatki v 
računovodskih izkazih upoštevajo: 
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS št. 
134/2003 in spremembe), 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Ur.l. RS št. 54/02 in spremembe), 

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

 Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS št. 23/1999 in 30/2002), 
 Zakon o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/1999 in spremembe) ter  
 Slovenske računovodske standarde in druge računovodske predpise, ki veljajo za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
 
Direktorica Sklada je dne 29.02.2016 potrdila in sprejela računovodske izkaze in pojasnila oziroma 
računovodske usmeritve k računovodskim izkazom ter predstavljeno letno poročilo za leto 2015. 
 

2.2. Pomembnejše računovodske smernice 
 
Sredstva in obveznosti do virov sredstev Sklada se pripoznajo, merijo in prevrednotujejo v skladu z 
določbami slovenskih računovodskih standardov, če ni opredeljeno z Zakonom o računovodstvu, 
Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ali drugim 
predpisom, ki ga izda minister pristojen za finance. 
 
 Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva 
Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu 
ne presega 500 evrov, se izkazuje skupinsko/posamično kot drobni inventar. Opredmetena osnovna 
sredstva se po sodilu istovrstnosti uvrščajo med opremo ne glede na posamično vrednosti, ki je lahko 
večja ali manjša od 500 evrov.  
 
Stvari drobnega inventarja (pisarniški pripomočki, okrasni predmeti, drobno orodje ipd.), katerih 
posamične vrednosti po obračunih dobaviteljev ne presegajo 500 evrov, se razporedijo med material. 
 
Neopredmetena sredstva, katerih posamične vrednosti ne presegajo 500 evrov, se štejejo kot strošek 
v obdobju, v katerem se pojavijo. 
 
Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti 
oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana. 
 
Za osnovna sredstva je rok odpisa določen  s stopnjami rednega odpisa.  
 

Prihodki: 2.784.410 EUR 
Odhodki: 2.286.186 EUR 

Presežek: 498.224 EUR Namensko 
premoženje: 58.060.025 EUR 

Bilančna vsota: 
308.330.589 EUR 

Garancijski skladi: 
115.159.775 EUR 

Holdinški sklad PIFI:  
106.509.620 EUR 
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Preglednica: STOPNJE REDNEGA ODPISA 
Naziv  

 
Letna stopnja v % 

stavbe iz trdega materiala 3,0% 

pohištvo 12,0% 
osebni avtomobili 12,5% 

oprema za PTT promet 10,0% 

oprema za radijski in televizijski promet 15,0% 
oprema za ogrevanje, ventilacijo in vzdrževanje prostorov  20,0% 

programska oprema  20,0% 

računalniki 50,0% 
druga računalniška oprema 25,0% 

ostala oprema 20,0% 
 

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, predvsem nepremičnin, se lahko opravi, če 
knjigovodski podatki o njihovi nabavni vrednosti pomembno odstopajo od nabavne vrednosti 
primerljivih enakih ali podobnih sredstev. Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi 
oslabitve se lahko opravi tudi, če njihova knjigovodska vrednost pomembno presega nadomestljivo 
vrednost. 
 
 Finančne naložbe 
Finančne naložbe se pri začetnem pripoznavanju razvrstijo v skupino za prodajo razpoložljiva finančna 
sredstva. Izmerijo se po nabavni vrednosti, ki je nakupna vrednost, povečana za stroške posla. 
 
Finančne naložbe v podjetja, ki kotirajo na borzi, se vrednotijo po pošteni vrednosti v skladu z 
računovodskimi standardi. 
 
Prevrednotenje finančnih naložb, izmerjenih po nabavni vrednosti, se zaradi okrepitve in oslabitve ne 
opravlja. Ne glede na prejšnji stavek, se finančna naložba, vrednotena po nabavni vrednosti, v odvisno 
in pridruženo podjetje, po začetnem pripoznavanju, vrednoti v odstotku od celotne vrednosti kapitala 
odvisnega in pridruženega podjetja, v kateri ima Sklad finančno naložbo. 
 
Finančne naložbe Sklada na podlagi javnih razpisov produkta semenskega kapitala (SK50, SK75 in 
SK200) predstavljajo t.i. državno pomoč in ne predstavljajo finančnih naložb v odvisna in pridružena 
podjetja, ki bi bile podvržene vrednotenju v odstotku od celotne vrednosti kapitala. Prevrednotenje 
teh naložb se zaradi okrepitev in oslabitev ne opravlja. 
 
Finančne naložbe se izkazujejo po načelu denarnega toka kot izdatki oziroma kot prejemki, razen 
naložb začasno prostih denarnih sredstev. 
 
Obračunane obresti in drugi donosi dolgoročnih finančnih naložb se obravnavajo kot samostojna 
terjatev, pri kratkoročnih finančnih naložbah pa povečujejo njihove zneske ali se izkazujejo kot 
samostojne terjatve. 
 
Dogovorjena sprememba vrednosti dolgoročnih finančnih naložb, ki izhaja iz določb pogodbe ali 
pogojev izdaje vrednostnega papirja, povečuje oziroma zmanjšuje vrednost teh finančnih naložb. 
 
Dogovorjena sprememba vrednosti kratkoročnih finančnih naložb, ki izhaja iz določb pogodbe ali 
pogojev izdaje vrednostnega papirja, se obravnava kot obrestovanje. Prihodki oziroma odhodki se 
priznajo ob unovčenju. 
 
Oslabitve dolgoročnih in kratkoročnih naložb se ne opravljajo, odpisi naložb pa zmanjšujejo ustrezne 
obveznosti do virov sredstev. 
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 Terjatve 
Terjatve se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin. 
 
Obračunane dogovorjene obresti in drugi donosi dolgoročnih terjatev se obravnavajo kot samostojna 
terjatev. Obračunane obresti in drugi donosi kratkoročnih terjatev se lahko izkazujejo kot samostojna 
terjatev ali pa povečujejo znesek kratkoročne terjatve. Prihodki se priznajo ob unovčenju.  
 
Dogovorjene spremembe vrednosti dolgoročnih terjatev povečujejo oziroma zmanjšujejo vrednosti 
teh terjatev, dogovorjeno spremembe vrednosti kratkoročnih terjatev pa se obravnavajo kot 
obrestovanje in se kot prihodek ali odhodek priznajo ob unovčenju.  
 
Vrednosti dolgoročnih in kratkoročnih terjatev se ne popravljajo, odpisi terjatev pa zmanjšujejo 
obveznosti do virov teh sredstev. 
 
 Denarna sredstva 
Denarna sredstva se pri začetnem pri poznavanju izkazujejo v znesku, ki izhaja iz ustrezne listine. 
Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se prevede v domačo valuto po menjalnem tečaju na dan 
prejema. 
 
Denarna sredstva v tuji valuti se na koncu obračunskega obdobja izkažejo v vrednosti domače valute, 
obračunani po referenčnih tečajih Evropske centralne banke. Za razliko, nastalo zaradi uskladitve, se 
izkaže povečanje ali zmanjšanje obveznosti do virov sredstev. 
 
 Obveznosti 
Obveznosti se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku.  
 
Obračunane obresti in druga povečanja dolgoročnih obveznosti se obravnavajo kot samostojna 
obveznost pri kratkoročnih obveznostih pa se lahko obravnavajo kot samostojna obveznost ali pa 
povečujejo kratkoročno obveznost. 
 
Sprememba vrednosti dolgoročnih obveznosti povečuje oziroma zmanjšuje vrednost teh obveznosti. 
Sprememba vrednosti kratkoročnih obveznosti se obravnava kot obrestovanje. 
 
Obračunane obresti in druga povečanja kratkoročnih obveznosti se priznajo kot odhodki ob njihovem 
unovčenju. 
 
Zamudne obresti, zaračunane zaradi nepravočasnega plačila obveznosti, se obravnavajo kot odhodek 
tiste vrste, na katerega se nanašajo. 
 
Odpis obveznosti se izkazuje kot zmanjšanje neplačanih odhodkov ali prejemkov oziroma kot 
povečanje ustrezne obveznosti do virov sredstev. 
 
 Rezervacije za kreditna tveganja 
Sklad oblikuje rezervacije za kreditna tveganja v skladu s smiselno uporabo predpisov Banke Slovenije, 
in sicer z razporeditvijo postavk v bonitetne skupine. Višina oblikovanih rezervacij za kreditna tveganja 
glede na razporeditev v posamezno bonitetno skupino je predstavljena v poslovnem poročilu v okviru 
točke »Upravljanje s tveganji«. V posameznem primeru visoko tveganega produkta Sklad oblikuje 100% 
rezervacije za kreditno tveganje v skladu s sklenjeno pogodbo z enim od ministrstev RS. Pri produktih 
P7, SK 50 in SK 75, kjer se krediti delno ali v celoti izplačujejo iz sredstev PIFI, se rezervacije dodatno ne 
oblikujejo; izguba se bo krila iz ustreznega posojilnega sklada PIFI, pri produktih P7 pa se del posojilnega 
sklada, ki predstavlja t.i. vir za kritje prve izgube, izkazuje na kontih skupine 91. Rezervacije za kreditna 
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tveganja se izkazujejo znotraj kontov skupine 91 - rezervni sklad, znotraj kontov skupine 96 - dolgoročne 
finančne obveznosti in znotraj kontov skupine 98 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. 
 
 Neplačani prihodki in neplačani odhodki 
Znesek prihodkov in odhodkov se ob nastanku poslovnega dogodka, ki je podlaga za njihovo 
izkazovanje, do izpolnitve pogojev za njihovo pripoznavanje po načelu denarnega toka izkazujejo kot 
posebna postavka časovnih razmejitev in sicer kot neplačani prihodki in neplačani odhodki. 
 
 Izkazovanje prihodkov in odhodkov 
Po Zakonu o računovodstvu se prihodki in odhodki priznavajo po načelu denarnega toka (plačane 
realizacije). To pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko je izpolnjeno: 

 poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov je nastal 
ter 

 je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta. 
 
Zneski prihodkov in odhodkov se v času od nastanka poslovnega dogodka, ki je podlaga za njihovo 
izkazovanje, do izpolnitve pogojev iz prvega odstavka tega člena za njihovo pri poznavanje, izkazujejo 
kot posebna postavka časovnih razmejitev. 
 
Stroški, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva oziroma 
neopredmetenega sredstva, kakor tudi stroški investicijskega vzdrževanja, se pripoznajo kot investicijski 
odhodki v obračunskem obdobju, ko so bili plačani. Zneski popravkov nabavne vrednosti se ne 
obravnavajo kot strošek amortizacije oziroma prevrednotovalni odhodek, temveč zmanjšujejo 
obveznost do virov sredstev. 
 
 Prejemki in izdatki 
Prejemki in izdatki se nanašajo na finančne naložbe in najemanje posojil. 
Izdatki in prejemki za dana in vrnjena posojila se priznajo ob nakazilu posojila oziroma ob plačilu 
kupnine za kapitalski delež oziroma ob prejemu kupnine za prodajo kapitalskega deleža.  
 
Naložbe začasno prostih sredstev se ne izkazujejo kot izdatki in prejemki. 
 
Z najemanjem posojil so povezani izdatki in prejemki, ki se prikazujejo posebej v okviru zadolževanja 
in odplačevanja dolgov. 
 
 Davki 
Sklad kot davčni zavezanec po Zakonu o DDV v glavnem opravlja finančne storitve, ki so oproščene 
plačila DDV. Sklad le občasno izdaja račune za opravljen promet blaga in storitev, kjer je zavezan za 
plačilo  DDV (odprodaja starih osnovnih sredstev, prodaja terjatev ipd.). Ker Sklad nima pravice do 
odbitka vstopnega DDV, se celotna vrednost prejetega računa, ki vsebuje tudi DDV, izkaže kot odhodek.  
 
Od leta 2013 je Sklad zavezan k plačilu davka na finančne storitve od provizij, ki jih zaračuna podjetjem 
pri odobritvi kreditov in garancij. 
 
Sklad je tudi zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb. Od 1. januarja 2009 se uporablja Pravilnik 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. l. RS 
št. 68/09), ki za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti, ki se izvzemajo iz davčne osnove, šteje 
tudi sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov in namenska javna sredstva. Pri javnih 
skladih pa pod določenimi pogoji za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti, ki se izvzemajo iz 
davčne osnove, šteje tudi dohodke iz naložb premoženja javnega sklada, obresti od podeljenih kreditov 
in dohodke iz dajanja premoženja v finančni zakup. 
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2.3. Pojasnila k postavkam bilance stanja 
 

2.3.1. Neopredmetena sredstva in opredmetena sredstva v upravljanju 
 

Leto 2015                                                                                                                                                                                                                      v EUR 
PREGLEDNICA: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2015 

 

 
Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednosti 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 

vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 

vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija 
Neodpisana 

vrednost 
(31.12.) 

Prevrednotenje 
zaradi okrepitve 

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

I. Neopredmetena 
sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v 
upravljanju 

1.998.197 584.807 68.828 0 3.993 3.993 95.613 1.386.605 0 0 

Dolgoročne premoženjske 
pravice 

329.128 307.384 39.220 0 0 0 11.418 49.546 0 0 

Zgradbe 

 
1.338.369 80.302 0 0 0 0 40.151 1.217.916 0 0 

Oprema 

 
274.888 162.797 29.608 0 3.993 3.993 40.519 101.180  0 

Druga opredmetena 
osnovna sredstva 

55.812 34.324 0 0 0 0 3.525 17.963 0 0 

II. Neopredmetena 
sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v lasti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena 
sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v 
finančnem najemu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Leto 2014                                                                                                                                                                                                                         v EUR 
PREGLEDNICA: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2014 

 

 
Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednosti 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 

vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 

vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija 
Neodpisana 

vrednost 
(31.12.) 

Prevrednotenje 
zaradi okrepitve 

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

I. Neopredmetena 
sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v 
upravljanju 

1.983.677 499.593 33.459 95 18.939 18.939 104.058 1.413.390 0 0 

Dolgoročne premoženjske 
pravice 

326.227 294.221 5.853 0 2.952 2.952 16.115 21.744 0 0 

Zgradbe 

 
1.338.369 40.151 0 0 0 0 40.151 1.258.067 0 0 

Oprema 

 
263.269 134.422 27.606 95 15.987 15.987 44.267 112.091  0 

Druga opredmetena 
osnovna sredstva 

55.812 30.799 0 0 0 0 3.525 21.488 0 0 

II. Neopredmetena 
sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v lasti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena 
sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v 
finančnem najemu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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V letu 2015 je Sklad uporabljal stopnje odpisa, določene s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Obračunana je bila amortizacija v 
znesku 95.613 EUR. Za znesek rednega odpisa so se zmanjšale obveznosti za neopredmetena sredstva 
in opredmetena osnovna sredstva (konto 980).  
 
V letu 2015 je bil izvedena nabava novih računalnikov, nadgradnja programske opreme in nakup druge 
računalniške opreme. Iz registra osnovnih sredstev se je izločilo del v celoti odpisane in dotrajane 
računalniške ter druge opreme. 
 
Za nabavo opredmetenih in neopredmetenih sredstev je Sklad uporabil lastna denarna sredstva. 
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2.3.2. Dolgoročne finančne naložbe in posojila    

 

Leto 2015                                                                                                                                               v EUR 

PREGLEDNICA: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL V LETU 2015 

 
Znesek naložb 

in danih posojil  

(1.1.) 

Znesek 
popravkov 

naložb in 
danih 

posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 

naložb in 
danih posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 

naložb in 
danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 

naložb in 
danih posojil 

Znesek naložb 
in danih 

posojil 
(31.12.) 

Znesek 
popravkov 

naložb in danih 
posojil  (31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost naložb 
in danih posojil  

(31.12.) 

Znesek 
odpisanih 

naložb in danih 
posojil 

I. Dolgoročne finančne 
naložbe 

0 0 450.000 0 0 0 450.000 0 450.000 0 

A. Naložbe v delnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Naložbe v delnice v 
privatna podjetja 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Naložbe v deleže 0 0 450.000 0 0 0 450.000 0 450.000 0 

Naložbe v deleže v 
privatna podjetja 

0 0 450.000 0 0 0 450.000 0 450.000 0 

II. Dolgoročno dana 
posojila in depoziti 

91.691.035 0 14.801.106 0 15.046.201 0 91.445.940 0 91.445.940 0 

A. Dolgoročno dana 
posojila 

8.704.980 0 5.927.974 0 3.436.914 0 11.196.040 0 11.196.040 0 

Dolgoročno dana 
posojila posameznik. 

275.312 0 1.580.828 0 228.283 0 1.627.857 0 1.627.857 0 

Dolgoročno dana  
posojila j. skladom 

6.963.677 0 7.919 0 2.492.767 0 4.478.829 0 4.478.829 0 

Dolgoročno dana 
posojila priv podjetjem 

1.465.991 0 4.339.227 0 715.864 0 5.089.354 0 5.089.354 0 

B. Dolgoročno dana 
posojila z odkupom VP 

3.403.367 0 0 0 13.741 0 3.389.626 0 3.389.626 0 

Domačih vrednostnih 
papirjev 

3.403.367 0 0 0 13.741 0 3.389.626 0 3.389.626 0 

C. Dolgoročno dani 
depoziti 

79.582.688 0 8.873.132 0 11.595.546 0 76.860.274 0 76.860.274 0 

Dolgoročno dani 
depoziti posl. bankam 

79.582.688 0 8.873.132 0 11.595.546 0 76.860.274 0 76.860.274 0 

III. Skupaj 91.691.035 0 15.251.106 0 15.046.201 0 91.895.940 0 91.895.940 0 
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Leto 2014                                                                                                                                               v EUR 

PREGLEDNICA: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL V LETU 2014 

 
Znesek naložb 

in danih posojil  

(1.1.) 

Znesek 
popravkov 

naložb in 
danih 

posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 

naložb in 
danih posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 

naložb in 
danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 

naložb in 
danih posojil 

Znesek naložb 
in danih 

posojil 
(31.12.) 

Znesek 
popravkov 

naložb in danih 
posojil  (31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost naložb 
in danih posojil  

(31.12.) 

Znesek 
odpisanih 

naložb in danih 
posojil 

I. Dolgoročne finančne 
naložbe 

0 0  0  0  0  0 

A. Naložbe v delnice 0 0  0  0  0  0 

Naložbe v delnice v 
privatna podjetja 

0 0  0  0  0  0 

B. Naložbe v deleže 0 0  0  0  0  0 

Naložbe v deleže drž. 
družb, z obliko d.o.o. 

0 0  0  0  0  0 

II. Dolgoročno dana 
posojila in depoziti 

95.624.702 0 15.710.615 0 19.644.282 0 91.691.035 0 91.691.035 8.747 

A. Dolgoročno dana 
posojila 

4.947.443 0 5.314.653 0 1.557.116 0 8.704.980 0 8.704.980 8.747 

Dolgoročno dana 
posojila posameznik. 

81.172 0 225.888 0 31.748 0 275.312 0 275.312 0 

Dolgoročno dana  
posojila j. skladom 

4.631.115 0 3.727.056 0 1.394.494 0 6.963.677 0 6.963.677 0 

Dolgoročno dana 
posojila priv podjetjem 

235.156 0 1.361.709 0 130.874 0 1.465.991 0 1.465.991 8.747 

B. Dolgoročno dana 
posojila z odkupom VP 

5.061.412 0 0 0 1.658.045 0 3.403.367 0 3.403.367 0 

Domačih vrednostnih 
papirjev 

5.061.412 0 0 0 1.658.045 0 3.403.367 0 3.403.367 0 

C. Dolgoročno dani 
depoziti 

85.615.847 0 10.395.962 0 16.429.121 0 79.582.688 0 79.582.688 0 

Dolgoročno dani 
depoziti posl. bankam 

85.615.847 0 10.395.962 0 16.429.121 0 79.582.688 0 79.582.688 0 

III. Skupaj 95.624.702 0 15.710.615 0 19.644.282 0 91.691.035 0 91.691.035 8.747 
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V bilanci stanja je skupni znesek dolgoročnih finančnih naložb in posojil za 30.926.826 EUR manjši, ker 
ne vključuje kratkoročne zapadlosti dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Med dolgoročno danimi 
posojili se kot posebna postavka izkazujejo dolgoročna posojila javnim skladom, katera predstavlja v 
letih 2013 in 2014 prenesena namenska sredstva Sklada na holdinški sklad PIFI in sicer za oblikovanje 
posojilnega sklada PS PIFI SPS kot vir za izvajanja razpisov mikrokrediti. Na dan 31.12.2015 se je iz 
skupine kontov 07-dolgoročno dana posojila in depoziti preneslo 721.696 EUR spornih kreditov na 
skupino kontov 15-kratkoročne finančne naložbe. 
 

2.3.3.  Denarna sredstva v blagajni 

 
Sklad izkazuje 21 EUR sredstev v blagajni. 
 
 

2.3.4. Dobroimetje na bankah 
                                                                                                                                                                            v EUR 

PREGLEDNICA: DOBROIMETJE PRI BANKAH 
 Leto 2015 Leto 2014 

Denarna sredstva na podračunu EZR namenskega premoženja 44.448 30.678 

Denarna sredstva na podračunu EZR programska sredstva 591 145 

Denarna sredstva na podračunu EZR garancijskega sklada EU 136 112 

SKUPAJ 45.175 30.935 

 

Sklad ima odprte tri podračune enotnega zakladniškega računa (EZR) države pri UJP Slovenska Bistrica. 
Vsi odlivi in prilivi, ki se nanašajo na delovanje Sklada, na sredstva garancijskih in posojilnih skladov PIFI, 
ter na sredstva garancijskega sklada TP in TO, se prelivajo preko podračuna EZR namensko premoženje. 
Podračun programska sredstva se uporablja za vodenje sredstev PIFI. Na tretjem podračunu se opravlja 
plačilni promet, vezan na sredstva garancijskega sklada EU 04 in garancijskega sklada EU 09.  

 

2.3.5. Kratkoročne terjatve do kupcev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

 
Sklad med kratkoročnimi terjatvami do kupcev izkazuje terjatve za provizijo v znesku 5.879 EUR. 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 187.107.308 EUR 
predstavljajo terjatve do ministrstva za povračilo subvencije na podlagi izvedenega javnega razpisa  ter 
kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge in obresti.   

                                                                                                           v EUR 

PREGLEDNICA: KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN 

 leto 2015 leto 2014 

Kratkoročne terjatve do države za subvencije MSP in tehnično pomoč 534.482 104.273 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – namenska sredstva 17.176.579 15.957.342 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva PIFI 100.607.008 67.452.522 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva garancijskega sklada EU 7.774.570 12.339.688 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva garancijskega sklada TO 1.634.788 1.604.837 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva garancijskega sklada TP 5.824.607 4.820.079 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva garancijski sklad PIFI 52.712.304 40.952.056 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva posojilni sklad PIFI 842.970 93.872 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za obresti – namenska sredstva - 744 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za obresti – sredstva PIFI - 513 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za obresti – sredstva garancij. sklada EU - 218 

Skupaj  187.107.308 143.326.144 

 

2.3.6. Kratkoročne finančne naložbe 
                                                                                                                                                                       v EUR 
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PREGLEDNICA: KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

 leto 2015 leto 2014 

Kratkoročna posojila MSP 496.749 - 

Kratkoročna posojila – sporna 721.696 - 

Kratkoročna zapadlost dolgoročnih naložb 30.476.826 23.060.350 

Skupaj  31.695.271 23.060.350 

 

2.3.7. Kratkoročne terjatve iz financiranja 
                                                                                                                                        v EUR 

PREGLEDNICA: KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 

              leto 2015              leto 2014 

Kratkoročne terjatve za obresti od neposrednih posojil 81.665 29.743 

Kratkoročne terjatve za obresti od kratkoročnih depozitov bankam 9.777 14.886 

Kratkoročne terjatve za obresti od dolgoročnih depozitov bankam 149.360 200.681 

Druge kratkoročne terjatve za obresti 39.430 29.764 

Skupaj 280.232 275.074 

 

2.3.8. Druge kratkoročne terjatve 
                                                                                                                                                                           v EUR 

PREGLEDNICA: DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 

 leto 2015 leto 2014 

Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 1.525 12.606 

Druge kratkoročne terjatve 21.427 20.765 

Kratkoročne terjatve do MSP za subvencije 5.988.293 6.660.608 

Kratkoročne terjatve za unovčene garancije 15.942.574 13.334.707 

Kratkoročna zapadlost dolgoročnih terjatev iz poslovanja - 5.522 

Skupaj 21.953.819 20.034.208 

 
Med drugimi kratkoročnimi terjatvami do MSP za subvencije se izkazuje terjatev do podjetij, pri katerih 
je Sklad ugotovil nenamensko porabo subvencije in zato izdal zahtevek za vračilo le te oziroma terjatev 
prijavil v stečajno maso. Na kratkoročnih terjatvah za unovčene garancije so vzpostavljene terjatve do 
podjetij oziroma do regionalne garancijske sheme za unovčene garancije. 
 

2.3.9. Neplačani odhodki 
                                                  v EUR 

PREGLEDNICA: NEPLAČANI ODHODKI 

 
leto 2015 leto 2014 

Neplačani tekoči odhodki – obveznosti do dobaviteljev 35.013 20.847 

Neplačani tekoči odhodki – obveznosti za plače in druge osebne prejemke 85.409 76.155 

Neplačani tekoči odhodki – obveznosti za subvencijo obrestne mere 97.408 134.897 

Neplačani investicijski odhodki 593 188 

Neplačani tekoči odhodki – druge obveznosti 38.693 2.839 

Skupaj 257.116 234.926 
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2.3.10. Aktivne časovne razmejitve 
                                                                                                                                                                                                                                              v EUR 

PREGLEDNICA: AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 leto 2015 leto 2014 

Razmejene obresti - vrednostni papirji 106.308 106.220 

Neplačane subvencije 4.073.741 3.295.591 

Skupaj 4.180.049 3.401.811 

 

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami so izkazane terjatve za natečene obresti vrednostnih papirjev 
na dan 31.12.2015 ter razmejene terjatve do proračuna za neplačano subvencijo obrestne mere, katero 
Sklad dolguje poslovnim bankam. 
 

2.3.11. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

 
Sklad med kratkoročnimi obveznostmi prikazuje kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova plač 
v znesku 74.624 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 35.013 EUR, druge kratkoročne 
obveznosti v znesku 4.221.679 EUR (obveznosti do bank za subvencijo obrestne mere ter obveznost za 
dajatve), kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v znesku 5.988.293 EUR (obveznost do MG iz 
naslova terjatve do MSP za nenamensko porabo subvencije) in neplačane prihodke v znesku 16.137.193 
EUR.                                    
                                                                                                                                                                                                 v EUR 

PREGLEDNICA: NEPLAČANI PRIHODKI 

 leto 2015 leto 2014 

Neplačani prihodki od  obresti 386.540 382.769 

Neplačani prihodki od provizij 4.412 30.477 

Neplačani prihodki od unovčenih garancij iz garancijskih skladov v upravljanju 15.187.798 12.846.277 

Drugi neplačani prihodki 558.443 137.736 

Skupaj 16.137.193 13.397.259 

 
Sklad kot vir za terjatve do MSP za unovčene garancije iz sredstev garancijskih skladov, ki niso v lasti 
Sklada in iz naslova pogarancije EIF, prikazuje namesto na kontih znotraj 9402 (sklad namenskega 
premoženja za unovčena poroštva) na posebnih kontih skupine 28 (neplačani prihodki). V letu 2015 se 
je znesek neplačanih prihodkov od unovčenih garancij iz garancijskih skladov v upravljanju povečal 
zaradi novih unovčitev garancij. 
 
 

2.3.12. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Med lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi ima Sklad izkazan rezervni sklad, sklad namenskega 
premoženja v javnih skladih, dolgoročne finančne obveznost, druge dolgoročne obveznosti in 
obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje.  
 
 rezervni sklad 
Rezervni sklad v znesku 102.932.795 EUR predstavljajo rezervacije za kreditna tveganja in splošne 
rezervacije. Rezervacije za kreditna in garancijska tveganja so oblikovane v skladu s Pravilnikom o 
izvajanju aktivnosti Sklada za obvladovanje kreditnih tveganj. Za razpis P1 2015 je Sklad oblikoval 
rezervacije iz sredstev garancijskega sklada PIFI MG, za razpis P1 TIP 2015 pa iz sredstev garancijskega 
sklada PIFI MVZT. Rezervacije se izkazujejo le znotraj teh garancijskih skladov in se niso dodatno 
oblikovale. Po razpisu SK75 2015 se rezervacije niso dodatno izkazovale, temveč se kot vir za pokrivanje 
zgube uporabi kar sklad semenskega kapitala PIFI MVZT.  Za razpise mikrokrediti, kjer se kot vir delno 
ali v celoti uporablja posojilni sklad PS PIFI MG in ta posojilni sklad hkrati predstavlja vir za pokrivanje 
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prve izgube, se del tega v višini prikazanih rezervacij prikazuje znotraj kontov skupine 91, ostalo pa na 
posojilnem skladu znotraj kontov skupine 97. 
 
V letu 2015 je Sklad iz naslova izdanih garancij izplačal 27 zahtevkov, delno iz sredstev garancijskega 
sklada EU 2004 (288.066 EUR), delno iz sredstev garancijskega sklada EU 2009 (2.105.140 EUR), delno 
iz sredstev garancijskega sklada TO (17.710 EUR), delno iz garancijskega sklada TP (212.477 EUR), delno 
iz garancijskega sklad PIFI MG (311.626 EUR), delno iz garancijskega sklad PIFI MVZT (66.666  EUR) in 
delno iz lastnega rezervnega sklada (347.770 EUR). V letu 2015 je Sklad od EIF  CIP iz naslova pogarancije 
za del unovčenih garancij dobil povrnjena sredstva v višini 50% unovčenih garancij v skupnem znesku  
1.103.745 EUR, s katerimi je pokrival izgubo na virih, iz katerih se je unovčitev pokrivala. Od MSP je bilo 
izterjanih  219.178 EUR sredstev na podlagi terjatev za unovčene garancije. 
 
Rezervni sklad je sestavljen iz naslednjih rezervacij: 
                                                                                                                                                                                                 v EUR 

PREGLEDNICA: REZERVNI SKLAD 

 
leto 2015 leto 2014 

Rezervni sklad - lasten 5.091.871 5.358.216 

   - rezervacije za kreditna tveganja - splošne 3.213.965 2.880.307 

   - rezervacije za kredite 1.597.827 337.502 

   - rezervacije za izdane garancije 280.079 2.140.407 

Garancijski sklad EU 2004 3.018.788 3.250.287 

   - rezervacije za izdane garancije GS EU 04 506.648 1.034.581 

   - rezervacije iz sredstev GS EU 04 - splošne 2.512.140 2.215.706 

Garancijski sklad EU 2009 24.634.291 31.117.207 

   - rezervacije za izdane garancije GS EU 09 12.138.342 16.232.439 

   - rezervacije iz sredstev GS EU 09- splošne 12.495.949 14.884.768 

Garancijski sklad GS PIFI MG 43.718.586 36.367.059 

   - rezervacije za izdane garancije GS PIFI MG 27.511.818 23.358.402 

   - rezervacije za izdane kredite GS PIFI MG 985.517 849.552 

   - rezervacije iz sredstev GS PIFI MG- splošne 15.221.251 12.159.105 

Garancijski sklad GS PIFI MVZT 24.282.462 20.128.587 

   - rezervacije za izdane garancije GS PIFI MVZT 18.319.285 13.107.038 

   - rezervacije iz sredstev GS PIFI MVZT- splošne 5.963.177 7.021.549 

 Rezervacije – PS PIFI MG  2.186.797 - 

Skupaj 102.932.795 96.221.356 

 

 

 sklad namenskega premoženja 
                                                                                             v EUR 

PREGLEDNICA: SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA  

 
Sklad namenskega 

premoženja za 
finančne naložbe 

Sklad namenskega 
premoženja – 

naložba v PIFI SPS 

Sklad namenskega 
premoženja za 

unovčena poroštva 

Sklad namenskega 
premoženja za 

drugo 

Sklad namenskega 
premoženja skupaj 

Stanje 1.1.2015 37.710.981 6.963.677 488.431 11.970.410 57.133.499 

Povečanja 5.657.740 7.917 266.344 721.999 6.654.000 

Zmanjšanja 3.468.868 2.044.890 - 213.716 5.727.474 

Stanje 31.12.2015 39.899.853 4.926.704 754.775 12.478.693 58.060.025 

 
Sklad ima na dan 31.12.2015 v sodni register vpisano 44.826.557 EUR namenskega premoženja. 
Vpisana so vsa povečanja namenskega premoženja, ki jih je Sklad pridobil od ustanovitelja (prilivi iz 
proračuna) in ostala povečanja v skladu z ZJS.  
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Zaradi prenosa dela namenskega premoženja na holdinški sklad PIFI SPS, se ta del namenskega 
premoženja izkazuje na posebnem kontu. 
 
Sklad namenskega premoženja za unovčena poroštva se je povečal zaradi novih unovčitev garancij. 
 
 

 dolgoročne finančne obveznosti 

Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi Sklad izkazuje sredstva garancijskega sklada TP, ki jih je po 
pogodbi prejel v upravljanje in ne predstavljajo namenskega premoženja Sklada.  

                                                                                                                                                                                                                                       v EUR 

PREGLEDNICA: DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 

    Sredstva za garancijski sklad TP 

Stanje 1.1.2015    10.643.571 

Povečanja    161.098 

Zmanjšanja    212.477 

Stanje 31.12.2015    10.592.192 

 

 

 druge dolgoročne obveznosti 
                               v EUR 

PREGLEDNICA: DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
  

 
Sredstva za izvajanje 
programa PIFI - MG 

 
 

Sredstva za izvajanje 
programa PIFI -  

MVZT 

Sredstva za 
izvajanje 

programa PIFI -  
ESS 

 
 

Sredstva za 
izvajanje programa 

PIFI -  SPS 

 
 

Skupaj druge 
dolgoročne  obveznosti 

Stanje 1.1.2015 40.245.447 28.828.760 - 1.095 69.075.302 

Povečanja 50.255.921 136.502 12.000.000 - 62.392.423 

Zmanjšanja 19.137.937 5.820.168 - - 24.958.105 

Stanje 
31.12.2015 

71.363.431 23.145.094 12.000.000 1.095 106.509.620 

 
 

 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 
                                                                                                                                                                                                                  v  EUR 

PREGLEDNICA: OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE 
 Obveznosti za 

neopredmetena  
sredstva  in 

opredmetena osnovna 
sredstva 

 
Presežek prihodkov 

nad odhodki – 
sredstva za delo 

Obveznost za sredstva 
prejeta v upravljanje – 
sredstva za garancijski 

sklad za tehnološko 
opremo 

 
Skupaj obveznosti za 

sredstva prejeta v 
upravljanje 

Stanje 1.1.2015 1.413.390 757.762 1.604.837 3.775.989 

Povečanja 68.827 - 47.661 116.488 

Zmanjšanja 95.612 - 17.710 113.322 

Stanje 31.12.2015 1.386.605 757.762 1.634.788 3.779.155 
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2.3.4. Konti izven bilančne evidence 
                                                                                                                                                                                              v EUR 

PREGLEDNICA: IZVENBILANČNA EVIDENCA  

 Evidenca 
aktivnih 
garancij 

Evidenca 
odobrenih 
neaktivnih 

garancij 

Evidenca 
odpisanih 

terjatev 

Sodni 
spori- 

subvencije 
in 

garancije 

Evidenca 
odobrenih 

neizplačanih 
depozitov in 

subvencij 

Delovni 
spori  

Kapitalske 
naložbe RS 

v DTK 

Pogarancija 
EIF – CIP - 

limit 

 
Skupaj 

Stanje 
1.1.2015 

195.929.387 26.899.290 306.204 - 7.983.226 434.789 10.794.068 3.464.563 245.811.527 

Povečanja 35.472.564 - - 1.393.307 1.280.000 - 5.411.828 - 43.557.699 

Zmanjšanja - 14.997.865 - - 7.983.226 434.789 254.688 1.036.894 24.707.462 

Stanje 
31.12.2015 

231.401.951 11.901.425 306.204 1.393.307 1.280.000 - 15.951.208 2.427.669 264.661.764 

 
Znesek aktivnih garancij se je povečal, ker je Sklad v letu 2015 nadaljeval z aktivnostjo odobravanja 
garancij. Znesek odobrenih in neizplačanih subvencij se je zmanjšal, medtem, ko v evidenci ni več 
odobrenih in neizplačanih depozitov. 
 
Sklad ima z EIF sklenjeno pogodbo, s katero EIF pokriva del rizika Skladu, ki nastaja pri izdanih 
garancijah. Izkazana je vrednost v višini priznanega limita od EIF CIP, do katerega je Sklad upravičen v 
primeru unovčitev pogarancij EIF. 
 
Delovni spori, katere vodi Sklad, so se v letu 2015 zaključili, ko je Sklad prejel poplačilo v zadevi bivši 
direktor Sklada za povzročeno škodo Skladu. 
 
V izven bilančni evidenci se je vzpostavila evidenca sodnih sporov za subvencije in garancije. 
 
Tudi v letu 2015 so se  v imenu Republike Slovenije iz sredstev PIFI MG nakazovale kapitalske naložbe v 
družbe tveganega kapitala, katere so dobile pozitivni sklep po razpisu za lastniško financiranje. Naložbe 
v DTK izkazuje Republika Slovenija, Sklad vodi le izven bilančno evidenco. 
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2.4. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov 
 

2.4.1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

 
Sklad zagotavlja ločene knjigovodske evidence za 
sredstva, ki so v lasti Sklada ter posebej za sredstva 
garancijskega sklada EU 2004, garancijskega sklada EU 
2009, garancijskega sklada TO, garancijskega sklada TP 
ter za sredstva programa PIFI. V letu 2015 so se na 
Skladu vsi prilivi in odlivi, ki se nanašajo na upravljanje 
v prejšnjem stavku omenjenih garancijskih skladov in 
sredstev PIFI, knjižili neposredno na povečanje oziroma 
zmanjšanje ustreznega garancijskega sklada oziroma 
drugega ustreznega dolgoročnega vira  (samo konti 
bilance stanja). 
 
 
 sestava prihodkov po vrstah: 

PREGLEDNICA: PRIHODKI 

 leto 2015 leto 2014 

 Znesek v EUR Delež Znesek v EUR Delež 

Nedavčni prihodki 2.402.645 86,3 1.350.510 78,9 

Kapitalski prihodki - 0,0 185 0,0 

Transferni prihodki 381.765 13,7 360.949 21,1 

SKUPAJ 2.784.410 100,0 1.711.644 100,0 

 

 sestava odhodkov po vrstah: 
PREGLEDNICA: ODHODKI 

 Leto 2015 Leto 2014 

 Znesek v EUR Delež Znesek v EUR Delež 

Tekoči odhodki 1.434.466 62,7 1.134.052 75,7 

Tekoči transferi 783.297 34,3 324.057 21,6 

Investicijski odhodki 68.423 3,0 39.820 2,7 

SKUPAJ 2.286.186 100,0 1.497.929 100,0 

 

2.4.1.1. Nedavčni prihodki 

 
Med nedavčnimi prihodki Sklad prikazuje prihodke od obresti, prihodke od prodaje blaga in storitev in 
druge nedavčne prihodke. Največji delež med nedavčnimi prihodki imajo prihodki od prodaje blaga in 
storitev in sicer upravljavska provizija, ki pripada Skladu za upravljanje sredstev PIFI.   
 
 Prihodki od obresti  
Prihodki od obresti so sestavljeni iz teh postavk:                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PREGLEDNICA: PRIHODKI OD OBRESTI                                                                                                                                              v 
EUR 
 leto 2015 leto 2014 

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - 21 

Prihodki od obresti od vezanih depozitov 187.046 512.251 

Prihodki od obresti od posojil podjetjem 200.092 232.444 

Prihodki od obresti od  vrednostnih papirjev 130.946 207.503 

Prihodki od obresti od namenskih depozitov 208.048 198.841 

Drugi prihodki od obresti  15.950 3.033 

Prihodki: 2.784.410 EUR 
 Obresti 742.082 EUR 

 Provizije: 1.440.102 EUR 
 Transferi: 381.765 EUR 
 Drugo: 220.461 EUR 

 
Odhodki: 2.286.186 EUR 
 Plače: 937.289 EUR 

 Blago, storit.: 497.177 EUR 
 Subvencije: 783.297 EUR 
 Investicije: 68.423 EUR 

Presežek: 498.224 EUR 
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PREGLEDNICA: PRIHODKI OD OBRESTI                                                                                                                                              v 
EUR 
 leto 2015 leto 2014 

SKUPAJ 742.082 1.154.093 

V letu 2015 so prihodki od obresti v primerjavi z letom 2014 zelo upadli. Razlog so nizke obrestne mere, 
predvsem za vezave prostega namenskega premoženja na Zakladnico RS. Tudi v letu 2015 je Sklad v 
skladu z določbami ZJS-1 del prostega namenskega premoženja vezal kot dolgoročni depozit na banke 
in iz tega naslova prejel višje obresti kot bi jih dosegel samo pri vezavah na Zakladnico RS. Prihodki od 
posojil podjetjem so realizirani na podlagi izvedenih razpisov za mikrokredite (v letu 2012 in 2014), 
katerih vir so bila namenska sredstva Sklada. 
 
 Prihodki od prodaje blaga in storitev  
Ti prihodki predstavljajo provizijo za odobritev in vodenje garancij ter kreditov ter provizijo za 
upravljanje sredstev PIFI. Sklad je na podlagi ugotovitev in priporočil Urada za nadzor proračuna plačane 
provizije podjetij za produkte, katerih vir so sredstva PIFI, prenesel med prilive, ki se nanašajo na 
sredstva PIFI. Tako se te provizije ne izkazujejo več med prihodki Sklada, temveč povečujejo vire PIFI. V 
letu 2015 je Sklad med prihodke prenesel vso obračunano provizijo za leto 2015, v letu 2016 pa se bo 
zaradi zaključevanja finančne perspektive med prihodke prenesla vsa ostala provizija, do katere je Sklad 
upravičen. Ker je provizija namenjena za stroške, ki nastanejo pri upravljanju sredstev PIFI in ker Sklad 
razpolaga z dolgoročnim portfeljem garancij in kreditov, se bo provizija delno preko nerazporejenega 
presežka prihodkov nad odhodki prenesla za porabo v naslednja leta. 
                                                                                                                                                                                                                                              v EUR   

PREGLEDNICA: PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
 leto 2015 leto 2014 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.439.447 149.962 

Provizija za odobritev garancij - 28.960 

Provizija za vodenje garancij 655 1.414 

Provizija za vodenje kreditov - 203 

SKUPAJ 1.440.102 180.539 

 

 Drugi nedavčni prihodki  
Ti prihodki predstavljajo izredne prihodke in znašajo 220.461 EUR. V letu 2015 je Sklad prejel 197.344 
EUR po tožbi v zadevi Brezar (bivši direktor Sklada), ostalo predstavljajo povračila stroškov po izterjavah 
in druge izredne prihodke.  
 
 

2.4.1.2. Kapitalski prihodki 

 
V letu 2015 Sklad ni izvedel nobene odprodaje odpisane računalniške opreme. 
 

2.4.1.3. Transferni prihodki 

 
Med transfernimi prihodki Sklad izkazuje transfere v znesku 381.765 EUR, ki jih je prejel iz proračuna 
na podlagi pogodbe z MGRT za sofinanciranje projekta tehnične pomoči.   
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2.4.1.4. Tekoči odhodki 

 
Tekoče odhodke sestavljajo:                                                                                                                          v EUR 

PREGLEDNICA: TEKOČI ODHODKI 
 leto 2015 leto 2014 

Plače in dodatki 752.260 680.107 

Regres 10.142 9.286 

Povračila in nadomestila 40.949 35.553 

Delovna uspešnost 7.090 2.708 

Nadurno delo 329 23 

Drugi izdatki zaposlenim 3.969 2.059 

Prispevek za PIZ 65.153 59.289 

Prispevek za ZZ 53.814 48.306 

Prispevek za zaposlovanje 1.033 566 

Prispevek za starševsko varstvo 759 681 

Premije KDPZ 1.791 2.865 

Pisarniški material in storitve 74.658 53.738 

Posebni material in storitve 1.353 823 

Energija, voda, komunalne storitve 42.755 50.200 

Prevozni stroški in storitve 6.193 8.765 

Izdatki za službena potovanja 7.573 5.856 

Tekoče vzdrževanje 47.847 53.907 

Najemnine in zakupnine 35.951 48.614 

Drugi  operativni odhodki 280.847 70.706 

SKUPAJ 1.434.466 1.134.052 

 
Plače, prispevki in davki iz plač ter drugi prejemki in povračila stroškov iz delovnega razmerja za redno 
zaposlene se izplačujejo v skladu z zakoni in predpisi. Upoštevane so tudi plače za zaposlene preko 
projekta tehnične pomoči in za zaposlene, financirane iz programa PIFI.  
 
Pri nabavi blaga in storitev Sklad upošteva zakonodajo s področja javnih naročil. Povečanje na postavki 
drugi operativni odhodki je predvsem posledica izvajanja produktov semenskega kapitala in s tem 
povezanimi aktivnostmi. 
 

2.4.1.5. Tekoči transferi 
                                  v EUR 

PREGLEDNICA: TEKOČI TRANSFERI 
 leto 2015 leto 2014 

Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem 783.297 324.057 

SKUPAJ 783.297 324.057 

 
Po razpisu P1 2008, P1 A 2009 in P1 2012 se je iz namenskih sredstev bankam izplačala subvencija 
obrestne mere za ugodnejše kredite podjetjem v znesku 248.815 EUR. Ostale subvencije obrestne mere 
se izplačujejo po pogodbi z MG, iz sredstev PIFI MG ter PIFI MVZT in se v izkazu prihodkov in odhodkov 
ne prikazujejo. Ker v proračunu v letu 2015 ni bilo v celoti zagotovljenih sredstev za subvencije po 
razpisih P2, je Sklad iz lastnih sredstev nakazal 534.482 EUR subvencij podjetjem, ki so bila upravičena 
po tem razpisu. Sklad povračilo teh sredstev planira v letu 2016. 
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2.4.1.6. Investicijski odhodki 
                                  v EUR 

PREGLEDNICA: INVESTICIJSKI ODHODKI 
 leto 2015 leto 2014 

Nakup opreme 31.062 27.990 

Nakup nematerialnega premoženja 37.361 11.830 

SKUPAJ 68.423 39.820 

 

V letu 2015 je Sklad izvajal investicije za zagotavljanje tekočega, nemotenega dela zaposlenih. Tako je 
bila nakupljena nova računalniška oprema, nadgradnja serverja in mrežne opreme ter nadgradnja  
programske opreme. Za nabavo osnovnih sredstev je Sklad uporabil lastna sredstva.   
 

2.4.1.7. Razlika med prihodki in odhodki 

 
Sklad je v letu 2015 realiziral 2.784.410 EUR skupnih prihodkov in 2.286.186 EUR skupnih odhodkov. 
Skupni presežek prihodkov nad odhodki znaša 498.224 EUR.  
 
Prihodki Sklada v letu 2015 so sestavljeni iz: 
-          742.082 EUR prihodkov od obresti, 
-          1.419.540 EUR prihodkov od provizije za upravljanje sredstev PIFI, 
-          20.562 EUR ostalih prihodkov od prodaje blaga in storitev, 
-          381.765 EUR transfernih prihodkov iz naslova projekta tehnične pomoči in 
-          220.461 EUR drugih izrednih prihodkov. 
 
Odhodki Sklada v letu 2015 so sestavljeni iz:  
-          937.289 EUR odhodki za plače, 
-          497.177 EUR odhodkov za blago in storitve, 
-          248.815 EUR odhodki subvencije obrestne mere za MSP, 
-          534.482 EUR odhodkov za izplačilo subvencij za P2 (zaradi manjka sredstev v proračunu zalaganje 
lastnih sredstev) in 
-          68.423 EUR investicijskih odhodkov. 
 
Skladno s sprejetim poslovnim in finančnim načrtom za leto 2015 in sklepom ustanovitelja bo Sklad 
prikazani presežek razporedil na ustrezne postavke nerazporejenega presežka tekočega leta. Ker je 
Sklad v vlogi upravljavca sredstev holdinškega sklada in za ta namen pridobiva provizijo za vodenje in 
upravljanje teh sredstev, mora imeti zagotovljena sredstva za svoje delovanje iz tega naslova še do 
izteka vseh kreditnih in garancijskih pogodb, ki jih vodi in jih bo vodil še vse do leta 2025. Finančna 
perspektiva se z letom 2016 izteka in po tem letu Sklad za vodenje teh sredstev ne bo več prejemal 
upravljavske provizije. Sklad je zadnji priliv v holdinški sklad prejel konec leta 2015 v znesku 43 mio EUR, 
ki ga mora letu 2016 plasirati preko razpisov. Provizija, ki jo je Sklad v letu 2015 izkazal med svojimi 
prihodki in provizija, do katere je še upravičen v letu 2016, je torej namenjena tudi za stroške, ki 
nastanejo pri upravljanju sredstev PIFI po letu 2016 in ker Sklad razpolaga z dolgoročnim portfeljem 
garancij in kreditov, se mora provizija prenesti za porabo v naslednja leta. Skladno s pojasnili MF se 
lahko provizija za porabo v prihodnja leta prenaša le skozi nerazporejen presežek prihodkov nad 
odhodki (ker za proračunske uporabnike ni možnosti prenašanja prihodkov preko razmejitev). 
 
Za leto 2015 je Sklad, upoštevajoč Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur.l. RS 
št. 109/2007 in spremembe), ugotovil obveznost za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb, ki za leto 
2015 znaša 42.312 EUR. 
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2.4.2. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

 
Sklad v izkazu finančnih terjatev in naložb izkazuje prejeta 
vračila danih posojil in dana posojila iz premoženja, ki je v 
lasti Sklada. Prejemki in izdatki iz naslova sredstev v 
upravljanju - sredstva garancijskega sklada EU 2004, 
garancijskega sklada EU 2009, garancijskega sklada TO, 
garancijskega sklada TP ter sredstev programa PIFI - so se 
knjižili neposredno na povečanje oziroma zmanjšanje 
ustreznega garancijskega sklada oziroma dolgoročne 
finančne obveznosti  ter ustreznega proti konta (samo 
konti bilance stanja). 
 
 

2.4.2.1. Prejeta vračila danih posojil        
                                                                                                                                                                                              v EUR 

PREGLEDNICA: PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

 leto 2015 leto 2014 

Prejeta vračila danih  posojil od posameznikov in zasebnikov 6.721 12.029 

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 2.044.892 1.417.439 

Prejeta vračila danih namenskih depozitov od bank – dolgoročnih 3.451.669 3.516.828 

Prejeta vračila danih posojil od privatnih  podjetij 10.479 51.788 

Skupaj 5.513.761 4.998.084 

 
Med prejetimi vračili danih posojil od javnih skladov se izkazujejo vračila iz PIFI posojilnega sklada SPS 
nazaj na namensko premoženje Sklada. Vračila danih mikrokreditov s strani MSP v posojilni sklad SPS 
se v tem izkazu ne izkazujejo, izkazujejo se le v bilanci stanja. 
 

2.4.2.2. Dana posojila 
                            v EUR 

PREGLEDNICA: DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

 leto 2015 leto 2014 

Dana posojila posameznikom in zasebnikom 0 0 

Dana posojila javnim skladom 0 3.750.000 

Dani namenski depoziti bankam – dolgoročnih 4.182.093 5.482.658 

Dana posojila privatnim  podjetjem 496.749 0 

Skupaj 4.678.842 9.232.658 

 
V letu 2015 se je iz namenskega premoženja izvedlo 4.182.093 EUR namenskih depozitov in 496.749 
EUR premostitvenih posojil v povezavi s produktom P2 2015. 
  
Sklad je v letu 2015 prejel 834.919 EUR več vračil danih posojil kot jih je plasiral.  
 

2.4.3. Izkaz računa financiranja 

 
Sklad se tudi v letu 2015 ni zadolževal, zato v izkazu računa financiranja ne izkazuje nobenih podatkov. 
 
Skupno povečanje na računih Sklada je bilo v letu 2015 v višini 1.333.143 EUR. 
  

Prejeta vračila danih posojil: 
5.513.761 EUR 

 Krediti: 2.062.092 EUR 
 Namenski depoziti: 3.451.669 EUR 

 
Dana posojila: 
4.678.842 EUR 

 Krediti: 496.749 EUR 
 Namenski depoziti: 4.182.093 EUR 

 
Razlika: 834.919 EUR 
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Informacije o Skladu 

 

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor 

Tel. 02 / 234 12 280 

Faks 02 / 234 12 282 

www.podjetniskisklad.si 

 
 


