
                                                                                                               
 

 
 

 

 

 

 

 

Slovenski podjetniški sklad bo tudi v letu 2017  

z  različnimi ugodnimi finančnimi spodbudami  
pomagal pri krepitvi slovenskega gospodarstva 

 
Tudi v letu 2017 SPS namerava s podobnimi ukrepi, kot jih je že izvajal v preteklem letu, še naprej 

spodbujati in krepiti razvoj mikro, malih in srednje velikih podjetij. Skupno skoraj 120 mio EUR 

ugodnih finančnih spodbud bi naj finančno okrepilo okoli 1.200 podjetij, ki potrebujejo kapital 

za različne razvojne aktivnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST  

izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad 

datum: 17.01.2017 

telefon: 02 234 12 60 

e-pošta: info@podjetniskisklad.si 

  

  

  

 

Kaj lahko MSP pričakujejo od SPSa v letu 2017? 

Glavna naloga Slovenskega podjetniškega sklada (SPSa) v letu 2017 še naprej 

ostaja pomoč mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) pri pridobivanju 

ugodnih virov financiranja. Finančne spodbude bodo podjetjem na voljo v obliki: 

 garancij za zavarovanje bančnih kreditov z znižanimi stroški, ki 

bodo tudi v letu 2017 še vedno daleč v ospredju in bodo predstavljale 

kar cca 80 % vseh ponujenih finančnih spodbud s strani SPSa 

 

Ostalih 20 % finančnih spodbud bo SPS ponudil podjetjem še v obliki:  

 

 zagonskih spodbud za ustanovitev inovativnih mladih podjetij, za 

ustanovitev podjetij na problemskih območjih in ustanovitev podjetij, ki 

se ukvarjajo z rabo lesa 

 semenski kapital za mlada tehnološka inovativna podjetja s 

potencialom hitre rasti 

 mikrokredite za posebne ciljne skupine, ki potrebujejo finančne vire za 

likvidno oz. tekoče poslovanje 

Pregled razpisov 2017: 

Napoved 2017: 

120 mio EUR 

ugodnih finančnih 

spodbud bi naj 

zadostovalo za 

podporo okoli  

1.200 podjetij 

 

Finančni produkti 2017:  

P1 plus 2017 - Garancije za bančne kredite s 

subvencijo obrestne mere  

Garancije SPSa omogočijo MSP-jem lažje, predvsem 

pa cenejše pridobivanje bančnih kreditov za večje 

investicije ali financiranje obratnih sredstev.  
Plan razpisanih sredstev 96,4 mio EUR 

Oblika financiranja garancija za bančni kredit s 
subvencijo obrestne mere 

Višina financiranja do 1.250.000 EUR 

Doba financiranja  do 10 let 

Razpoložljivost februar 2017 

 

P7 2017 - Mikrokrediti za mikro in mala 

podjetja 

Produkt omogoča lažji dostop do financiranja 

podjetjem, ki težje pridobijo finančna sredstva, 

ugodnosti kredita pa se kažejo v nižji obrestni meri, 

nižjih zavarovalnih zahtevah, ročnosti in moratoriju 

kredita. 
Plan razpisanih sredstev 5 mio EUR 

Oblika financiranja kredit  

Višina financiranja do 25.000 EUR 

Doba financiranja  do 5 let 

Razpoložljivost 20.01.2017 

 

P7R 2016 – Mikrokrediti za problemska 

območja 

Mikrokrediti, ki so dostopni že od 23. decembra 2016, 

omogočajo podjetjem iz območij Maribora z okolico, 

Pomurja, Pokolplja, Hrastnika, Radeč in Trbovlja, 

enostavnejši in hitrejši postopek pridobivanja kredita.  
Razpisana sredstva 12 mio EUR 

Oblika financiranja kredit  

Višina financiranja do 25.000 EUR 

Doba financiranja  do 5 let 

Razpoložljivost od 23.12.2016 dalje /aktiven/ 

 

 *Razpis P7R 2017 bo ponovno s podobnimi pogoji 

razpoložljiv novembra/decembra 2017! 

 



                                                                                                               
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančni produkti 2017:  

SK75 2017 – semenski kapital - konvertibilno 

posojilo za zagon inovativnih mladih podjetij 

Konvertibilno posojilo SPSa je oblika lastniškega 

financiranja, ki omogoči mladim visokotehnološkim 

podjetjem hitrejši vstop na trg.  
Plan razpisanih sredstev 0,6 mio EUR 

Oblika financiranja konvertibilno posojilo 

Višina financiranja 75.000  EUR 

Doba financiranja  moratorij na vračilo 
konvertibilnega posojila v 

obdobju 2 let z možnostjo 
podaljšanja 

Razpoložljivost marec 2017 

Vključen »SPS dvojček« predselekcijski postopki, 

izobraževanja, mentorstvo, demo 
dnevi 

 

SK200 2017 – semenski kapital – kapitalski 

vložek SPS-a 

Produkt deluje na način, da holdinški sklad (SPS) 

skupaj z zasebnim investitorjem, ki zagotovi vsaj 20 

% zasebnega kapitala, neposredno so investira v obliki 

neposrednega lastniškega vložka v mlado 

visokotehnološko in inovativno podjetje.  
Plan razpisanih sredstev 0,4  mio EUR 

Oblika financiranja kapitalski vložek SPSa  

Višina financiranja 200.000 EUR 

Doba financiranja  izplačilo v štirih tranšah 

Razpoložljivost marec 2017 

Vključen »SPS dvojček« predselekcijski postopki, 
izobraževanja, mentorstvo, demo 
dnevi 

 

P2 2017 – Spodbude za zagon inovativnih 

podjetij 

Produkt omogoča sofinanciranje ustanovitve in zagon 

inovativnih podjetij s potencialom rasti, hitrejši razvoj 

novih idej, tehnoloških dosežkov in spodbuja razvoj 

perspektivnih podjetij.  
Plan razpisanih sredstev 2,16  mio EUR 

Oblika financiranja nepovratna sredstva 

Višina financiranja do 54.000 EUR 

Doba financiranja  izplačilo v treh tranšah 

Razpoložljivost februar/marec 2017 

Vključen »SPS dvojček« tekmovanje Start up Slovenija, 
izbira mentorja 

  

P2R 2017/2018 – Spodbude za zagon podjetij 

na problemskih območjih 

Produkt omogoča sofinanciranje ustanovitve podjetij v 

problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.  
Plan razpisanih sredstev 3,2  mio EUR 

Oblika financiranja nepovratna sredstva 

Višina financiranja do 40.000 EUR 

Doba financiranja  izplačilo v dveh tranšah 

Razpoložljivost november/december 2017 

 

P2L 2017 – Spodbude za zagon podjetij na 

področju rabe lesa  

Produkt omogoča sofinanciranje ustanovitve  podjetij, 

ki se ukvarjajo z rabo lesa. Zasleduje se uvajanje 

proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter 

povezovanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni 

verigi.  
Plan razpisanih sredstev 0,5 mio EUR 

Oblika financiranja nepovratna sredstva 

Višina financiranja do 40. 000 EUR 

Doba financiranja  izplačilo v dveh tranšah 

Razpoložljivost februar/marec 2017 

 

 

Rezultati 2016:  

SPS je v letu 2016 skupno odobril: 

 124 mio EUR različnih finančnih spodbud, od tega:  

- 109,3 mio EUR garancij za bančne kredite 

- 4,7 mio EUR mikrokreditov za mikro in mala podjetja 

- 0,8 mio EUR mikrokreditov za socialna podjetja 

- 3,8 mio EUR spodbud za zagon inovativnih podjetij 

- 3,1 mio EUR spodbud za zagon podjetij na problemskih območjih 

- 0,4 mio EUR spodbud za zagon podjetij, ki se ukvarjajo z rabo lesa 

- 1,05 mio EUR semenskega kapitala v obliki konvertibilnih posojil 

- 0,8 mio EUR semenskega kapitala v obliki kapitalskih vložkov 

 

 kar je zadoščalo za podporo preko 900 mikro, malih in srednje velikih 

podjetij  

Največ finančnih spodbud je tudi v preteklem letu odobril v okviru garancij za zavarovanje 

bančnih kreditov, in sicer je podprl kar 477 mikro, malih in srednje velikih podjetij, katerim 

se je s subvencijo zmanjšala tudi obrestna mera. Ostale finančne spodbude so bile 

dodeljene v obliki mikrokreditov, ki so bili namenjeni posebnim ciljnim skupinam za tekoče 

poslovanje, med njimi tudi za socialna podjetja. Velik poudarek pa je tudi v letu 2016 SPS 

namenil podjetjem v zgodnjih fazah razvoja.  Skupno je podprl preko 174 podjetij z 

zagonskimi nepovratnimi sredstvi. Nepovratna sredstva so prejela tehnološko inovativna 

podjetja, podjetja locirana na problemskih območjih, prvič pa tudi podjetja, ki se ukvarjajo 

z rabo lesa. Podjetja, ki so še posebej izstopala po inovativnosti in potencialom hitre rasti 

pa so bila tudi v preteklem letu podprta s semenskim kapitalom v obliki konvertibilnih posojil 

in kapitalskih vložkov skupaj s privatnimi investitorji.  

 
Učinki finančnih spodbud 2007-2015:  

Finančne spodbude pozitivno vplivajo na konkurenčnost slovenskih podjetij oz. 

slovenskega gospodarstva, saj podjetjem omogočijo izboljšan dostop do virov financiranja 

v vseh fazah njihovega razvoja. Učinki se kažejo predvsem v ohranjanju delovnih mest, 

ustvarjanju novih delovnih mest ter v povečanju dodane vrednosti na zaposlenega.  

Podprta podjetja SPS-a so v obdobju 2007-2015: 

 ohranila 92.969 delovnih mest 

 ustvarila 9.032 novih delovnih mest  

- oz. pričakovan učinek je 2,5 novega delovnega mesta na podjetje 

 

 povprečno za 12 % povečala dodano vrednost na zaposlenega v 3 letih po 

investiciji  

-  povprečna začetna vrednost: 34.156 EUR / zaposlenega 

-  povprečna končna vrednost: 41.000 EUR / zaposlenega 

 

 Primeri nekaterih uspešnih zgodb SPS-a 

 Mesi d.o.o.  

 Abelium d.o.o.  

 Ortotip d.o.o.  

 Homeogarden d.o.o. 

 Eforma d.o.o.  

 Chipolo d.o.o.  

 Celtra d.o.o.  

 Visionect d.o.o.  

 L-tek elektronika d.o.o.  

 KLS Ljubno d.o.o.  

 Duler d.o.o.  

 Grosist d.o.o.  

 Ur – na d.o.o.  

 SmartPA d.o.o.  

Uspešne zgodbe so dostopne na spletni strani SPS-a www.podjetniskisklad.si.  

 

 

 

 

 
 

http://www.podjetniskisklad.si/

