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OSEBNA IZKAZNICA: 

  
NAZIV Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 
KRATEK NAZIV Slovenski podjetniški sklad (Sklad ali SPS) 
SEDEŽ Maribor 
POSLOVNI NASLOV Ulica kneza Koclja 22 
MATIČNA ŠTEVILKA 5523362 
DAVČNA ŠTEVILKA 58045473 
PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA Javni finančni sklad 
LASTNIŠTVO Republika Slovenija 
LETO USTANOVITVE 1992 

STATUT Statut Sklada predstavlja Ustanovitveni akt Javnega sklada RS za podjetništvo (UL št. 4/2019) 

ZAKONSKA PODLAGA ZA DELOVANJE  

Zakon o javnih skladih ZJS-1 (Ur.l. RS št. 77/2008 in 8/2010 - ZSKZ-B)  

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo ZPOP–1 (Ur. l. št. 102/2007, 57/2012, 82/2013, 

17/2015 in 27/2017) 

Zakon o družbah tveganega kapitala ZDTK-A (Ur.l. RS št. 92/2007, 57/2009)  

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

DEJAVNOSTI SKLADA PO 

STANDARDNI KLASIFIKACIJI 

84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, 

64.910 Dejavnost finančnega zakupa, 

64.920 Drugo kreditiranje, 

64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov. 
PODATKI O REGISTRACIJI 23.1.1992 na osnovi Zakona o razvoju malega gospodarstva 

ELEKTRONSKA POŠTA info@podjetniskisklad.si 

TELEFON 02/234 12 60 

FAX 02/234 12 82 

SPLETNA STRAN www.podjetniskisklad.si 

DIREKTORICA mag. Maja Tomanič Vidovič 

ČLANI NADZORNEGA SVETA  

NA DAN 31.12.2020 

Jernej Salecl (predsednik nadzornega sveta), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Drago Delalut (namestnik predsednika nadzornega sveta), Obrtna zbornica Slovenije 

Mag. Kristijan Hvala, Združenje bank Slovenije 

Grega Kordež, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Aleška Korenčič, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

Mag. Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije 

Goran Kitić, Ministrstvo za finance 

FINANČNI PODATKI NA DAN 31.12.2020 

NAMENSKO PREMOŽENJE - KAPITAL 73,94 mio EUR 

BILANČNA VSOTA /bančni princip/  

             = 

AKTIVNI PORTFELJ 

743,65 mio EUR 

 

 

 

 

 

STRUKTURA AKTIVNEGA PORTFELJA 

na dan 31.12.2020 

Število aktivnih pogodb: 12.130  

Višina aktivnih pogodb: 743,65 mio EUR  

 

Razdelitev: 

 

▪ Garancijska linija  

- Število aktivnih pogodb: 6.427 (53 % od celote) 

- Višina aktivnih pogodb: 504,43 mio EUR (67,8 % od celote) 

 

▪ Kreditna linija  

- Število aktivnih pogodb: 4.812 (39,7 % od celote) 

- Višina aktivnih pogodb: 161,55 mio EUR (21,7 % od celote) 

▪ Posebni produkti  

mailto:info@podjetniskisklad.si
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- Število aktivnih pogodb: 840 (6,9 % od celote) 

- Višina aktivnih pogodb: 26,74 mio EUR (3,6 % od celote) 

 

▪ Ostalo 

- Število aktivnih pogodb: 51 (0,4 % od celote) 

- Višina aktivnih pogodb: 50,93 mio EUR (6,9 % od celote) 

 

VIRI 

▪ Lastni viri: 110,99 mio EUR (14,9 %) 

▪ Sredstva v upravljanju: 255,07 mio EUR (34,3 %) 

▪ Potencialne obveznosti in obveznosti iz virov drugih institucij: 377,59 mio EUR (50,8 %) 

ZUNANJA REVIZIJA 2020 Deloitte revizija d.o.o. 

NOTRANJA REVIZIJA 2020 Audit & Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. 
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NAGOVOR PREDSEDNIKA IN PREGLED DELA NADZORNEGA SVETA 

 
Za nami je še eno leto uspešnega poslovanja 
Slovenskega podjetniškega sklada. Leto 2020 je 
bilo posebno leto, ki si ga bomo zagotovo vsi 
zapomnili. Šele pričeli smo z uresničevanjem 
predhodno skrbno zastavljenega poslovnega in 
finančnega načrta, že nas je ob izbruhu 
koronavirusa in posledično razglašene epidemije 
doletela popolnoma nova situacija, ki nas je  
postavila pred popolnoma nove izzive. Celotno 
gospodarstvo je bilo postavljeno pod veliko 
preizkušnjo in potreben je bil hiter in celovit 
odziv. Vse plane smo morali na hitro spremeniti, 
jih dopolniti ter jih prilagoditi novim razmeram. 
Na tem mestu lahko trdim, da je Slovenski 
podjetniški sklad odlično opravil svoje poslanstvo 
skrbi za podjetniški sektor in se je njegova hitra 
prilagodljivost izkazala kot velika vrlina. 

 

 
Nadzorni svet Slovenskega podjetniškega sklada je v skladu z vsemi zakonskimi predpisi odgovorno in 
vestno spremljal poslovanje Sklada. V  letu 2020 smo se sestali na štirih rednih in dveh korespondenčnih 
sejah, na katerih smo se seznanili z vsemi pomembnimi gradivi in strateškimi dokumenti ter sprejemali 
odločitve in usmeritve za nadaljnje poslovanje.  
 
Vsi člani Nadzornega sveta smo s svojimi specifičnimi znanji in z izkušnjami iz okolja oz. iz našega 
področja dela, podajali konkretne predloge, predvsem v smeri čim boljše in čim hitrejše prilagoditve 
ukrepov Sklada dejanskim razmeram v gospodarstvu in potrebam mikro, malih in srednje velikih podjetij.  
 
Zaključek poslovnega leta 2020 štejemo kot rekorden, saj je Sklad skupaj podprl 8.421 projektov v 
mikro, malih in srednjih podjetjih s 187 mio EUR ugodnih finančnih in vsebinskih spodbud. Vodstvo 
Sklada je z zaposlenimi preseglo vse zastavljene načrte. 
 
Tako se je Sklad  s svojim aktivnim delovanjem ponovno izkazal kot eden vidnejših akterjev med 
podpornimi institucijami za podporo podjetništva in kot tak aktivno prispeva k nastajanju, rasti in razvoju 
mikro, malih in srednje velikih podjetij  v vseh fazah razvoja ter  doseganju ciljev EU in Vlade RS nasploh. 
 
        Predsednik nadzornega sveta 
        Slovenskega podjetniškega sklada 

                            
Jernej Salecl  

          

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_coronavirus_response.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_coronavirus_response.pdf
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NAGOVOR DIREKTORICE 

 
Nastala situacija na trgu, povezana s COVID-19, ki je v 
celoti zaznamovala leto 2020, je ponovno pokazala, kako 
pomembna je finančna pomoč v obliki državnih pomoči pri 
pridobivanju finančnih virov pri poslovanju evropskih 
podjetij, še posebej mikro, malih in srednje velikih. 
 
COVID-19 kriza je imela v letu 2020 močan vpliv na 
poslovanje Slovenskega podjetniškega sklada in na 
povpraševanje po njegovih produktih. Zaradi ekonomskega 
šoka, v katerem so se znašli tudi slovenski MSP-ji, je 
drastično narastlo povpraševanje po likvidnih virih. 
 
Sklad je tako že takoj v mesecu marcu 2020 začel s 
prilagajanjem načrtovanih produktov novim razmeram 
oziroma oblikovanju novih ob finančni podpori resornega 
ministrstva - Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. 

 
 
Kljub že rekordnemu letu 2019 so se obsegi pomoči ponovili oziroma še zaostrili tudi v letu 2020, 
saj je Sklad presegel rezultate 2019 za 80 % po številu in 40 % po odobrenih spodbudah, kar je 
predvsem posledica izvajanja dodatnih ukrepov za blažitev posledic epidemije COVID-19 na 
gospodarstvo.  
 
V letu 2020 je Sklad z izvedbo vseh ukrepov realiziral 307 % po številu podprtih projektov (8421 
podprtih projektov) in 166,7 % po odobrenih sredstvih (187 mio EUR), glede na prvoten poslovni 
načrt Sklada. Pri tem se je ponovno pozitivno izkazal multiplikacijski učinek uporabljenih zunanjih 
virov, saj smo s 73 mio EUR omogočili 187 mio EUR spodbud oziroma skoraj 300 mio EUR investicij 
v podjetniškem sektorju. 
 
Ob odobravanju novih projektov je moral Sklad skladno s sprejetimi ukrepi Vlade RS v različnih t.i. 
PKP (proti koronski paketi) odobravati tudi moratorije pri obstoječih kreditojemalcih in koristnikih 
garancij pri zavarovanju obstoječih bančnih kreditih (čez 1500 izdanih moratorijev) in skrbeti za 
obvladovanje obstoječega aktivnega portfelja, ki je konec leta 2019 znašal nekaj manj kot 700 mio 
EUR z več kot 12 000 vključenimi aktivnimi projekti, konec leta 2020 pa že (skupaj z vsemi izdanimi 
in že izplačanimi vavčerji) 744 mio EUR in 12.130 aktivnih projektov.  
 
Garancije za zavarovanje kreditov so ostale tako kot v ostalih EU državah glavni instrument, zaradi 
velikega povpraševanja so bila vsa razpisana sredstva odobrena že v začetku septembra 2020. 
Velika uporabna vrednost garancij za najemanje bančnih kreditov v zaostrenih razmerah zaradi 
COVID krize se je pokazala na celotnem območju EU, saj so članice Evropskega združenja 
garancijskih shem povečale v letu 2020 višino izdanih garancij za 135 % in znaša višina aktivnih 
garancij članic združenja že preko 260 mlrd EUR.  
 
Pomembno vlogo so odigrali hitri likvidni krediti, tako mikrokrediti kot tudi ugodni krediti za 
gostinstvo in turizem, ki smo jih oblikovali na novo v drugi polovicileta 2020 izključno zaradi posledic 
COVID-19 in zaradi pridobljenih dodatnih virov iz proračuna RS. 
 
Tudi vse ostale spodbude v obliki start up spodbud, semenskega kapitala, vsebinske podpore 
mladih inovativnih podjetij in različnih vavčerjev vključno s subvencijami za zaščitno opremo so bile 
pomembne za blažitev posledic krize COVID 19. 
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Prav tako smo ostali učinkovit sokreator podpornega okolja in povezovalec podjetniških mrež v 
mednarodnem prostoru, tudi s spodbujanje razvojnega sodelovanja med različnimi državami in 
regijami, pri katerem sodelujejo razvojne institucije in podjetja. Pri tem se povezujemo tudi z 
ostalimi mednarodnimi institucijami in združenji (UNIDO, AECM,…). Kar nekaj aktivnosti je bilo 
izvedenih kot skupen odziv na premagovanje COVID19 krize, ker gre za mednarodno krizo, kjer 
smo močnejši le, če smo povezani.  
 
Še posebej pa bo za obnovo in post-covid obdobje pomembno sodelovanje Sklada v različnih 
programih EU, ki so se začeli v letu 2020 oziroma v letu 2021 in bodo pomemben vir za podporo 
podjetniškega sektorja v obdobju 2021-2027, in sicer: 
▪ NextGenerationEU 2021 - 2026 , v sklopu katerega se spredvideva sodelovanje Sklada pri 

izvajanju: 
• React EU 2021 - 2023 
• Recovery and resilience facility 2021 - 2026 

▪ Večletna finančna perspektiva vključno z Invest EU skladom 2021 – 2027,  
▪ Pan EU Fund. 
 

Kriznega leta 2020 pa zagotovo ne bi zaključili z doseženimi rezultati, če ne bi Sklad imel 

profesionalne in učinkovite ekipe Sklada, tako štiričlanskega vodstva, kot tudi vsakega 

posameznika, ki je s trdim delom pripomogel k pomoči MSPjem v letu 2020. 

 

 

      Direktorica Slovenskega podjetniškega sklada 
      Mag. Maja Tomanič Vidovič 
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1. STRNJENO POROČILO 2020 IN IZZIVI ZA PRIHODNJE LETO 
 

1.1. Strnjeno poročilo poslovanja Sklada v letu 2020 
 

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad ali SPS) ostaja specializirana finančna institucija, ki 
mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP), zagonskim ter hitro rastočim podjetjem 

nudi učinkovite finančne in vsebinske spodbude. S svojimi aktivnostmi zapolnjuje finančne vrzeli in 
skupaj s finančnimi partnerji, ne le izboljša dostop, temveč tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati MSP-

ji pri pridobivanju finančnih virov za razvoj, rast in prodor na vedno bolj zahtevna in specializirana 

tržišča. Sklad podporo podjetjem nudi v različnih razvojnih fazah, tako da lahko podjetja z ugodnimi 
spodbudami pokrivajo vse življenjske cikle svojega razvoja. 

 
Leto 2020 je bilo za Sklad rekordno leto, saj je v primerjavi z letom 2019 bila realizacija: 

▪ 180 % po številu in  
▪ 140 % po znesku odobrenih spodbud,  

kar je predvsem posledica izvajanja dodatnih ukrepov za blažitev posledic epidemije COVID-19 na 

gospodarstvo.  
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V letu 2020 je Sklad z izvedbo vseh ukrepov realiziral: 

 
▪ 307 % po številu podprtih projektov in  

▪ 167 % po odobrenih sredstvih, glede na prvoten poslovni načrt Sklada.  
 

   

 

 
Doseženi rezultati odobrenih finančnih in vsebinskih spodbud za MSP v letu 2020: 
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V letu 2020 je Sklad z ukrepi za odpravljanje Covid posledic pomagal podjetjem tudi z aneksi za pretekle 

pogodbe v okviru katerih so podjetja lahko koristila dodaten moratorij oz. spremembe pogodb o kreditih, 
garancijah in konvertibilnih posojilih.  

ANEKSI - GARANCIJE 659 

ANEKSI - MIKROKREDITI 861 

ANEKSI - KONVERTIBILNA POSOJILA 5 

SKUPAJ ANEKSI 1525 

 
 

V preteklih letih je delovanje Sklada vsako leto naraščalo. Leto 2020 je bilo rekordno tako po številu 

podprtih projektov, kot po odobrenih zneskih finančnih in vsebinskih spodbud. V obdobju 2007-2020 
je Sklad ustvarjal naraščajoč trend svojega delovanja.  
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Prav tako je v preteklem obdobju naraščal tudi aktivni portfelj Sklada, ki je bil v obdobju 2007-2020 
sledeč:  

 
 
 
Sklad je za odobritev finančnih in vsebinskih spodbud v letu 2020 uporabil zunanje vire v višini 73 mio 
EUR, ki jih je dodatno oplemenitil z lastnimi sredstvi, s čimer je: 

▪ odobril: 187  mio EUR ugodnih finančnih in vsebinskih spodbud 

▪ spodbudil: cca 300 mio EUR investicij v gospodarstvu, 

 
kar predstavlja multiplikacijo: 
▪ vseh uporabljenih virov v razmerju z izvedenimi investicijami: 2,3 X oz. 

▪ uporabljenih zunanjih virov z izvedenimi investicijami: 4,1 X 

 
Zaradi že omenjenih nepredvidljivih gospodarskih in tržnih razmer zaradi izbruha epidemije COVID 19 

je Sklad v letu 2020 posebno pozornost namenjal upravljanju tveganj. Gospodarski položaj večine 
podjetij v posameznih panogah se je zelo poslabšal, kar vpliva na višjo tveganost kreditnega portfelja 

Sklada.  

 
Sklad je v letu 2020 pozorno spremljal in analiziral svoj portfelj, gibanje tveganega portfelja, število 

sklenjenih moratorijev, zamude pri plačilih, realizirano bruto in neto izgubo ter tako zagotavljal stalen 
nadzor nad kreditnim tveganjem Sklada. Podrobna analiza vseh omenjenih dejavnikov na dan 31. 12. 

2020 je pokazala, da Sklad na nobenem področju oziroma produktu ne dosega potencialno načrtovanih 
izgub, oblikovane rezervacije na področju (mikro)kreditov in garancij, kjer je izpostavljenost največja, 

pa znašajo večkratnik tveganega portfelja Sklada. To pomeni, da je Sklad kreditno tveganje v letu 2020 

uspešno nadzoroval in obvladoval.  
 

Sklad je glede na zaostrene razmere zaradi širjenja koronavirusa, izvedel oceno potreb po potencialno 
višjih zneskih rezervacij zaradi zviševanja kreditnega tveganja ter pričakovanj poslabšanja kreditnega 

portfelja po izteku moratorijev, sklenjenih v okviru tako imenovanih protikoronskih ukrepov. Iz ocene 

izhaja, da oblikovane rezervacije tudi v primeru črnih scenarijev zadoščajo za potencialne izgube iz 
naslova produktov Sklada. Ker so trenutne gospodarske in tržne razmere nepredvidljive ter odvisne od 

dolžine trajanja učinkov epidemije koronavirusa, bo Sklad še naprej spremljal dogajanja v gospodarstvu 
in za obvladovanje zaznanih povečanih tveganj po potrebi izvajal dodatne ukrepe. 
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Sklad je za uresničitev aktivnosti v letu 2020 prilagodil tudi svoje poslovanje. Poleg upoštevanja 

priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi z ukrepi za preprečevanje širjenja Covid-19, je 
v največji možni meri delo organiziral tako, da so ga zaposleni lahko opravljali od doma. Da bi lahko 

izvedel vse, kar je bilo vezano na ponovno zelo povečane obsege izvajanja različnih oblik pomoči, je 
nadaljeval z uvajanjem digitalizacije poslovanja, na področjih, kjer je to prineslo največje učinke. Za 

premostitev največjih obremenitev, se je poleg nadurnega dela in dela v sicer prostih dnevih, Sklad 

posluževal tudi študentskega dela in začasnega prerazporejanja zaposlenih na naloge, ki so morale biti 
izvedene v določenih rokih. 

 
 

V okviru finančnih spodbud je Sklad prvotno načrtovano podporo števila odobrenih projektov realiziral 
v obsegu 

▪ 275 % in podprl 3.215 projektov.  

 
S finančnimi spodbudami je Sklad realiziral odobrene spodbude v obsegu 

▪ 163 % in razdelil 168,18 mio EUR  

    
___________________________________________________________________________________ 
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Poleg finančnih spodbud je Sklad preko vsebinske podpore, vavčerjev in javnega poziva za 

zaščitno opremo dodatno podprl  
▪ 5.206 projektov in odobril 18,90 mio EUR sredstev.  

 
Realizacija je bila v primerjavi z osnovnim poslovnim in finančnim načrtom  

▪ 329 % glede na število podprtih projektov, oz.  

▪ 209 % glede na odobrena sredstva.  

      
Presežena realizacija je predvsem posledica izvedenih COVID ukrepov Sklada, ki v osnovnem poslovnem 
in finančnem načrtu Sklada niso bili načrtovani: 

▪ COVID krediti za mikro in mala podjetja iz sredstev Sklada skladov SID BANKE (P7-2 20) 
▪ COVID krediti za turizem in gostinstvo 2020 (P7C 2020) 

▪ Javni poziv COVID 19 za zaščitno opremo 

 
in ostali razpisi, ki v osnovnem poslovnem in finančnem načrtu niso bili načrtovani: 

▪ Start up spodbude na problemskih območjih (P2R 20). 
 

PREGLED FINANČNIH IN VSEBINSKIH LINIJ SKLADA 2020 
 

FINANČNE LINIJE   

Garancije  79,18 mio EUR oz.  42,3 % 

Covid (mikro)krediti 44,93 mio EUR oz.  24,0 % 

Mikrokrediti 19,80 mio EUR oz.  10,6 % 

Spodbude za digitalno transformacijo 12,70 mio EUR oz. 6,8 % 

Spodbude za les  5,11 mio EUR oz. 2,7 % 

Zagonske spodbude  4,36 mio EUR oz. 2,3 % 

Semenski kapital  2,10 mio EUR oz. 1,1 % 

VSEBINSKE LINIJE   

Subvencija za zaščitno opremo 9,99 mio EUR oz. 5,3 % 

Vavčerji 6,94 mio EUR oz. 3,7 % 

Vsebinska podpora 1,97 mio EUR oz. 1,1 % 
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PREGLED PODPRTIH PROJEKTOV 2020 GLEDE NA ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PRIJAVLJENIH 

PODJETJIH 

 
Sklad je v letu 2020 s finančnimi spodbudami podprl 3215 projektov v 2138 podjetjih. Po številu 
zaposlenih je bilo največ podjetij z 1 - 4 zaposlenimi (41 %), sledi skupina s 5 – 9 zaposlenimi (25 %). 

Skupina mikro podjetij 1- 9 zaposlenih ima tako 66 % delež podpore, iz česar lahko izhajamo, da mikro 

podjetja potrebujejo največ finančne podpore, saj so najbolj ranljiva ob upadu poslovanja, ki je v letu 
2020 bil posledica Covid epidemije. Mala podjetja z 10 – 49 zaposlenimi so imela 30 % delež podpore 

in srednja podjetja s 50 – 249 zaposlenimi le 4 %.  
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1.2. Poročilo o delu Nadzornega sveta 
 
Nadzorni svet Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju Sklad) je v letu 2020 aktivno, vestno 

in odgovorno spremljal poslovanje Sklada ter skrbel, da je le - ta deloval skladno z namenom, za 
katerega je ustanovljen.  

 

Izvedene so bile štiri redne in dve korespondenčni seji. Na vseh sejah je bil Nadzorni svet sklepčen. V 
septembru 2020 je Vlada Republike Slovenije, kot predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, razrešila člana Jerneja Tovšaka in Marka Drofenika. Za preostanek mandata razrešenih 
članov je Vlada Republike Slovenije v Nadzorni svet Sklada imenovala Jerneja Salecla, za čas od 

1.10.2020 do 30.4.2021 in Grega Kordeža, za čas od 1.10.2020 do 11.6.2023. 

 
Sestava Nadzornega sveta, katerega člane skladno z zakonskimi določili za dobo štirih let imenuje in 

razrešuje ustanovitelj (t.j. Vlada Republike Slovenije) na predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo, 
je bila v letu 2020 naslednja: 

 
Od 1.1.2020 do 30.9.2020 

Zakonsko predpisana sestava 

Nadzornega sveta  
Člani Nadzornega sveta  

dva predstavnika ministrstva, 

pristojnega za gospodarstvo  

▪ Jernej Tovšak (predsednik Nadzornega sveta) 

▪ Marko Drofenik  

predstavnik Obrtne zbornice Slovenije 
▪ Drago Delalut  (namestnik predsednika Nadzornega 

sveta) 

predstavnik ministrstva, pristojnega za 

finance  
▪ Goran Kitić 

predstavnik Službe Vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko  
▪ Aleška Korenčič  

predstavnik Gospodarske zbornice 
Slovenije  

▪ mag. Samo Hribar Milič 

predstavnik Združenja Bank Slovenije  ▪ mag. Kristijan Hvala 

 
Od 1.10.2020 do 31.12.2020 

Zakonsko predpisana sestava Nadzornega 

sveta  
Člani Nadzornega sveta  

dva predstavnika ministrstva, pristojnega 

za gospodarstvo  

▪ Jernej Salecl (predsednik Nadzornega sveta) 

▪ Grega Kordež  

predstavnik Obrtne zbornice Slovenije 
▪ Drago Delalut  (namestnik predsednika Nadzornega 

sveta) 

predstavnik ministrstva, pristojnega za 

finance  
▪ Goran Kitić 

predstavnik Službe Vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko  
▪ Aleška Korenčič  

predstavnik Gospodarske zbornice 
Slovenije  

▪ mag. Samo Hribar Milič 

predstavnik Združenja Bank Slovenije  ▪ mag. Kristijan Hvala 

 
 

Osrednje zakonsko predpisane naloge Nadzornega sveta Sklada so predvsem, da:  

▪ skrbi, da Sklad deluje skladno z namenom, zaradi katerega je ustanovljen,  
▪ pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo Sklada,  

▪ sprejme splošne pogoje poslovanja Sklada,  
▪ daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih oseb in k predlogom partnerskih projektov z 

drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami,  
▪ predlaga imenovanje in razrešitev direktorja Sklada,  

▪ sestavi pisna poročila ustanovitelju, v katerih zavzame stališča do poslovnega in finančnega načrta 

ter poslovnega poročila Sklada,  
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▪ predlaga način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad 

prihodki Sklada,  
▪ predlaga imenovanje revizorja.  

 
V okviru sej so se člani Nadzornega sveta seznanili z delovanjem vodstva in sprejemanjem poslovnih 

odločitev, k čemur so aktivno prispevali s predlogi za izboljšanje poslovanja in produktov Sklada za 

neposredne in posredne spodbude za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).  
 

Na sejah so bili člani Nadzornega sveta seznanjeni z vsemi pomembnejšimi gradivi in strateškimi 
dokumenti, kot so Letno poročilo Sklada, Poslovni in finančni načrt Sklada za leto 2021 in druga poročila 

Sklada ter sestavili pisna poročila ustanovitelju, v katerih so podali predloge za razrešitev nekaterih 
odprtih vprašanj, ki neposredno vplivajo na delovanje Sklada, v skladu s pristojnostmi Nadzornega sveta. 

 

Tudi v letu 2020 je Nadzorni svet spremljal potek pogajanj Sklada s SID banko d.d. v zvezi z izvajanjem 
linije mikrokreditov s prispevkom Evropskih kohezijskih sredstev (v nadaljevanju EKP) preko Sklada 

skladov in na 1. korespondenčni seji, z dne 3.9.2020, podal pozitivno mnenje h končni verziji »Okvirnega 
finančnega sporazuma za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-

2020)/COVID-19«. 

 
Sicer pa so bila pomembnejša področja, ki jih je Nadzorni svet obravnaval v letu 2020, še:  

▪ spremljanje stanja naložb sodelujočih družb tveganega kapitala, s katerimi je Sklad v letu 2010 sklenil 
javno - zasebno partnerstvo;  

▪ zaradi povečanega obsega dela Sklada dal poseben poudarek pomembnosti vpeljavi e-poslovanja v 
poslovne procese, ki ga je Sklad pričel izvajati v letu 2017 in se bo nadaljeval tudi v letu 2021;   

▪ spremljanje velikega povpraševanja podjetniškega sektorja po garancijskih shemah; 

▪ spremljanje ukrepov Sklada v pomoč pri premoščanju poslovnih in finančnih izzivov zaradi posledic 
novega koronavirusa 

▪ spremljanje postopka ocena Microfinanz Ratinga, ki je preverjal skladnost poslovanja Sklada z 
Evropskim standardom pravilnega ravnanja za ponudnike mikrokreditov in na podlagi katere je Sklad 

v letu 2020 ponovno prejel Evropski kodeks (potrdilo) dobrega ravnanja za svoj portfelj poslovnih 

mikrokreditov. 
 

Poleg navedenega je Nadzorni svet Sklada redno, na vsaki seji, spremljal tekočo realizacijo izvajanja 
finančnih produktov Sklada oz. dodeljevanja spodbud MSP-jem, prav tako je spremljal podatek o 

prejemnikih sredstev, ki jih Sklad v luči čim večje transparentnosti poslovanja tudi javno objavlja. Z 

uspešnim poslovanjem Sklada v letu 2020 je Nadzorni svet zadovoljen oz. ocenjuje, da sledi načrtovanim 
aktivnostim. Leto 2020 je bilo za Sklad rekordno leto, saj je skupno odobril dobrih 187 mio EUR ugodnih 

finančnih in vsebinskih spodbud in tako podprl 8.421 projektov. Vodstvo Sklada z zaposlenimi izpolnjuje 
načrte in poslovanje vodi skladno z zastavljenim poslovnim načrtom ter strateškimi usmeritvami. Sklad 

je s svojim aktivnim delovanjem eden vidnejših akterjev med podpornimi institucijami za podporo 
podjetništva in si kot tak prizadeva k promociji ciljev EU in Vlade RS, rasti podjetništva, inovacij, raziskav, 

razvoja in zaposlovanja ter izboljšanju gospodarske klime nasploh. 

 
Predsednik Nadzornega sveta  

Slovenskega podjetniškega sklada 
 

Jernej Salecl 
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1.3. Izzivi za leto 2021 

 
Delovanje Sklada je glede na njegovo poslanstvo, vedno zaznamovano s stanjem v gospodarstvu, kjer 

s finančnimi spodbudami poskuša zapolniti vrzeli na področju dostopa podjetniškega sektorja do 
ugodnejših finančnih virov za investicije in poslovanje. Sklad želi tudi v letu 2021 ostati prepoznavna 

finančna institucija z učinkovitimi finančnimi vzpodbudami za MSP. Prav tako bo Sklad tudi v letu 2021 
nadaljeval z izvajanjem ukrepov za okrevanje gospodarstva zaradi posledic COVID-19.  

 

Osnovna tri poslanstva Sklada v letu 2021 ostajajo:  

 
 

V letu 2021 se bo Sklad trudil ostati povezovalec podjetniške mreže v domačem in mednarodnem okolju 
s sklepanjem strateških partnerstev za koriščenje EU programov. Izvajal bo tudi ostale aktivnosti na 

ravni EU in sklepal ostala partnerstva s podjetniškimi mrežami, s ciljem zagotavljanja MSP-jem pomoč 
pri internacionalizaciji – še zlasti povezovanje, spodbujanje k prenosu znanja in inovacij na tuje trge, 

iskanje novih razvojnih sodelovanj in razvoj skupnih projektov na mednarodni ravni.  

 
Velik izziv v letu 2021 bo začetek sodelovanja v novih EU programih za okrevanje in 

odpornost gospodarstva in nadaljnji trajnostni razvoj. Tako je za Sklad za leto 2021 predviden 
pričetek izvajanja: 

▪ Instrumenta NextGeneration 2021 – 2026 oz. znotraj tega: 

• Instrument za okrevanje in odpornost (Recovery and Resilence Facility) 2021 – 2026 

• ReactEU 2021 - 2023 

 

Prav tako pa bodo v letu 2021 potekali intenzivni pogovori in usklajevanja glede: 
▪ vključevanja Sklada v koriščenje sredstev večletnega finančnega okvirja 2021 – 2027, ter  

▪ potencialnega sodelovanja Sklada v InvestEU oz.  
▪ potencialnega sodelovanja v programu PAN European Guarantee Fund.  

 
Poleg navedenega pa bo Sklad izvajal že potrjene programe in instrumente, financirane iz trenutne 

finančne perspektive 2014 – 2020.  
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2. STRATEŠKA VLOGA IN VIZIJA SKLADA  

 
Strateška vloga Sklada je ostati nacionalni javni finančni sklad za podporo MSP-jev, start-upov in scale-
upov, ki z učinkovitimi finančnimi in vsebinskimi spodbudami zmanjšuje vrzeli pri dostopu do finančnih 

sredstev in pri dostopu do vsebinske podpore ter omogoča sofinanciranje različnih poslovnih storitev 

(vavčerjev). Sklad svojo strateško vlogo uresničuje s tremi poslanstvi:    
▪ zagotavljanje finančnih in vsebinskih spodbud za spodbujanje razvoja MSP-jev, start upov, scale 

upov, zaradi različnih vrzeli, ki so jih podjetja deležna na trgih, 
▪ zagotavljanje trajnostnega razvoja in uresničevanje ciljev EK in ostalih mednarodnih institucij v okviru 

politike razvoja podjetništva, 
▪ pri finančni in vsebinski podpori prevzemanje višjih stopenj tveganj.   
 
 

2.1. Poslanstvo Sklada 1: Zagotavljanje finančnih in vsebinskih spodbud za 

spodbujanje razvoja MSP-jev, start-upov in scale-upov zaradi različnih 

vrzeli, ki so jih podjetja deležna na trgu  

 

Sklad sledi svojemu osnovnemu poslanstvu, da zagotavlja finančne in vsebinske spodbude za 
spodbujanje razvoja MSP-jev, start-upov in scale-upov zaradi različnih vrzeli, ki so jih deležna podjetja 

na trgu. Delovanje Sklada temelji na zastavljenih strateških vlogah, s katerimi Sklad uresničuje svojo 

vizijo. 
 

Slika: Vizija Sklada 

 
Sklad v svojem delovanju uresničuje vizijo skozi 8 operativnih vlog: 
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2.1.1. Cilj: Zagotoviti ustrezne vire za odobritev finančnih in vsebinskih spodbud za MSP, 

start-upe in scale-upe  

 

Za leto 2020 je Sklad načrtoval uporabiti  
▪ cca 53 mio EUR ustreznih virov (javnih virov, virov EKP in drugih virov)  

▪ za oblikovanje finančnih in vsebinskih spodbud za MSP v višini 112 mio EUR.  
 

Realizacija uporabljenih virov je v primerjavi z osnovnimi načrti Sklada znašala  
▪ 128 mio EUR virov (241 % realizacija), s čemer je bilo oblikovanih  

▪ 187 mio EUR finančnih in  vsebinskih spodbud (167 % realizacija),  

 
Takšno povečanje sredstev je predvsem posledica izvajanja spodbud za premagovanje posledic vpliva 

COVID 19 na gospodarstvo. 
 

2.1.2. Cilj: zagotoviti ustrezne vire za odobritev finančnih spodbud  

 

Osnovni cilj Sklada je bil zagotoviti  

▪ cca 44 mio EUR ustreznih javnih virov, virov EKP in drugih virov za  
▪ odobritev finančnih spodbud v višini 103 mio EUR.  

 
Realizacija uporabljenih virov za odobritev finančnih spodbud je v primerjavi z osnovnimi načrti Sklada 

znašala  

▪ 109 mio EUR virov (248 % realizacija) 
▪ 168 mio EUR odobrenih finančnih spodbud (163 % realizacija),  

 
Sklad je tako presegel zastavljeni cilj, saj je zaradi vpliva COVID 19 na gospodarstvo, omogočil MSP-

jem tudi dostop do finančnih spodbud, ki v osnovnem poslovnem načrtu niso bile načrtovane. 
 
 

2.1.3. Cilj: zagotoviti ustrezne vire za letno ponudbo vsebinskih spodbud  

 

Za leto 2020 je Sklad na področju vsebinskih spodbud načrtoval  
▪ 9,06 mio EUR virov EKP za oblikovanje ponudbe vsebinskih spodbud in vavčerje za perspektivna hitro 

rastoča podjetja in inovativna start-up podjetja, podprta z zagonskimi spodbudami in semenskim 
kapitalom. 

 
V okviru vsebinskih spodbud je realizacija konec leta 2020 znašala  

▪ 18,90 mio EUR oz. 208 %.  
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2.1.4.  Cilj: zagotoviti multiplikacijo pridobljenih zunanjih virov za izvajanje finančnih 

spodbud na investiciji podjetja  

 
Dolgoročna strateška usmeritev Sklada je, da pridobljene zunanje vire za izvajanje finančnih spodbud 

(sredstva nacionalnega proračuna, sredstva evropskih strukturnih skladov in sredstva iz drugih tujih in 
domačih virov) optimalno oplemeniti oz. multiplicira s sredstvi Sklada, z bančnimi in ostalimi privatnimi 

finančnimi viri. V letu 2020 je Sklad uporabil  

▪ 54 mio EUR zunanjih virov, s čimer je odobril  
▪ 168 mio EUR finančnih spodbud in s tem vzpodbudil  

▪ 272 mio EUR investicij.  
 

To pomeni, da je bila multiplikacija zunanjih virov glede na izvedene investicije 5,0. 

 
 
 

2.1.5. Cilj: Prispevati k makroekonomskim učinkom na področju zaposlovanja – ustvariti 

povprečno 1 novo delovno mesto na podprt projekt in ohranitev obstoječih delovnih 

mest  

 

Sklad se v izvajanju svojega ključnega načela osredotoča na končnega uporabnika, torej prejemnika 

finančnih spodbud ter ga z vidika merjenja učinkov in evalvacije spremlja še tri leta po prejemu sredstev.  
 

Glede na pretekle rezultate, so podjetja podprta s sredstvi Sklada, v povprečju ustvarila  
▪ 1,6 novega delovnega mesta na podjetje v 3 letih po investiciji.  

 
Zaradi vpliva COVID 19 na gospodarstvo, se od podprtih podjetij v letu 2020 pričakuje predvsem 

preživetje podjetij in ohranitev obstoječih delovnih mest.   
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2.1.6. Cilj: Prispevati k makroekonomskim učinkom na področju dodane vrednosti na 

zaposlenega – povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega  

 

Finančne spodbude Sklada so usmerjene v povečanje konkurenčnosti slovenskih podjetij, zato Sklad 
poleg spremljanja učinkov na področju zaposlovanja, spremlja tudi gibanje dodane vrednosti na 

zaposlenega v podprtih podjetjih. Glede na pretekle rezultate, so podjetja podprta s sredstvi Sklada, v 
povprečju v 3 letih po investiciji povečala dodano vrednost na zaposlenega za 4 %. Povprečna vrednost 

je na dan 31.12.2019 znašala 38.652 EUR / zaposlenega. Zaradi vpliva COVID 19 na gospodarstvo, se 

od podprtih podjetij v letu 2020 pričakuje predvsem preživetje podjetij in ohranitev dodane vrednosti.  
 

Register podjetij z visoko dodano vrednostjo in Register inovativnih zagonskih podjetij 
Sklad vodi tudi Register podjetij z visoko dodano vrednostjo in Register inovativnih zagonskih podjetij, 

ki sta bila vzpostavljena v letu 2018 in sta opredeljena v Zakonu o spodbujanju investicij. Registra 

ponujata pregled podjetij z visoko dodano vrednostjo in pregled inovativnih zagonskih podjetij na enem 
mestu, obenem pa dajeta podjetjem referenco in potrditev, da so visoko uspešna oz. inovativna, kar 

jim lahko koristi pri izkazovanju statusa na različnih razpisih in krepi vlogo Slovenije kot dežele uspešnih 
podjetij, z ugodnim okoljem za nova zagonska podjetja.  

 
Na dan 31.12.2020 je bilo:  

▪ v register podjetij z visoko dodano vrednostjo vpisanih 6 podjetij, 

▪ v register inovativnih zagonskih podjetij pa 23 podjetij.  
 

 

2.1.7. Cilj: Povečati konkurenčnost podjetij  

 
Spremljanje konkurenčnosti podprtih podjetij se osredotoča tudi na spremljanje gibanja prihodka 
podprtih podjetij, poleg tega pa Sklad posebno pozornost namenja zagonskim start-up podjetjem in 

tehnološko usmerjenim podjetjem. Glede na pretekle rezultate, so podjetja podprta s sredstvi Sklada, v 
povprečju  

▪ za 12 % povečala prihodek v 3 letih po investiciji.  

 
Povprečen prihodek spremljanih podjetij na dan 31.12.2019 je znašal 1.838.194 EUR. Zaradi vpliva 

COVID 19 na gospodarstvo, se od podprtih podjetij v letu 2020 pričakuje predvsem preživetje podjetij 
in ohranitev poslovanja.  
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2.2. Poslanstvo Sklada 2: Zagotavljanje trajnostnega razvoja in uresničevanje 

ciljev EK in ostalih mednarodno primerljivih institucij v okviru politike razvoja 

podjetništva  

 
Sklad se z izvajanjem ukrepov usmerja v zagotavljanje trajnostnega razvoja in uresničevanja ciljev EK 
in ostalih mednarodno primerljivih institucij v okviru politike razvoja podjetništva.  

 
 

2.2.1. Cilj: Izvajati vse prioritetne ukrepe, ki izhajajo iz ukrepov in smernic EK in ostalih 

mednarodnih institucij, ter s tem prispevati k povečanju konkurenčnosti podjetij v 

vseh sektorjih, še posebej v tehnologijah prihodnosti tudi na področju tehnologij 

prihodnosti (industrija 4.0 oz. razvoj digitalnih tehnologij in ostalih prioritetnih 

sektorjih pomembnih za ekonomski in družbeni razvoj)  

 
Sklad je pri svojem poslovanju sledil poslanstvu zagotavljanja trajnostnega razvoja in uresničevanja 
ciljev EK in ostalih mednarodnih institucij v okviru politike razvoja podjetništva. Pri oblikovanju ukrepov 

za MSP-je, kot tudi pri ostalih aktivnostih, je tudi v letu 2020 sledil prioritetnim ukrepom in smernicam 
Evropske komisije ter primerljivih institucij, ki jih je pozorno spremljal in po potrebi ažurno implementiral 

v svoje aktivnosti. Pri tem je s ciljem čim bolj prispevati k povečanju konkurenčnosti podjetij še posebej 

spremljal in uvajal smernice na področju tehnologij prihodnosti (tj. industrija 4.0 oz. razvoj digitalnih 
tehnologij, npr. umetna inteligenca, učeči stroji in robotizacija, aditivna proizvodnja, IoT) in ostalih 

prioritetnih sektorjih, pomembnih za ekonomski in družbeni razvoj, kot so: pametna proizvodnja, 
omogočitvene tehnologije, biotehnologije in farmacija, zelene energije, pametna gradnja, storitvene 

dejavnosti z družbenim učinkom ipd.). 

 
 

2.2.2. Cilj: Pridobiti vsaj 50% virov EU in/ali drugih evropskih programov (kohezijski 

skladi, evropski programi za spodbujanje podjetništva,…)  

 
Cilj delovanja Sklada je med pridobljene finančne vire za izvedbo finančnih in vsebinskih spodbud 
vključiti vsaj 50 % virov iz programov in skladov Evropske komisije. Sklad ima sklenjena posamezna 

strateška partnerstva za koriščenje EU programov in izvaja potrebne aktivnosti za uspešno realizacijo.   
 

V letu 2020 je Sklad glede na celotne angažirane vire za odobritev finančnih in vsebinskih spodbud:  
uporabil več kot 75% evropskih virov kar predstavlja 97 mio EUR uporabljenih EU virov.  

 

Financiranje z EU viri je v letu 2020 delno ali v celoti zajemalo vse finančne  in vsebinske spodbude, 
razen finančnih spodbud mikrokrediti na problemskih območjih, ki so se v celoti financirali iz 

nacionalnih sredstev, skladno s sprejetimi Vladnimi programi.   
 

V letu 2020 je Sklad pričel tudi intenzivne pogovore z MGRT in SVRK koriščenja EU sredstev in 

sodelovanja v programu: 
▪ NextGenerationEU v sklopu katerega je predvideno sodelovanje Sklada v:  

▪ Instrumentu za okrevanje in odpornost 2021 – 2026 (RRF) in  

• Programu ReactEU 2021 - 2023,  

• poleg tega pa v obdobju 2021 – 2027 Sklad načrtuje koriščenje sredstev v okviru: 

• finančne perspektive 2021 – 2027, 
▪ evropskega programa InvestEU, za katerega je v letu 2020 že izrazil interes, 

▪ PAN European Guarantee Fund.  
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2.3. Poslanstvo Sklada 3: Pri finančni in vsebinski podpori prevzemanje višjih 

stopenj tveganj razvoja podjetništva  

 
Pri finančni in vsebinski podpori Sklad prevzema višje stopnje tveganja razvoja podjetništva. Sklad pri 

prevzemanju tveganj sodeluje z različnimi mednarodnimi institucijami in različnimi programi. Ena takih 

sta program COSME in program EASI, ki ju je Sklad implementiral v garancijske oz. kreditne sheme 

in  predstavljata del Naložbenega načrta za Evropo oz. t.i. Junckerjev načrt. Sklad z aktivnim 

sodelovanjem prispeva h koriščenju sredstev Evropskega strukturnega in investicijskega sklada (ESI) na 

ravni Republike Slovenije. S takšnim sodelovanjem uspešno in gospodarno kombinira vire, ki jih 

potrebuje za vsakoletno ponudbo finančnih spodbud.  

Z uporabo sredstev t.j. Junkerjevega načrta, sredstev evropskega strukturnega in investicijskega sklada 

ter uporabo sredstev v upravljanju in lastnih sredstev, ki jih upravlja Sklad, lahko Sklad vlaga sredstva 
tudi v bolj tvegane naložbe. 

 
 

2.3.1. Cilj: Upravljanje finančnih virov na način, da zagotavljajo ugodnosti za končne 

prejemnike in ne donosa iz poslovanja  

 
Sklad je trajnostna finančna institucija, katere osnovni namen delovanja ni ustvarjanje dobička iz 
poslovanja in zagotavljanje donosov za lastnike oz. investitorje, temveč zagotavljanje in upravljanje 

finančnih virov na način, ki zagotavlja ugodnosti za končne prejemnike – MSP-je, start-upe in scale-upe 

(nižje obrestne mere, nižje zahteve po dodatnih zavarovanjih). 
 

Vendarle pa mora Sklad pri poslovanju zagotavljati obvladovanje tekočih odhodkov. Odhodki se morajo 
pokrivati iz prihodkov, ki jih Sklad ustvarja oziroma pridobi iz naslova upravljanja pridobljenih različnih 

finančnih virov (namensko premoženje, ostali viri za izvajanje programov finančnih spodbud MSP-jem) 
za finančne spodbude za MSP-je, in ne direktno iz proračuna RS.1 
 

V celotnem obdobju 2007-2020 je Sklad tekoče odhodke za upravljanje različnih finančnih virov redno 
pokrival z ustvarjenimi prihodki (obresti od namenskega premoženja, upravljavske provizije iz naslova 

virov v upravljanju, tehnična pomoč EU,…) in presežki preteklih let. Realizirani presežki prihodkov nad 
odhodki so bili v glavnem usmerjeni v dodatne programe ugodnih finančnih produktov za MSP-je 

oziroma v zadnjih letih za pokrivanje odhodkov, ki nastajajo po letu 2016 v povezavi z upravljanjem 

sredstev PIFI. V letu 2018 in 2019 je Sklad za svoje delovanje delno porabil presežke iz preteklih let, v 
letu 2020 pa se bo ustvarjen presežek prenesel za porabo v letu 2021. 

 
Tekoči odhodki za poslovanje so v obdobju od 2007 do 2020 rastli procentualno počasneje od letnih 

realizacij, saj je Sklad v primerjavi z letom 2007 povečal višino virov v upravljanju vključno z namenskim 
premoženjem za 5,6 krat, tekoče odhodke za delovanje pa le za 3,2 krat, kar kaže na veliko 

racionalizacijo in učinkovitost poslovanja.  

 
 

 
1 Če Sklad ne bi pridobil finančnih virov za oblikovanje finančnih spodbud, s tem ne bi pridobil potencialnih obresti oziroma 

pripadajoče provizije za upravljanje in s tem ne bi imel virov za pokrivanje stroškov. 
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2.3.2. Cilj: Upravljanje finančnih virov na način, ki zagotavlja obvladovanje prevzemanja 

višjih tveganj  

 

Sklad je tudi v letu 2020 nastopal na tistih segmentih finančnega trga, kjer še vedno obstajajo vrzeli za 
MSP-je, start-upe in scale-upe, kar je predstavljalo višjo stopnjo prevzetih tveganj. Posledično je Sklad 

po vzoru finančnih institucij vzpostavil sistem upravljanja tveganj, ki posledično omogoča varno 
poslovanje in odgovorno upravljanje tveganj. Ustrezno upravljanje tveganj Sklad zagotavlja z 

vzpostavljeno organizacijsko strukturo, ki je skupaj z delovnimi procesi na Skladu vzpostavljena tako, 

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

 
Gospodarske in tržne razmere so bile v letu 2020 zelo nepredvidljive zaradi izbruha epidemije COVID 

19. Nedelovanje določenih segmentov gospodarstva je gospodarski položaj večine podjetij zelo 

poslabšalo, kar je posledično pomenilo višjo tveganost kreditnega portfelja Sklada, kar je Sklad še 
posebej pozorno spremljal. Zaradi visoke kapitalske ustreznosti in dobrega likvidnostnega položaja je 

Skladu omogočeno sprejemanje povečanih tveganj v okviru obstoječih in novih interventnih programov 
financiranja za gospodarstvo, ki bodo skušali omiliti posledice izbruha koronavirusa na slovensko 

gospodarstvo. Ker so trenutne gospodarske in tržne razmere zelo nepredvidljive ter odvisne od dolžine 
obdobja trajanja izbruha epidemije koronavirusa, Sklad podrobno spremlja dogajanja v gospodarstvu in 

zaznana povečana tveganja vgrajuje v bodoče produkte Sklada. 

 
Sklad v okviru sodelovanja z EIF koristi instrument delitve tveganj med institucijami, tako je tudi v letu 

2020 nadaljeval sodelovanje  v programih EU: 
▪ Programu EU za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014 – 2020 (COSME) in  

▪ Programu EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) 

v sklopu katerih ima zagotovljene (po)garancije za izdane garancije in mikrokredite. 
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3. OPERATIVNE VLOGE SKLADA  

3.1. Operativna vloga 1: Vodilni ponudnik garancij za bančne kredite  

 
Sklad ostaja vodilni ponudnik garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere in s tem spodbuja 

posojilno aktivnost MSP-jev, start-upov in scale-upov v Sloveniji. 
 

V letu 2020 je bila realizacija garancij v primerjavi z letom 2019: 

▪ 167 % po številu in  
▪ 100 % po znesku odobrenih garancij. 

Iz doseženih rezultatov izhaja, da je Sklad v letu 2020 odobril po številu več projektov manjših vrednosti, 
saj je bil znesek odobrenih garancij enak tistemu v letu 2019, kar je predvsem posledica vpliva COVID 

19 na gospodarstvo, saj so podjetja izkazovala predvsem potrebe po pridobitvi likvidnostnih sredstvih .   

 

   
 

3.1.1. Poslanstvo: Zapolnjevanje vrzeli na bančnem trgu pri pridobivanju bančnih kreditov 

za MSP-je, start-upe in scale-upe, z zniževanjem tveganj in zniževanjem stroškov 

financiranja  

 
V letu 2020 je Sklad izvedel razpis za garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne 
mere – P1 plus 2020, ki je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, 

ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja 
obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnimi projekti.  

 
Podjetjem tovrstno financiranje omogoča konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega 

položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti 

na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj 
ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetjih. V okviru projektov se spodbuja tudi raba obnovljivih 

virov energije, naložbe v okoljsko in energetsko učinkovito tehnologijo ter spodbujanje prehoda v 
Industrijo 4.0.  
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Povpraševanje po garancijah Sklada je tudi v letu 2020 presegalo ponudbo, saj je zaradi porabe sredstev 

Sklad razpis zaprl že v mesecu septembru.  
 

3.1.1.1. Cilj: Zagotoviti ustrezno višino virov za odobritev načrtovane kvote garancij za 

bančne kredite s subvencijo obrestne mere  

 
Za odobritev načrtovanih 79,20 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere je Sklad zagotovil 20,15 
mio EUR virov (viri ponovne uporabe sredstev v upravljanju) in dosegel zastavljen cilj za leto 2020. 

 
P1plus 2020 – Javni razpis za garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (UL RS 

št. 31 / 20.3.2020, sprememba v UL RS št. 65 / 8.5.2020 in UL RS št. 107 / 31.7.2020) 
Razpisan znesek: 

▪ Sredstva za garancije: 72.000.000,00 EUR 

▪ Sredstva za subvencioniranje obrestne mere: 7.200.000,00 EUR 
 

Na razpis P1 plus 2020 je skupaj prispelo 879 projektov, od katerih je komisija Sklada odobrila 702 
projekta v skupnem znesku 71.977.414,75 EUR garancij in 7.197.741,48 EUR subvencionirane obrestne 

mere.  

 Načrtovano PFN 2020 Realizirano 2020 
Indeks 

RE2020/PFN2020 

Število podprtih projektov 430 702 163,2 

Višina odobrenih sredstev 

(v mio EUR) 
79,20 79,17 99,9 

Višina virov za izvajanje 

razpisa (v mio EUR) 
20,16 20,15 99,9 

 
Z izvedbo ukrepa garancij za bančne kredite je Sklad presegel načrtovani cilj glede števila podprtih 

podjetij in dosegel realizacijo 163,2 % oz. dosegel cilj glede zagotovljenih virov in razpisanih sredstev.  
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Razdelitev po regijah 

Odobreni projekti po regijah kažejo razdelitev po kohezijski regiji: 57 % sredstev na vzhodu in 43 % 
sredstev na zahodu. Po statističnih regijah je bilo največ sredstev odobrenih v Osrednjeslovenski regiji 

(25 %), sledi Podravska regija (15 %) in Savinjska regija (14 %). Ostale regije imajo manj kot 10 % 
odobrenih sredstev. 

 
 

3.1.1.2. Cilj: zagotoviti multiplikacijo uporabljenih virov v kombinaciji z bančnimi in 

privatnimi glede na investicijo podjetja  

 
V okviru izvajanja garancij s subvencijo obrestne mere je bila zagotovljena multiplikacija uporabljenih 

virov v kombinaciji z bančnimi in privatnimi viri v razmerju 1 : 7,1 na investicijo podjetja. 
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3.1.1.3. Cilj: Zagotoviti ugodne finančne spodbude v obliki garancij za zavarovanje bančnih 

kreditov s subvencijo obrestne mere do maksimalne višine 1,25 mio EUR bančnega 

kredita za izvedbo investicijskih vlaganj  

 
Garancije Sklada za ugodnejše bančne kredite s subvencijo obrestne mere predstavljajo 
najpomembnejšo finančno linijo in v letu 2020 kar 42,3 % vseh odobrenih finančnih sredstev. Sklad je 

v letu 2020 pri izvajanju razpisa P1 plus 2020 sodeloval s 14 slovenskimi bankami kot ponudnik garancij 

za bančne kredite MSP-jem, s katerimi je sklenil pogodbo o medsebojnem sodelovanju.  
 

V sodelovanju s poslovnimi bankami je enako kot v letu 2019 imela vodilno vlogo NLB d.d. z 18,8 % 
odobrenih sredstev. Na drugem mestu je NKBM d.d. s 15,7 % odobrenih sredstev. NKBM d.d. je v letu 

2019 bila na 8 mestu z let 6 % odobrenih sredstev, vendar je drugo mesto prevzela s pripojitvijo Abanka 

d.d., ki je v letu 2019 zasedala drugo mesto po sodelovanju s poslovnimi bankami v skladovem portfelju. 
Na tretjem mestu je Delavska hranilnica d.d. s 14,0 % odobrenih sredstev, ki je v primerjavi z letom 

2019 še povečala svojo vlogo v sodelovanju s Skladom. Na četrtem mestu je banka Intesa Sanpaolo 
d.d., ki je ohranila enak delež kot v letu 2019, na petem mestu pa Addiko bank d.d. z 9,0 %, ki je to 

mesto zasedala že v letu 2019. Ostale banke imajo nižji delež odobrenih sredstev v sodelovanju s 
Skladom. 

 

 
Razdelitev po bankah: 

 
 
Bančni krediti so lahko  namenjeni za večje investicijske projekte ali za financiranje obratnih sredstev. 
V letu 2020 je bilo 49,4 % sredstev namenjenih za obratna sredstva, 28,8 % za investicijska vlaganja 

in 21,8 % za kombinacijo investicijskih vlaganj in obratnih sredstev.  
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Razdelitev po namenu vlaganja: 

 
 

 

 
 
 

3.1.1.4. Cilj: Prispevati k makroekonomskim učinkom na področju zaposlovanja pri 

izvajanju garancijskih shem – ustvarjanje novih delovnih mest in ohranitev 

obstoječih  

 
Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere prispevajo k makroekonomskim 

učinkom na področju zaposlovanja. Glede na pretekle rezultate so podjetja podprta z garancijo Sklada, 
v povprečju ustvarila 

▪ ustvarila 2,4 novega delovnega mesta na podjetje v roku 3 let po investicije. 

 
Zaradi vpliva COVID epidemije na gospodarstvo, se od podprtih podjetij v letu 2020 pričakuje preživetje 

in  
▪ ohranitev obstoječih delovnih mest.  

  
 

3.1.1.5. Cilj: Prispevati k makroekonomskim učinkom na področju povečanja dodane 

vrednosti na zaposlenega pri izvajanju garancijskih shem – povprečno povečati 

dodano vrednost na zaposlenega na podprt projekt  

 
Ukrep garancij prispeva tudi k makroekonomskemu učinku povečanja dodane vrednosti na zaposlenega. 

V preteklosti so podjetja podprta z garancijo Sklada v povprečju v treh letih spremljanja povečala dodano 

vrednost na zaposlenega za 3 % in konec leta 2019 dosegla povprečno dodano vrednost 40.601 
EUR/zaposlenega, kar je v primerjavi s povprečjem EU 88 % (povprečje EU v letu 2019: 45.986 

EUR/zaposlenega.  
 

Tudi pri podprtih podjetjih v letu 2020 se pričakuje, da bodo povečala povprečno dodano vrednost na 
zaposlenega 

▪ za 3 % po treh letih po izvedeni investiciji in se približala povprečni dodani vrednosti na ravni EU, 

vendar pa se zaradi covid epidemije lahko pričakuje, da bo povprečna dodana vrednost na 
zaposlenega po napovedih finančnih institucij, padla v vseh državah EU, tudi v Sloveniji.  
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3.1.1.6. Cilj: Povečati konkurenčnost podjetij pri izvajanju garancijskih shem  

 
Sklad z ukrepom garancij prispeva k povečanju konkurenčnosti podjetij v klasičnih sektorjih: 
predelovalna dejavnost, trgovina, gostinstvo, promet, gradbeništvo…, že sedaj pa imamo v portfelju 

tudi podjetja, ki v okviru svojih dejavnosti prispevajo k varstvu okolja, krožnemu gospodarstvu, pametni 

gradnji… To so predvsem podjetja, ki z izvedbo investicij uvajajo dodatne ukrepe za zmanjševanje 
vplivov na okolje (energijska učinkovitost, zmanjšanje emisij, uporaba lokalnih virov…) in podjetja, ki s 

svojimi investicijami spodbujajo trajnostni razvoj (uporaba obnovljivih virov energije, sekundarne 
surovine, uvajanje okoljskih tehnologij…). 

 

Razdelitev po dejavnostih: 
Po dejavnosti že nekaj let zapored prednjači predelovalna dejavnost v podprtih podjetjih z garancijo 

Sklada. Tako je tudi v letu 2020 bilo 47,2 % podprtih podjetij iz predelovalne dejavnosti. Sledi trgovina; 
vzdrževanje in popravila motornih vozil s 15,9 % podprtih podjetij, gradbeništvo z 9,4 %; promet in 

skladiščenje s 7,5 % in gostinstvo s 6,3 % podprtih podjetij. Ostale dejavnosti imajo manjši odstotek 
podprtih podjetij z garancijo Sklada. 
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3.1.2. Poslanstvo: Garancije za zavarovanje bančnih kreditov usmerjati v tiste projekte, ki 

prispevajo k trajnostnemu razvoju podjetniškega sektorja in uresničevanju ciljev EK 

in ostalih mednarodnih institucij v okviru politike razvoja podjetništva  

 
Sklad je pri izvajanju ukrepa garancij za zavarovanje bančnih kreditov usmerjen v podporo projektov, 

ki prispevajo k trajnostnem razvoju podjetniškega sektorja in uresničevanju ciljev EK in ostalih 
mednarodnih institucij v okviru politike razvoja podjetništva. 
 

3.1.2.1. Cilj: Izvajati vse prioritetne ukrepe, ki izhajajo iz ukrepov in smernic EK in ostalih 

mednarodnih institucij pri izvajanju garancijskih shem  

 
Sklad pri izvajanju garancijskih shem poleg stalnih ukrepov, ki jih oblikuje glede na aktualne potrebe 

trga (povpraševanje in zaznane vrzeli za MSP-je) ter usmeritev vlade in resornega ministrstva, spremlja 

in po potrebi oblikuje tudi ukrepe, ki izhajajo iz aktualnih ukrepov in smernic EK in ostalih mednarodnih 
institucij.  

 
V okviru razpisnih meril so lahko podjetja, ki so kandidirala na razpis za garancije Sklada pridobila 

dodatne točke v kolikor so imela predvidene dodatne ukrepe za: 

▪ zmanjševanje vplivov na okolje (energijska učinkovitost, zmanjšanje emisij, uporaba lokalnih 
virov…),  

▪ spodbujanje trajnostnega razvoja (uporaba obnovljivih virov energije, sekundarnih surovin, okoljskih 
tehnologij).  

 
Od podprtih 702 projektov je bilo 28 podjetij, ki ima predvidene ukrepe za trajnostni razvoj in 141 

podjetij, ki ima predvidene ukrepe za zmanjševanje vplivov na okolje. Skupaj je Sklad podprl 24 % 

podjetij, ki bodo v prihodnosti prispevala k trajnostnemu razvoju in zmanjševanju vplivov na okolje.  
 

  
 

 
 

Sklad je že vrsto let aktiven član AECM - Evropskega združenje garancijskih institucij, ki služi kot 
platforma za izmenjavo dobrih praks, zagotavljanju tehničnih informacij, statističnih podatkov in drugih 

publikacij pri promociji garancijskih instrumentov. AECM organizira razne seminarje, usposabljanja in 
posebne dogodke o aktualnih vprašanjih ter zastopa politični interes svojih članov v odnosu do evropskih 

institucij in drugih mednarodnih organov. Sklad v sodelovanju z AECM rešuje vprašanja povezana s 
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predpisi o državni pomoči, pomembnimi za jamstvene sheme na notranjem trgu, evropskimi programi 

in nadzorom. 
 

3.1.2.2. Cilj: pridobiti vsaj 50% virov EU in koriščenje evropskih programov za izvajanje 

garancijskih shem  

 
Za izvedbo načrtovane garancijske linije je Sklad v letu 2020 koristil sredstva ponovne uporabe sredstev 
v upravljanju, kar predstavlja: 

▪ 100 % koriščenje sredstev EU oz.  
▪ 21,15 mio EUR uporabljenih virov. 

 
Dodatno k temu ima Sklad sklenjeno partnerstvo z Evropskim investicijskim skladom (EIF) v okviru 

programa Programu EU za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014 – 2020 (COSME), v katerem 

sodeluje že od leta 2015. Do konca leta  2020 je izkoristil že 77% pogodbene kvote, preostanek pa bo 
koristil v letu 2021. Sklad koristi pogarancijo COSME, ki zagotavlja pogarancjijo za izdane garancije 

Sklada in omogoča delitev tveganja med institucijami. 
 

 

3.1.3. Poslanstvo: Prevzemanje višjih stopenj tveganj in dosegati delitev tveganj med 

vključenimi institucijami pri izvajanju garancijskih shem  

 
V okviru garancijske linije Sklad sodeluje z raznimi mednarodnimi institucijami in programi, na podlagi 

katerih lahko prevzema višje stopnje tveganj pri izvajanju ukrepa in dosega delitev tveganja med 
sodelujočimi institucijami.  

 
 

3.1.3.1. Cilj: Pri izvajanju garancijskih shem upravljanje finančnih virov na način, da se 

zagotavlja ugodnost za končnega prejemnika  

 
Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih 

jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov 
investicijskih ciklus.  

 
Ugodnost za končnega prejemnika se v izvajanju ukrepa izkazuje: 

▪ v ugodnem kreditu, ki za podjetja zagotavlja nižjo obrestno mero,  
▪ nižjih zahtevah po dodatnem zavarovanju, 
▪ ročnosti kredita in  
▪ možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. 
 
S spremembo razpisa je bilo zaradi covid ukrepov podjetjem dodatno zagotovljena poraba obratnih 

sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti ali zagotoviti porabo 
obratnih sredstev za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-

19.  
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3.1.3.2. Cilj: Pri izvajanju garancijskih shem upravljanje finančnih virov na način delitve 

tveganj med institucijami in obvladovanja prevzetih tveganj  

 

Z vključevanjem v evropske programe in koriščenjem sredstev EU, lahko Sklad poleg (ponovne) uporabe 
sredstev v upravljanju in lastnih sredstev vlaga sredstva tudi v bolj tvegane naložbe. Pri izvajanju 

garancijskih shem je v letu 2020 Sklad s sodelovanjem v Programu EU za konkurenčnost podjetij in MSP 
za obdobje 2014 – 2020 (COSME) koristil instrument delitve tveganj, skupaj z Evropskim investicijskim 

skladom (EIF). 

 
Kot že navedeno, Sklad nastopa na tistih segmentih finančnega trga, kjer še vedno obstajajo vrzeli za 

MSP-je, start-upe in scale-upe, kar predstavlja višjo stopnjo prevzetih tveganj, vendar jih z učinkovitim 
upravljanjem tudi ustrezno obvladuje. Sklad ima za vsako vrsto identificiranega tveganja vzpostavljen 

učinkovit in ustrezen sistem upravljanja. Za upravljanje, obvladovanje in zmanjševanje tveganj na 

področju garancijskih shem so bili sprejeti interni akti Sklada (pravilniki, metodologije, navodila), v 
katerih so opredeljeni načini in postopki za ugotavljanje, merjenje, ocenjevanje ter spremljanje in 

obvladovanje tako obstoječih kot potencialnih tveganj Sklada.  
 

 

 
Primer dobre prakse P1plus 2020 
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3.2. Operativna vloga 2: Vodilni ponudnik (mikro)kreditov za MSP-je, 

samozaposlene, start-upe in scale-upe  

 
Sklad je bil v letu 2020 med vodilnimi ponudniki mikrokreditiranja za MSP, samozaposlene, start-upe in 

scale-upe v Sloveniji. Poleg klasičnih mikrokreditov je Sklad v letu 2020 izvedel tudi dodatne ukrepe 

kreditiranja za odpravljanje posledic epidemije COVID-19.  

 
V letu 2020 je Sklad v primerjavi z letom 2019 na področju (mikro)kreditov realiziral:  
▪ 155 % po številu in  

▪ 182 % po znesku odobrenih kreditov,  

kar je predvsem posledica izvajanja dodatnih ukrepov za blažitev posledic epidemije COVID-19 na 
gospodarstvo. 

   
 

3.2.1. Poslanstvo: Zapolnjevanje vrzeli za MSP-je, start-upe in scale-upe pri pridobivanju 

(mikro)kreditov  

 
V letu 2020 je Sklad izvedel 4 razpise mikrokreditov za MSP-je, samozaposlene, start-upe in scale-upe 

s katerimi je zapolnjeval vrzel pri pridobivanju (mikro)kreditov. 2 razpisa za mikrokredite sta bila posebej 
namenjena odpravljanju posledic škode zaradi epidemije COVID-19 in sta podjetjem omogočala dostop 

do virov za preživetje oz. ohranitev poslovanja. Sklad je bil namreč v Zakonu o interventnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic epidemije CVIOD-19 (Uradni list št. 80/20) določen kot izvajalec 

neposrednih kreditov za MSP, poleg tega pa je v letu 2020 sklenil novo pogodbo z upravljavcem Sklada 

skladov in na podlagi le-te zagotovil dodatna sredstva za izvajanje COVID mikrokreditov  
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3.2.1.1. Cilj: Zagotoviti ustrezno višino virov za izplačilo odobrenih (mikro)kreditov  

 
Zaradi posledic pandemije COVID 19 na gospodarstvo je Sklad v letu 2020 za 5,2x presegel prvotno 

zastavljen cilj in podjetjem zagotovil 64,73 mio EUR (mikro)kreditov, za kar je angažiral 64,73 mio EUR 
sredstev (viri Sklada skladov, namensko premoženje, ponovna uporaba sredstev v upravljanju, 

nacionalni proračun). 

 
1. P7R 2019 – Javni razpis za mikrokredite na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na 

obmejnih območjih v Republiki Sloveniji (UL RS št. 80 / 27.12.2019 in sprememba UL RS št. 104 / 
24.7.2020) – razpis je bil objavljen že konec leta 2019, vendar se je izvajal v letu 2020 

Razpisan znesek: 12.996.628,95 EUR  
 

2. P7 2020 – Javni razpis za mikrokredite (UL RS št. 8 / 7.2.2020) 

Razpisan znesek: 10.000.000,00 EUR 
 

3. P7C 2020 COVID – Javni razpis za kredite za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na 
gospodarstvo  (UL RS št. 107 / 31.7.2020) 

Razpisan znesek: 25.000.000,00 EUR 

 
4. P7-2 2020 COVID – Javni razpis za mikrokredite 2020, 2021  (UL RS št. 139 / 9.10.2020) 

Razpisan znesek: 56.629.228,80 EUR  
 

Na vse 4 razpise za (mikro)kredite 2020 je skupaj prispelo 3.630 projektov, od katerih je komisija Sklada 

odobrila 2.232 projektov v skupnem znesku 64.737.923,00 EUR kreditov. 
 

Razpis 
Načrtovano PFN 

2020 
Realizirano 2020 

Indeks 
RE2020/PFN2020 

P7R 2019 

Število podprtih 

projektov 
182 407 223,6 

Višina odobrenih 

sredstev (v mio EUR) 
2,50 9,81 392,4 

P7 2020 

Število podprtih 
projektov 

400 403 100,7 

Višina odobrenih 
sredstev (v mio EUR) 

10,00 9,99 99,9 

P7C COVID 
2020 

Število podprtih 
projektov 

/ 472 100,0 

Višina odobrenih 
sredstev (v mio EUR) 

/ 21,45 100,0 

P7-2 20 
(2020/2021)2 

Število podprtih 
projektov 

/ 950 100,0 

Višina odobrenih 
sredstev (v mio EUR) 

/ 23,48 100,0 

SKUPAJ  

Število podprtih 
projektov 

582 2.232 383,5 

Višina odobrenih 
sredstev (v mio EUR) 

12,50 64,73 517,8 

 

Višina virov za 
izvajanje razpisov  
(v mio EUR) 

12,50 64,73 517,8 

 

 
2 Za leto 2020 se upoštevajo samo vloge 1. odpiranja razpisa, za katerega so bili izdani tudi sklepi. Vloge drugega odpiranja se 

bodo upoštevale v letu 2021, saj bodo sklepi izdani v koledarskem letu 2021.  
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Z izvedbo ukrepa (mikro)kreditov je Sklad z izvedbo vseh 4 razpisov glede na prvotni poslovno finančni 

načrt dosegel realizacijo  
▪ 383,5 % v okviru podprtih projektov in  

▪ 517,8 % v okviru odobrenih sredstev.  
 

Takšen odstotek realizacije je posledica izvedbe 2 dodatnih razpisov za blažitev posledic COVID 

epidemije na gospodarstvo. 
 

Razdelitev po regijah 
Odobreni projekti po regijah kažejo razdelitev po kohezijski regiji: 48 % sredstev na vzhodu in 52 % 

sredstev na zahodu. Po statističnih regijah je bilo največ sredstev odobrenih v Osrednjeslovenski regiji 
(33 %), sledita Savinjska (13 %) in Podravska regija (13 %). Ostale regije imajo manj kot 10 % 

odobrenih sredstev. 
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3.2.1.2. Cilj: zagotoviti multiplikacijo uporabljenih virov v kombinaciji s privatnimi viri pri 

izvajanju (mikro)kreditnih shem  

 
V okviru izvajanja (mikro)kreditiranja je bila dosežena povprečna multiplikacija uporabljenih virov v 
kombinaciji s privatnimi viri v razmerju 1 : 1,3 na investicijo podjetja oz. vrednost projekta. 

 

 
 

 

3.2.1.3. Cilj: zagotoviti hitre in ugodne (mikro)kredite do 25.000 EUR in neposredne kredite 

do maksimalne višine 100.000 EUR za tekoče poslovanje in manjša investicijska 

vlaganja  

 
V finančni perspektivi 2014-2020 Sklad sodeluje kot finančni posrednik Sklada skladov in koristi sredstva 
Evropskega strukturnega in investicijskega sklada v kombinaciji z lastnimi sredstvi in v manjši meri s 

sredstvi nacionalnega proračuna. V letu 2020 je Sklad izvedel 3 razpise za mikrokredite do 25.000 EUR 

in 1 razpis za kredite do 50.000 EUR. 
 

1. P7R 2019 – z izvedbo mikrokreditov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na 
obmejnih problemskih območjih so podjetja mikrokredite lahko porabila za materialne, nematerialne 

investicije in obratna sredstva.  

2. P7 2020 – z izvedbo mikrokreditov v sodelovanju s SID banko d.d. kot upravljavko Sklada skladov, 
je mikro in malim podjetjem omogočen dostop do potrebnih finančnih sredstev za financiranje naložb 

v opredmetena osnovna sredstva, naložb v neopredmetena osnovna sredstva, za stroške materiala 
in trgovskega blaga, za stroške storitev in stroške dela.  

3. P7C 2020 COVID – izvedba razpisa je bila namenjena ožji skupini dejavnosti, ki so utrpele največjo 
škodo zaradi posledic epidemije COVID-19. To so: dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih 

obratov (I55.1); dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno 

bivanje (I55.2); dejavnosti avtokampov, taborov (I55.3); dejavnost strežbe jedi in pijač (I56); 
dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti (N79); 

organiziranje razstav, sejmov in srečanj (R90); in medkrajevni in drug cestni potniški promet 
(N49.391).  

4. P7-2 2020 COVID – izvedba COVID mikrokreditov 2020, 2021 v sodelovanju s SID banko d.d. je 

omogočila MSP-jem dostop do potrebnih finančnih sredstev za financiranje manjših investicij in 
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tekočega poslovanja, s čimer je Sklad prispeval predvsem k preživetju podjetij, ki so se soočala s 

posledicami epidemije COVID-19. 
 

(Mikro)krediti so pri vseh 4 razpisih bili namenjeni za investicijska vlaganja, obratna sredstva ali 
kombinacijo investicijskih in obratnih sredstev. V letu 2020 je bilo 98,5 % namenjenih za obratna 

sredstva, 1,2 % za investicijska + obratna sredstva in le 0,2 % za investicijska vlaganja. Iz tega odstotka 

je razvidno, da so podjetja v letu 2020 resnično zgolj reševala svoje poslovanje in namenjala 
(mikro)kredite za financiranje obratnih sredstev.  

 
Razdelitev po namenu vlaganja:  

 
 

 

3.2.1.4. Cilj: pri izvajanju (mikro)kreditnih shem prispevati k makroekonomskim učinkom 

na področju zaposlovanja – ohraniti obstoječa delovna mesta in ustvariti nova 

delovna mesta  

 
Ukrep mikrokreditiranja prispeva k makroekonomskim učinkom na področju zaposlovanja. Podjetja 

podprta s kreditom Sklada so glede na pretekle rezultate v treh letih po zaključeni investicij v povprečju 
ustvarila  

▪ 0,6 novega delovnega mesta na podprt projekt.  

 
Glede na to, da je 98,5 % sredstev kreditov bilo namenjenih za obratna sredstva s katerimi so podjetja 

reševala svoj obstoj, se pričakuje, da bodo ta podjetja v prihodnjem obdobju predvsem ohranjala 
obstoječa delovna mesta.  
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3.2.1.5. Cilj: pri izvajanju (mikro)kreditnih shem prispevati k makroekonomskim učinkom 

na področju povečanja dodane vrednosti na zaposlenega – povprečno povečati 

dodano vrednost na zaposlenega  

 
Ukrep mikrokreditov prispeva tudi k makroekonomskemu učinku povečanja dodane vrednosti na 

zaposlenega, ki se je glede na pretekle rezultate v povprečju povečala 
▪ za 10 % v treh letih po zaključeni investiciji.  

 

Zaradi vpliva COVID-19 na poslovanje podjetij se lahko pričakuje manjše povečanje dodane vrednosti 
na zaposlenega.  

 
 
 

3.2.1.6. Cilj: Povečati konkurenčnost podjetij v okviru izvajanju (mikro)kreditnih shem  

 
Sklad z ukrepom (mikro)kreditov prispeva k povečanju konkurenčnosti podjetij v klasičnih sektorjih, kjer 
je v preteklih letih prednjačila trgovina in gradbeništvo. V letu 2020 je bilo največ sredstev odobrenih v 

dejavnosti Gostinstvo (31,7 %), kar je posledica razpisa P7C 2020 COVID – krediti za gostinstvo in 
turizem, v okviru katerega so bila sredstva namenjena izbranim dejavnostim (I55.1, I 55.2, I55.3, I56, 

N 79, N 82.3, R90 in N49.391)3, ki v večini spadajo v sektor gostinstvo (dejavnosti I). Sledi dejavnost 

trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil s 15,6 % odobrenih sredstev; predelovalne dejavnosti 
z 12,5 % sredstev in promet in skladiščenje z 10,7 % sredstev. Ostale dejavnosti imajo manj kot 10 % 

odobrenih (mikro)kreditov.  
 

Razdelitev po dejavnostih: 

 
 
 
 
 

 
3 Opis dejavnosti v točki 3.2.1.3.- točka 3.  



 

Stran | 49  

 

3.2.2. Poslanstvo: V okviru izvajanja (mikro)kreditnih shem - financiranje projektov, ki 

prispevajo k trajnostnemu razvoju podjetniškega sektorja in uresničevanju ciljev EK 

in drugih mednarodnih institucij v okviru politike razvoja podjetništva 

 
Sklad je v izvajanju ukrepa (mikro)kreditov usmerjen v tiste projekte, ki prispevajo k trajnostnemu 

razvoju podjetniškega sektorja in uresničevanju ciljev EK in drugih mednarodnih institucij. 
 

3.2.2.1. Cilj: V okviru izvajanja (mikro)kreditnih shem izvajati vse prioritetne ukrepe, ki 

izhajajo iz ukrepov in smernic EK in ostalih mednarodnih institucij  

 
Sklad je v okviru svojega delovanja izvajal vse prioritetne ukrepe, ki izhajajo iz ukrepov in smernic EK 
in ostalih mednarodnih institucij na področju spodbujanja in financiranja MSP z (mikro)krediti, na 

povpraševanje katerih je še posebej vplivala epidemija COVID 19 zaradi spremenjenega poslovanja 

podjetij. Večina institucij, ki ponujajo (mikro)kredite je svoje produkte prilagodilo novim razmeram z 
znižanjem obrestnih mer ali provizij. V nekaterih primerih so institucije postale partnerji pri izvajanju 

ukrepov v obliki likvidnostih posojil, ki jih je zagotovila država. 
 

V okviru (mikro)kreditne linije je Sklad sledil predvsem ključnim ciljem Evropske unije – podjetništvo, 

rast in ustvarjanje delovnih mest, poleg tega pa je s pridobljenim certifikatom Evropske komisije sledil 
tudi globalnim standardom za klavzule, ki jih morajo implementirati ponudniki mikrokreditov za skladnost 

z Evropskim Kodeksom pravilnega ravnanja za ponudnike mikrokreditov (Kodeks). Kodeks je razvila 
Evropska Komisija s ciljem oblikovanja smernic dobrih praks.  

 
Sklad je v letu 2020 s strani Evropske komisije, na podlagi priporočila zunanjega ocenjevalca 

Microfinanza Raiting, ponovno prejel oz. obnovil Kodeks. 

 
Pri izvajanju (mikro)kreditnih shem Sklad spremlja tudi ukrepe Evropskega investicijskega sklada (EIF), 

v okviru katerega koristi tudi evropski Programu EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI).  
Program Skladu omogoča zavarovanje izdanih (mikro)kreditov Sklada končnim upravičencem oz. MSP-

jem.  

 
Prav tako pri izvajanju (mikro)kreditnih shem Sklad tekoče spremlja aktualne informacije, izmenjavo 

dobrih praks in usmeritve Evropske mreže mikrofinančnih institucij (EMN), katere član je postal v sredini 
leta 2020. Povezovanje z EMN je za Sklad koristno, saj lahko v okviru mreže izrazi pobude in predloge 

za boljše spopadanje MSP-jev s pandemijo in oblikovanje oz. prilagajanje ukrepov v ta namen. Prav 

tako se v okviru izmenjave dobrih praks seznanja s prilagojenimi ali novimi ukrepi sorodnih institucij na 
evropski ravni v času pandemije.  

 

3.2.2.2. Cilj: Pridobiti vsaj 50% virov EU in koriščenje evropskih programov za izvajanje 

(mikro)kreditnih shem  

 
Za izvedbo celovite (mikro)kreditne sheme je Sklad v letu 2020 koristil različne vire, od tega: 

▪ 52 % sredstev EU oz.  
▪ 33,79 mio EUR. 

 
Dodatno k temu ima Sklad vzpostavljeno pogodbeno sodelovanje z EIF v okviru Programa EU za 

zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), ki sodelujočim institucijam omogoča pozavarovanje izdanih 

mikrokreditov mikro podjetjem, zato se viri za kritje neto potencialne izgube delno zagotavljajo tudi z 
garancijami EIFa. Sklad je preko programa EaSI prvo pogodbo (EaSI 1) sklenil v letu 2016 in že v celoti 

izkoristil pogodbeno vrednost. V letu 2019 je sklenil novo pogodbo (EaSI 2), v sklopu katere je pri 
izvajanju (mikro)kreditnih shem do leta 2020 izkoristil cca 43% pogodbene vrednosti, preostanek 

pa je na razpolago do leta 2024. 
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3.2.3. Poslanstvo: Prevzemanje višjih stopenj tveganj in doseganje delitev tveganj med 

vključenimi institucijami  

 
Trg mikrokreditov je mlad, zelo raznolik in hitro rastoč segment v Sloveniji. Sklad pri izvajanju kreditnih 
shem sodeluje z EIF preko programa Easi oz. t.i. Junkerjev plan, kar mu zagotavlja dodatno garancijo 

za nekatere mikro kreditne linije in tako omogoča prevzemanje višjih stopenj tveganj in doseganje 

delitev tveganj med vključenimi institucijami.  
 
 

3.2.3.1. Cilj: Upravljanje finančnih virov na način, da se zagotavlja ugodnost za končnega 

prejemnika pri izvajanju (mikro)kreditnih shem  

 
Podjetjem je bil z razpisi za (mikro)kredite omogočen hiter dostop do ugodnega financiranja, ki se izraža 
predvsem v:  

▪ brezobrestnem kreditu in (mikro)kreditu z zelo ugodno obrestno mero,  

▪ brez stroškov odobritve in vodenja,  
▪ nižjih zavarovalnih zahtevah,  

▪ ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu.   
 
 

3.2.3.2. Cilj: Upravljanje finančnih virov na način delitve tveganj med institucijami in 

obvladovanja prevzetih tveganj pri izvajanju (mikro)kreditnih shem  

 

Z vključevanjem v evropske programe in koriščenjem sredstev EU (npr. t.i. Junkerjevega načrta, 
sredstev Evropskega strukturnega in investicijskega sklada), lahko Sklad poleg uporabe sredstev v 

upravljanju in lastnih sredstev vlaga sredstva tudi v bolj tvegane naložbe. Pri izvajanju (mikro)kreditnih 

shem je v letu 2020 Sklad nadaljeval s sodelovanjem v Programu EU za zaposlovanje in socialne 
inovacije (EaSI), ki ga upravlja EIF in koristil instrument delitve tveganj. 

 
Kot že navedeno, Sklad nastopa na tistih segmentih finančnega trga, kjer še vedno obstajajo vrzeli za 

MSP-je, start-upe in scale-upe, kar predstavlja višjo stopnjo prevzetih tveganj, vendar jih z učinkovitim 

upravljanjem tudi ustrezno obvladuje. Sklad ima za vsako vrsto identificiranega tveganja vzpostavljen 
učinkovit in ustrezen sistem upravljanja. Za upravljanje, obvladovanje in zmanjševanje tveganj na 

področju (mikro)kreditnih shem so bili sprejeti interni akti Sklada (pravilniki, metodologije, navodila), v 
katerih so opredeljeni načini in postopki za ugotavljanje, merjenje, ocenjevanje ter spremljanje in 

obvladovanje tako obstoječih kot potencialnih tveganj Sklada.  
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Primer dobre prakse P7 2020 
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3.3. Operativna vloga 3: Sooblikovalec start-up ekosistema v Sloveniji za 

doseganje globalnega uspeha start-up podjetij in novonastalih podjetij na 

problemskih območjih z zagonskimi spodbudami  

 
Sklad je sooblikovalec start-up ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha start-up podjetij 
in novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih z zagonskimi spodbudami. 
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V letu 2020 je Sklad v primerjavi z letom 2019 na področju zagonskih spodbud realiziral:  

▪ 238 % po številu in  
▪ 202 % po znesku odobrenih zagonskih spodbud,  

kar je predvsem posledica izvedbe dodatnega ukrepa zagonskih spodbud na problemskih območjih. 
 

   
 
 

 

3.3.1. Poslanstvo: Zapolnjevanje finančnih vrzeli pri zagonu start-up podjetij in 

novoustanovljenih podjetjih na problemskih in drugih območjih  

 
V letu 2020 je Sklad izvedel dva razpisa za zapolnjevanje finančnih vrzeli pri zagonu start-up podjetij in 

novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih.  

 
 

3.3.1.1. Cilj: zagotoviti ustrezno višino evropskih virov za odobritev zagonskih spodbud za 

finančno podporo start-up podjetjem in novoustanovljenim podjetjem na 

problemskih območjih  

 
Zastavljen osnovni cilj je bil presežen za 2x, saj je Sklad v letu 2020 poleg načrtovane finančne podpore 
za start-up podjetja, izvedel tudi podporo za novoustanovljena podjetja na problemskih območjih.   

 
1. P2 2020 – Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (UL RS št. 10 / 21.2.2020) 

Razpisan znesek: 2.160.000,00 EUR  

 
2. P2R 2020 – Javni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021 

(UL RS št. 9 / 14.2.2020) 

Razpisan znesek: 2.909.900,59 EUR 
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Na oba razpisa za zagonske spodbude v letu 2020 je skupaj prispelo 191 projektov, od katerih je komisija 

Sklada odobrila 95 projektov v skupnem znesku 4.360.000,00 EUR zagonskih spodbud.  
 

Razpis 
Načrtovano PFN 

2020 
Realizirano 2020 

Indeks 
RE2020/PFN2020 

P2 2020 

Število podprtih 

projektov 
40 40 100,0 

Višina odobrenih 

sredstev (v mio EUR) 
2,16 2,16 100,0 

P2R 2020 

Število podprtih 
projektov 

/ 55 100,0 

Višina odobrenih 
sredstev (v mio EUR) 

/ 2,20 100,0 

SKUPAJ  

Število podprtih 
projektov 

40 95 237,5 

Višina odobrenih 
sredstev (v mio EUR) 

2,16 4,36 201,8 

 

Višina virov za 
izvajanje razpisov  
(v mio EUR) 

2,16 4,36 201,8 

 

Z izvedbo ukrepa zagonskih spodbud je Sklad presegel načrtovani cilj ukrepa in dosegel realizacijo: 

▪ 237,5 % glede števila podprtih projektov in.  
▪ 201,8 % glede zagotovljenih zagonskih spodbud.  

 
Razdelitev po regijah: 

Odobreni projekti po regijah kažejo razdelitev po kohezijski regiji: 71 % sredstev na vzhodu in 29 % 

sredstev na zahodu. Po statističnih regijah je bilo največ sredstev odobrenih v Podravski regiji (22 %), 
sledi Osrednjeslovenska regija (20 %), Savinjska (11 %) in JV Slovenija (10 %). Ostale regije imajo 

manj kot 10 % odobrenih sredstev.  
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3.3.1.2. Cilj: zagotoviti finančne spodbude v višini 54.000 EUR za zagon start-up podjetij 

 
Prva linija zagonskih spodbud je namenjena novoustanovljenim inovativnim podjetjem, ki imajo 
potencial hitre rasti, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in 

storitve z visoko dodano vrednostjo. Gre za najširšo skupino novoustanovljenih podjetij, ki imajo 

pozitivni gospodarski in družben pomen in na začetku svoje poti potrebujejo najugodnejša finančna 
sredstva. Sklad je v letu 2020 zagotovil finančne spodbude v višini 54.000 EUR za zagon in v prvi liniji 

zagonskih spodbud podprl 40 novoustanovljenih podjetij. 
 

 

3.3.1.3. Cilj: izvajati finančne spodbude za novoustanovljena podjetja na problemskih 

območjih skladno z usmeritvami ministrstva  

 
Druga linija zagonskih spodbud je namenjena novoustanovljenim podjetjem na problemskih območjih z 

visoko brezposelnostjo. Gre za nepovratna sredstva, s katerimi se izboljša poslovanje podjetij in 
realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju 

poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih in tujih trgih. Sklad je v sodelovanju z 

Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 2020 ponudil podporo z nepovratnimi sredstvi 
podjetjem na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in podprl 55 podjetij.  

 
 

3.3.1.4. Cilj: s spodbudami za zagon in za novoustanovljena podjetja prispevati k 

makroekonomskim učinkom na področju zaposlovanja – ohraniti obstoječa 

delovna mesta in ustvariti nova  

 

Ukrep zagonskih spodbud v novoustanovljenih podjetjih prispeva k  makroekonomskim učinkom na 

področju ustvarjanja novih delovnih mest. Podjetja podprta z zagonskimi sredstvi Sklada so v preteklosti 
v povprečju ustvarila:  

▪ ustvarila 0,6 novega delovnega mesta na podjetje.  
 

Zaradi vpliva COVID epidemije na gospodarstvo, se od podprtih podjetij z zagonskimi sredstvi v letu 

2020 pričakuje zagon podjetja in obstoj na trgu, ter ohranitev obstoječih delovnih mest.  nekoliko nižji 
učinki glede ustvarjanja novih delovnih mest. 
 
  

3.3.1.5. Cilj: s spodbudami za zagon prispevati k makroekonomskim učinkom na področju 

povečanja dodane vrednosti – povprečno povečati dodano vrednost na 

zaposlenega 

 
Ukrep zagonskih spodbud prispeva tudi k makroekonomskemu učinku povečanja dodane vrednosti na 

zaposlenega. V preteklosti so podjetja podprta z zagonskimi sredstvi Sklada v povprečju povečala 
dodano vrednost na zaposlenega 

▪ za 57 % v treh letih po investiciji  
 

Tudi pri podprtih podjetjih v letu 2020 se pričakuje, da bodo ustvarila pozitivno dodano vrednost na 
zaposlenega, jo v prihodnjih letih povečevala in se približala povprečju RS in EU.  
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3.3.1.6. Cilj: s spodbudami za zagon povečati konkurenčnost podjetij  

 
Sklad z ukrepom klasičnih zagonskih spodbud in zagonskih spodbud na problemskih območjih prispeva 

k povečanju konkurenčnosti podjetij predvsem v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, ter 
informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, v katerih se v večji meri ustanavljajo nova podjetja. Ti 

dve dejavnosti prednjačita pri zagonskih spodbudah že desetletje.  
 

Razdelitev po dejavnostih: 

V letu 2020 je bilo 33,6 % zagonskih spodbud v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, 19,4 
% v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, 18,8 % v predelovalnih dejavnostih in 10,1 % v 

trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil. Ostale dejavnosti so imele manj kot 10 % odobrenih 
zagonskih spodbud. 

 
 
 

 

3.3.2. Poslanstvo: Financiranje projektov, ki izkazujejo potencial rasti, zmanjšujejo 

razvojni zaostanek ter prispevajo k trajnostnemu razvoju in ciljem EK  

 
Sklad je pri izvajanju ukrepa zagonskih spodbud usmerjen v financiranje projektov, ki izkazujejo 
potencial rasti, zmanjšujejo razvojni zaostanek ter prispevajo k trajnostnemu razvoju in ciljem EK.  

 

3.3.2.1. Cilj: Pri izvajanju spodbud za zagon izvajati vse prioritetne ukrepe, ki izhajajo iz 

ukrepov in smernic EK in ostalih mednarodnih institucij, še posebej na področju 

tehnologij prihodnosti v okviru izvajanja spodbud za zagon podjetij  

 
Sklad pri izvajanju spodbud za zagon poleg stalnih ukrepov, ki jih oblikuje glede na aktualne potrebe 

trga (povpraševanje in zaznane vrzeli za MSP-je) ter usmeritev vlade in resornega ministrstva, spremlja 
in po potrebi oblikuje tudi ukrepe, ki izhajajo iz aktualnih ukrepov in smernic EK in ostalih mednarodnih 

institucij. 
 

Sklad je v okviru omenjene linije sledil poslanstvu zagotavljanja trajnostnega razvoja in pri oblikovanju 
ukrepov pozorno spremljal in po potrebi implementiral še posebej smernice na področju tehnologij 

prihodnosti (tj. industrija 4.0 oz. razvoj digitalnih tehnologij, npr. umetna inteligenca, učeči stroji in 

robotizacija, aditivna proizvodnja, IoT) in ostalih prioritetnih sektorjih, pomembnih za ekonomski in 
družbeni razvoj, kot so: pametna proizvodnja, omogočitvene tehnologije, biotehnologije in farmacija, 

zelene energije, pametna gradnja, storitvene dejavnosti z družbenim učinkom ipd.). 
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3.3.2.2. Cilj: Pridobiti 100% virov EU in koriščenje morebitnih evropskih programov 

namenjenih spodbujanju podjetništva za izvajanje spodbud za zagon  

 
Podpora podjetjem v obliki zagonskih spodbud za novoustanovljena start-up podjetja, zagonskih 

spodbud za podjetja na problemskih območjih ter pripadajoča vsebinska podpora je v celoti financirana 

iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESI), kar predstavlja:. 
▪ 100 % uporabo EU virov. 
 

3.3.3. Poslanstvo: Prevzemanje višjih stopenj tveganj 

 
Pri financiranju novoustanovljenih podjetij se prevzemajo višja tveganja, kot pri podjetjih, ki že imajo 

zgodovino poslovanja, prav tako je njihov dostop do zunanjih virov financiranja zelo otežen. Pri ukrepu 

zagonskih spodbud gre za podjetja v najzgodnejši fazi obstoja, zato še niso primerna za financiranje s 
privatnim kapitalom ali bančnim financiranjem. Vendar pa gre za pomembno skupino podjetij, ki je 

potrebna za razvoj in konkurenčnost gospodarstva, kar izkazujejo tudi doseženi makroekonomski učinki. 
 

3.3.3.1. Cilj: Pri izvajanju spodbud za zagon - upravljanje finančnih virov na način, da se 

zagotavlja ugodnost za končnega prejemnika  

 

Zagotavljanje zagonskih spodbud je namenjeno predvsem razvoju podprtih podjetij in uspešen prenos 
razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno usposobljene podjeme in ustvarjanje novih 

inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkov na razvoju in komercializaciji proizvodov. 
Na problemskih območjih se posebej poudarja zagon novoustanovljenih podjetij.  

 
V okviru izvajanja zagonskih spodbud Sklad v celoti prenese ugodnost na končnega prejemnika. Končni 

prejemniki so upravičeni do nepovratnih sredstev brez dodatnih stroškov odobritve in obdelave.   

 
 

Primer dobre prakse P2 2020 
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3.3.4. Poslanstvo: Zapolnjevanje vsebinskih vrzeli pri zagonu podjetij preko različnih 

programov  

 
Zapolnjevanje vsebinskih vrzeli pri zagonu start-up podjetij se uresničuje preko različnih programov 
(KorpoStart – povezovanje s korporacijami; Next round – povezovanje z zasebnimi investitorji; 

pospeševalniški program P2 / SK; podpora pri internacionalizaciji; vertikalni program za »hardware« 

podjetja; team-buildingi; in ostalo…)  

 
V letu 2020 je Sklad v primerjavi z letom 2019 na področju vsebinske podpore realiziral:  
▪ 106 % po številu in  

▪ 256 % po odobrenem znesku vsebinske podpore. 

   
Sklad ima za program Vsebinske podpore na leto predvideno 1.76 mio sredstev. Sam program je bil 

potrjen v novembru 2018, tako da se je aktivno pričel izvajati v letu 2019. V letu 2019 smo pričeli z 
vzpostavitvijo povsem novega programa vsebinske podpore - StartupPlus+ program. V prvem 

tromesečju oz. v prvem kvartalu leta 2019 so se pričeli izvajati postopki javnih naročil, večji del programa 
pa je zaživel, v smislu izvajanja aktivnosti v okviru posameznih javnih naročil oz. sklenjenih pogodb, šele 

v mesecu aprilu oz. maju. Zaradi tega se je del aktivnosti premaknil še v drugo polovico koledarskega 

leta 2019, medtem, ko se za samo poročanje leto konča že 31.10. Tako je bil lahko v letu 2019 realiziran 
le del razpoložljivih sredstev, preostali del pa se je premaknil v leto 2020.  

 
Posledično je tako imel Sklad v letu 2020 večjo realizacijo, prav tako pa smo v letu 2020 imeli samo 

izvedbo programa že utečeno, utečeni so bili posamezni programi usposabljanj, ki jih v okviru 
Startupplus ponujamo podjetjem, tako da se je v letu 2020 sama izvedba programov za to koledarsko 

leto pričela že v februarju, in je tako tudi iz tega vidika bila končna realizacija za leto 2020 lahko višja – 

1.56mio. Dodatno smo v mesecu decembru 2020 prejeli s strani MGRT še predplačilo v višini 404.000 
EUR, kar je realizacijo za leto 2020 še dodatno povišalo, t.j. na 1.97 mio. 
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3.3.4.1. Cilj: Zagotoviti ustrezno višino virov za oblikovanje ponudbe vsebinskih spodbud 

za start-up podjetja in podjetja podprta s semenskim kapitalom 

 
Vsebinska podpora finančnim produktom Sklada se izvaja že več let skozi različne produkte. Najprej je 
bila vsebinska podpora izvedena pri javnem razpisu P2 - spodbude za zagon inovativnih podjetij, kasneje 

pa tudi pri javnih razpisih za semenski kapital. Še posebej se potreba po vsebinskih programih izraža v 
zgodnejših fazah razvoja podjetja, kjer je tveganje največje, zato je nujno, da imajo mlada podjetja, 

predvsem inovativna, hitrorastoča in s potencialom prodora na globalni trg, na razpolago ustrezno okolje 

somišljenikov, najsodobnejše podjetniško znanje, pa tudi svetovalce in mentorje, ki jim pomagajo skozi 
najbolj kritične točke rasti mladega podjetja. Cilj vsebinskih programov je posledično povečevati 

uspešnost izvedenih investicij. Pri mladih, inovativnih podjetjih s potencialom hitre rasti je namreč 
tveganje propada podjetja največje, zato je izmenjava izkušenj, pridobivanje najsodobnejših 

podjetniških znanj, potreba po svetovalcih in mentorjih ter ostalih oblikah vsebinske podpore nujna za 

prehod podjetij skozi najbolj kritične točke poslovanja.  
 

Z izvajanjem projekta želi Sklad povečati možnost za preživetje in uspešni preboj prejemnikov na trg, 
za kar prejemniki potrebujejo znanja iz različnih poslovnih področij (prodaja, marketing, finance, 

organizacija podjetja, tehnologije, pravno svetovanje…). Prav tako vsebinska podpora omogoča stike s 
potencialnimi zasebnimi investitorji in poslovnimi angeli, ki so potrebni za nadaljnji razvoj podjetij, 

pomembna pa je tudi medijska promocija prejemnikov sredstev in njihovega dela (tudi idej, produktov, 

storitev). 
Področje dodatnih oblik spodbud tako ne predstavlja klasičnih finančnih spodbud, temveč nadgradnjo 

posameznih finančnih instrumentov Sklada z dodatnimi vsebinskimi spodbudami. 
 

 
Vsebinska podpora MSP 

 
 

Podjetjem je bil v okviru vsebinske podpore oz. t.i. programa StartupPlus+ v letu 2020 na voljo mentorski 

program, skupaj s 150 vrhunskimi mentorji (seznam mentorjev je dosegljiv na sledeči povezavi: 
https://www.startup.si/sl-si/startup-mapa/mentorji). Dodatno pa so se podjetja lahko udeležila več kot 

10 specializiranih programov usposabljanja. Gre za udeležbo v vrhunskih, intenzivnih in vsebinsko 
zaključenih podjetniških programih s različnih področij: 

1. MENTORSKI PROGRAM: Vsako podjetje je pridobilo svojega mentorja, ki je podjetnika spremljal na 
podjetniški poti. 

2. POSPEŠEVALNIŠKI PROGRAM P2: Izvedel se je intenziven pospeševalniški program v najbolj začetnih 

fazah za postavitev trdnih temeljev mlademu podjetju. 
3. POSPEŠEVALNIŠKI PROGRAM SK: Izvedel se je pospeševalniški program, ki je pokrival ključna 

področja, ki predstavljajo jedro hitre rasti v zagonskih podjetjih. 
4. STARTUP KLINIKA: Izvedla se je podpora podjetjem pri odpravi kritičnega poslovnega tveganja. 

5. NEXT ROUND – POT DO NOVE INVESTICIJSKE RUNDE: Izvedli so se t.i. Pitch treningi, demo dnevi 

in mednarodna investicijska konferenca. 
6. KORPOSTART – STARTUPI + KORPORACIJE: Izvedel se je program povezovanja startup podjetij in 

korporacij za investicije in strateška partnerstva. 
7. INTL – GLOBALNA INTERNACIONALIZACIJA: Izvedel se je pospeševalniški program in individualna 

podpora pri vstopu na globalne trge. 

https://www.startup.si/sl-si/startup-mapa/mentorji
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8. PODIM KONFERENCA: Podjetja so dobila možnost udeležbe na največji mednarodni konferenci v 

regiji, vključno s stojnico in 1 : 1 srečanji z govorniki. 
9. HARDWARE START: Izvedel se je specializiran vertikalni pospeševalnik za podjetja, ki razvijajo 

strojno opremo. 
10. SCALEUPGRADE - PROGRAM ZA SCALEUPE: Izvedel se je specializiran program ter neformalna in 

formalna srečanja za scaleup podjetja. 

11. POSPEŠEVALNIK PRODAJE: V okviru izvedene delavnice so podjetja izdelala operativni akcijski plan 
prodaje in treninge za dvig prodajnih kompetenc. 

 
Dodatno je Sklad izvajal tudi Šolo za mentorje, v okviru katere se je izvedel enodnevni izobraževalni 

dogodek v obsegu 8 ur (program je zajemal vsebine, kot so razumevanje podjetniškega procesa, 
podjetniki in podjetniška zrelost, različni tipi startup podjetij, podjetniški tim in notranja dinamika, 

motivacija in cilji mentorja in mentoriranca, mentorjeve vloge, česa mentor ne dela ipd) ter tudi dva 

neformalna dogodka za mentorje.  
 

Prav tako je prvič v letu 2020 potekala tudi Šola za vlagatelje, ki predstavlja prvo šolo za vlagatelje v 
zagonska podjetja v Sloveniji ter je udeležencem ponudila uporabna znanja, oplemenitena z bogatimi 

praktičnimi izkušnjami strokovnjakov in obstoječih vlagateljev. V Šoli za vlagatelje se je obstoječim in 

potencialnim novim vlagateljem pomagalo razviti kompetence, s katerimi sedaj znajo izbrati prave 
poslovne priložnosti in oblikovati primerno naložbo, ki zagonskemu podjetju pomaga do naslednje 

razvojne faze. 
 

V letu 2020 je bilo skupno 129 podjetij (od tega 55 povsem prvič), prejemnikov zagonskih spodbud ali 
semenskega kapitala, deležnih vsebinske podpore Sklada. Prejemnikom sredstev je Sklad zagotovil 

vsebinsko podporo, ki je specializirana oz. prilagojena ciljni skupini, obliki financiranja oz. fazi razvoja 

podjetja, vse to s ciljem prenosa podjetniških znanj, večje stopnje preživetja mladih podjetij v najbolj 
ranljivih fazah razvoja, njihovega hitrejšega prodora na trg in večje usmerjenosti v prodajo proizvodov 

ali storitev, povečevanja delovnih mest in zmanjševanja regionalnih razlik. 
Sklad je tako, skladno z zastavljenim ciljem, v letu 2020 zagotovil 1,77 mio EUR virov za oblikovanje 

letne ponudbe vsebinskih spodbud za podjetja podprta z nepovratnimi spodbudami in s semenskim 

kapitalom. 
 
Načrtovana vsebinska podpora MSP v letu 2020 

 Načrtovana vsebinska podpora Sklada v letu 2020 

Vsebinska ponudba Sklada  
Odobrena sredstva v 
letu 2020 v mio EUR 

Načrtovana  višina 
sredstev namenjenih celotnemu projektu 

mio EUR 

Načrtovano število 
podprtih podjetij 

Vsebinska ponudba mlada 
inovativna podjetja  

1,77  1,77 50 na novo podprtih 

VSEBINSKA PODPORA 
SKUPAJ 

1,77 mio EUR  1,77 mio EUR 50 

 
 
Realizirana vsebinska podpora MSP v letu 2020 

 Realizirana vsebinska podpora Sklada v letu 2020 

Vsebinska ponudba Sklada  
Odobrena sredstva v 
letu 2020 v mio EUR 

Realizacija 
sredstev namenjenih celotnemu projektu  

v mio EUR 

Število podprtih 
podjetij 

Vsebinska ponudba mlada 
inovativna podjetja  

1,77  1,56 
129 (od tega na novo 
podprtih 55 podjetij) 

Vsebinska ponudba Sklada  
Dodatno odobrena 

sredstva (avans) v letu 
2020 v mio EUR 

Dodatna realizacija 
sredstev namenjenih celotnemu projektu  

v mio EUR 

Načrtovano število 
podprtih podjetij 

 0,4 mio 0,4 mio 
129 (od tega na novo 
podprtih 55 podjetij) 

VSEBINSKA PODPORA 
SKUPAJ 

2,17 mio EUR 1,97 mio EUR 
129 (od tega na novo 
podprtih 55 podjetij) 

 
Za leto 2020 je bilo za področje vsebinske podpore oz. StartupPlus+ program na voljo 1.765.251,34 

EUR. Na dan 21.12.2020 je bila izvedena realizacija v višini 1.566.793,28 EUR. 31.12.2020 je Sklad 
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dodatno prejel predplačilo s strani MGRT v višini 404.000,00 EUR, kar je povzročilo zvišanje realizacije, 

le-ta je na datum 31.12.2020 znašala 1.970.793,28 EUR. 
 

S kombinacijo finančne in vsebinske podpore pri finančnih spodbudah želi Sklad z doseganjem 
sinergijskih učinkov posameznih ukrepov spodbuditi usposabljanje in razvoj podjetij, mentorstvo in 

ostale podporne storitve. Na ta način je omogočena hitrejša rast podjetij ter mreženje in povezovanje 

deležnikov, ki tvorijo ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij. Gre za povezovanje obstoječe 
infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov, pospeševalnikov, 

start-up šol, programov mentoriranja, mednarodnih dogodkov ter povezovanje z uspešnimi podjetniki, 
poslovnimi angeli ipd. 

 
Spodbude za zagon mladih inovativnih podjetij (P2) so povezane tudi z izvedbo več letnega projekta 

Start:up Slovenija, saj sodelovanje podjetij na tem tekmovanju oz. njihova uvrstitev na lestvico pomeni 

enega izmed vstopnih kvantitativnih meril, ki vplivajo na višino prejetih točk na razpisu oz. na možnost 
pridobitve spodbude. Zato Sklad, podobno kot v letu 2020, tudi v prihodnje načrtuje sodelovanje v 

okviru omenjenega projekta. Projekt je pomemben tudi z vidika celovitega spodbujanja razvoja 
inovativne podjetniške aktivnosti in podjetniške kulture v Republiki Sloveniji, hkrati pa je njegov namen 

v prepoznavanju najboljše podjetniške ekipe, najboljšega poslovnega načrta in start-up podjetja v 

slovenskem prostoru. Podjetja, ki se jih s tem projektom poskuša čim bolj strokovno podpreti, povezati 
s potencialnimi investitorji oz. jih nagraditi in promovirati v širši javnosti, želi dodatno podpreti tudi Sklad 

v okviru instrumenta zagonske spodbude za inovativna podjetja, zato je aktivno sodelovanje Sklada pri 
projektu Start:up Slovenija, vključno z vsemi zaključnimi dejavnostmi projekta, še toliko pomembnejše. 
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3.4. Operativna vloga 4: Ključni soinvestitor semenskega in tveganega kapitala 

kot lastniškega financiranja v povezavi z vsebinsko podporo  

 
Sklad je ključni soinvestitor semenskega in tveganega kapitala kot lastniškega financiranja v Sloveniji v 

povezavi z vsebinsko podporo.  

 
V letu 2020 je Sklad v primerjavi z letom 2019 na področju semenskega kapitala realiziral:  

▪ 233 % po številu in  
▪ 188 % po odobrenem znesku semenskega kapitala. 

   
 

3.4.1. Poslanstvo: Zapolnjevanje vrzeli na trgu semenskega kapitala  

 
V letu 2020 je Sklad izvedel dva razpisa za semenski kapital – konvertibilna posojila za zagon inovativnih 
podjetij – SK75 20 in SK75 20-2, ter nadaljeval z razpisom SI-SK, ki je bil objavljen že v letu 2019 in 

dopolnjen v letu 2020. Razpisi semenskega kapitala so namenjeni zagotavljanju kvazi-lastniškega 
financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih 

bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških 
dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, 

mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).  
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3.4.1.1. Cilj: zagotoviti ustrezno višino virov za odobritev finančnih spodbud v obliki 

semenskega kapitala  

 
Sklad je 19.7.2019 s SID banko d.d. podpisal Okvirni finančni sporazum za izvajanje finančnega 
instrumenta »EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje MSP (2014-2020)« za Vzhod št. 50-62112/ in 

za Zahod št. 50-62122/19 (v nadaljevanju OFS).  
 

SID banka je sklenila sporazum za račun Sklada skladov, čigar upravljavka je skladno s določili 

Sporazuma o financiranju z dne 24.11.2017, s katerim je MGRT v imenu RS SID banki podelilo mandat 
za upravljanje Sklada skladov.  

 
 

3.4.1.2. Cilj: pri izvajanju semenskega kapitala zagotoviti multiplikacijo uporabljenih virov 

v kombinaciji s poslovnimi angeli, skladi semenskega kapitala in korporacijami 

 
Razpis Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019) je zasnovan tako, da 
Sklad investira enak znesek kot zasebni investitor po načelu pari passu. Pri javnem razpisu Semenski 

kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij prisotnost zasebnih investitorjev ni pogoj, 
je pa zaželena. V letu 2020 je bilo preko semenskega kapitala investiranih 2,4 mio EUR s strani Sklada, 

celoten znesek investicij, skupaj z zasebnimi sredstvi, pa je znašal 4,6 mio EUR, kar pomeni, da se javna 

sredstva uspešno multiplicirajo. 

 



 

Stran | 64  

 

3.4.1.3. Cilj: zagotoviti spodbude semenskega kapitala za mlada inovativna podjetja  

 
Sklad je v letu 2020 izvedel dva razpisa za semenski kapital: 

1. SK75 2020 – Javni razpis Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v 

višini 75.000 EUR (UL RS št. 8 / 7.2.2020) 

Razpisan znesek: 1.125.000,00 EUR 

 

2. SK75 2020-2 – Javni razpis Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij 

v višin 75.000 EUR (UL RS št. 104 / 24.7.2020) 

Razpisan znesek: 750.000,00 EUR 

 

Odprt je bil tudi razpis:  

3. SI-SK 2019: Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji (UL RS št. 48 / 2.8.2019 in 

sprememba v letu 2020 (UL RS št. 8 / 7.2.2020) 

Razpisan znesek: 3.375.000,00 EUR 

 

Na vse tri razpise skupaj je v letu 2020 prispelo 34 projektov, od katerih je komisija Sklada odobrila 21 

projektov v skupnem znesku 2.100.000,00 EUR.  

 

Razpis 
Načrtovano PFN 

2020 
Realizirano 2020 

Indeks 

RE2020/PFN2020 

SK75 2020 
SK75 2020-2 

SK-SK 2020 

Število podprtih 
projektov 

17 214 123,5 

Višina odobrenih 
sredstev (v mio EUR) 

3,50 2,105 60,0 

 

Višina virov za 
izvajanje razpisov  
(v mio EUR) 

3,50 2,10 60,0 

 

Z izvedbo ukrepa semensko – lastniškega financiranja je Sklad uresničil načrtovani cilj z realizacijo: 

▪ 123 %  glede števila podprtih podjetij in  
▪ 60 % glede porabe sredstev.  

 

Do nižje realizacija pri porabi sredstev je prišlo zaradi težav, ki jih imajo podjetniki v razmerah 

pandemije, pri pridobivanju zasebnega financiranja. Prejeli smo prejeli manjše število vlog od planiranih 

pri razpisih So-investiranja semenskega kapitala. 

 
4 Od tega 20 projektov oz. 95 % v skupini SK 75 in 1 projekt oz. 5 % v skupini SI-SK. 
5 Od tega 1,5 mio EUR 71 % sredstev v skupini SK 75 in 0,6 mio EUR oz. 29 % sredstev v skupini SI-SK. 
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Razdelitev po regijah 

Odobreni projekti po regijah kažejo razdelitev po kohezijski regiji: 46 % sredstev na vzhodu in 54 % 

sredstev na zahodu. Po statističnih regijah je bilo največ sredstev odobrenih v Osrednjeslovenski regiji 

(50 %), sledi Savinjska regija (18 %), Podravska regija (14 %), Gorenjska in Zasavska (4 %) in JV 

Slovenija (3 %). V ostalih regijah ni bilo odobrenih sredstev.  

 
 

3.4.1.4. Cilj: s spodbudami semenskega kapitala prispevati k makroekonomskim učinkom 

na področju zaposlovanja – ohraniti obstoječa delovna mesta in ustvariti nova 

 
Ukrep semenskega kapital prispeva k  makroekonomskim učinkom na področju ustvarjanja novih 

delovnih mest. Podjetja podprta s semenskim kapitalom Sklada so glede na pretekle rezultate v 
povprečju:  

▪ ustvarila 0,6 novega delovnega mesta na podjetje.  
 
Zaradi vpliva COVID epidemije na gospodarstvo, se od podprtih podjetij v letu 2020 pričakuje preživetje 

in ohranitev obstoječih delovnih mest.   
 

3.4.1.5. Cilj: s spodbudami semenskega kapitala prispevati k makroekonomskim učinkom 

na področju povečanja dodane vrednosti – povečevanje dodane vrednosti na 

zaposlenega  

 
Ukrep semenskega kapitala prispeva tudi k makroekonomskemu učinku povečanja dodane vrednosti na 

zaposlenega. V preteklosti so podjetja podprta s semenskim kapitalom Sklada v povprečju 
▪ povečala dodano vrednost na zaposlenega za 98 % v treh letih spremljanja. 

 
Odstotek povečanja je pri novih podjetjih vedno visok, saj so izhodiščna stanja zelo nizka, ker podjetja 

šele pričenjajo s svojim poslovanjem in ustvarjanjem učinkov. Pri podprtih podjetijih v letu 2020 se lahko  

pričakuje, da bodo ustvarila pozitivno dodano vrednost na zaposlenega in jo v prihodnjih letih 
povečevala ter se približala povprečju RS in EU.  
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3.4.1.6. Cilj: s spodbudami semenskega kapitala povečati konkurenčnost podjetij  

 
Financiranje s spodbudami semenskega kapitala se osredotoča na podporo zgolj tistih mladih podjetij, 

ki izkazujejo potencial rasti, razvoj novih produktov, vstopa na tuje trge ali povečanje števila zaposlenih 
v podjetju. Ta podjetja so v razvojni fazi še posebej ranljiva ter za uspešen začetek poslovanja nujno 

potrebujejo ustrezna finančna sredstva in strokovno pomoč pri izvajanju svojih poslovnih procesov. Pri 

financiranju te skupine podjetij, gre v večini za visoko tehnološka podjetja, zato gre v prvi vrsti podpora 
v informacijsko komunikacijske dejavnosti.  

 
Razdelitev po dejavnostih: 

V letu 2020 je bilo 42,9 % odobrenih sredstev v informacijsko komunikacijskih dejavnostih, 21,4 % v 
predelovalnih dejavnostih in 17,9 % v strokovnih znanstvenih in tehničnih dejavnostih, ter drugih 

raznovrstnih poslovnih dejavnostih.  
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3.4.2. Poslanstvo: Semenski kapital usmerjati v tiste projekte, ki prispevajo k 

trajnostnemu razvoju in uresničevanju ciljev EK na področju spodbujanja mladih 

inovativnih podjetij  

 
Z ukrepom semenskega kapitala se podpora usmerja v projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju 

in uresničevanju ciljev K na področju spodbujanja mladih inovativnih podjetij.  

 

3.4.2.1. Cilj: S spodbudami semenskega kapitala izvajati vse prioritetne ukrepe, ki izhajajo 

iz ukrepov in smernic EK in ostalih mednarodnih institucij, še posebej na področju 

tehnologij prihodnosti  

 
S podporo mladih inovativnih podjetij Sklad prispeva k zagotavljanju trajnostnega razvoja in 

uresničevanja ciljev EK in ostalih mednarodno primerljivih institucij v okviru politike razvoja podjetništva. 

Sledi ciljem trajnostnega razvoja, ki so zajeti v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so jo sprejeli 
Združeni narodi septembra 2015. Slovenija je v celoti zavezana vsem 17 ciljem Agende 2030, ki je 

najobsežnejši razvojni akcijski načrt doslej, čemur sledi tudi Sklad. Sklad sledi naslednjim ciljem iz 
Agende 2030: 
▪ cilj 9 - industrija, inovacije in infrastruktura,  
▪ cilj 12 - odgovorna proizvodnja in poraba.  

 

Cilj Sklada na področju zagotavljanja trajnostnega razvoje je izvajati vse prioritetne ukrepe, ki izhajajo 
iz ukrepov in smernic EK in ostalih mednarodnih institucij, ter s tem prispevati k povečanju 

konkurenčnosti podjetij v vseh sektorjih, še posebej v tehnologijah prihodnosti: 
a) industrija 4.0 oz. razvoj digitalnih tehnologij: 

▪ internet blaga in storitev – podprta podjetja Agitron d.o.o., Redink d.o.o.  

▪ podatkovna skladišča in blockchain tehnologija – podprta podjetja Smart cargo, ZP Aplikacije 
d.o.o.;  

b) ostali prioritetni sektorji pomembni za ekonomski in družbeni razvoj: 
▪ pametni merilni sistemi – podprta podjetja DS Meritve d.o.o., ETOS solutions d.o.o., Priot d.o.o.    
▪ bio-tehnologije in farmacija s poudarkom na novih bio-zdravilih – podprto podjetje Pharsol 

d.o.o.  
▪ področje zdrave hrane in agroživilstva, pametni promet in skladiščenje – podprto podjetje 

Proventus d.o.o., Aiport tech d.o.o.,  
▪ pametna gradnja, design in oblikovanje (pametni prostori) – podprto podjetje Coinhab d.o.o. 
▪ inovativni turizem – podprta podjetja Lushna d.o.o., Nest campers d.o.o.   
▪ storitveni sektor z družbenim učinkom, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih 

– podprta podjetja Oprof d.o.o., Wise up d.o.o., Feelif d.o.o., SIS poslovne storitve d.o.o., 
Dezziv d.o.o., Viar d.o.o.      

▪ kultura in kreativne industrije s poudarkom na človeškem kognitivnem sistemu – podprto 

podjetje OLLO Audio d.o.o.   
▪ energetski sektor – podprto podjetje Grid Instruments d.o.o. 
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3.4.2.2. Cilj: pri izvajanju spodbud s semenskim kapitalom uporabiti 100% evropskih virov 

EU in koriščenje morebitnih drugih evropskih programov namenjenih spodbujanju 

podjetništva 

 
Za podporo podjetjem v obliki semenskega kapitala so bila uporabljena 100% evropska sredstva, in 

sicer: 
▪ Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESI) preko Sklada skladov, 

▪ Sredstva Sklada (ponovna uporaba sredstev v upravljanju). 

 
 

3.4.3. Poslanstvo: prevzemanje višjih stopenj tveganj in delitev tveganj med vključenimi 

partnerji pri izvajanju semenskega kapitala  

 
Pri izvajanju semenskega kapitala Sklad sodeluje s poslovnimi angeli, skladi semenskega in tveganega 
kapitala, da tako spodbuja perspektivne MSP-je od zgodnjih razvojnih faz, kot je razvoj in prenos 

intelektualne lastnine v tehnologijo, do rastočih razvojnih faz, katere spremlja predvsem hitra in globalna 
rast. Sodelovanje z zunanjimi partnerji zagotavlja prevzemanje višjih stopenj tveganj in delitev tveganj 

med vključenimi partnerji.  

 
 

3.4.3.1. Cilj: Pri izvajanju semenskega kapitala upravljanje finančnih virov na način, da se 

zagotavlja ugodnost za končnega prejemnika  

 
Ugodnost za končnega prejemnika je izkazana predvsem v pridobitvi direktnega kapitalskega vložka s 
strani Sklada v kombinaciji s so-investiranjem s poslovnimi angeli ali skladi zasebnega / tveganega 

kapitala ali korporacijami. Na ta način sta dve podjetji pridobili 1,8 mio EUR javno/zasebnih investicij. 
 

S konvertibilnim posojilom SK75 so podprta podjetja, ki zaradi zgodnje razvojne faze nimajo možnosti 

pridobitve posojila pri komercialnih finančnih institucijah. Podjetja tudi ne morejo zagotoviti drugega 
zavarovanja kot je lastniški vložek, kar je zavarovanje po Pogodbi o konvertibilnem posojilu. 
 
 

3.4.3.2. Cilj: Pri izvajanju semenskega kapitala upravljanje finančnih virov na način delitve 

tveganj med partnerji in obvladovanja prevzetih tveganj  

 
Z vložki v obliki semenskega kapitala v sodelovanju s poslovnimi angeli, skladi semenskega kapitala in 
ostalimi privatnimi investitorji, se dosega delitev tveganj med vsemi sodelujočimi partnerji. Sklad ima 

vzpostavljen sistem upravljanja s tveganji, ki zagotavlja varno poslovanje. 
 
 

3.4.4. Poslanstvo: Zapolnjevanje vsebinskih vrzeli pri projektih podprtih s semenskim 

kapitalom in zagonskimi spodbudami preko različnih programov  

 
Zapolnjevanje vsebinskih vrzeli pri projektih podprtih s semenskim kapitalom preko različnih programov 

(KorpoStart – povezovanje s korporacijami; Next round – povezovanje z zasebnimi investitorji; 
pospeševalniški program P2/SK; podpora pri internacionalizaciji; vertikalni program za »hardware« 

podjetja; teambuildingi; in ostali… 

 
 



 

Stran | 69  

 

3.4.4.1. Cilj: Zagotoviti ustrezno višino virov za oblikovanje ponudbe vsebinskih spodbud 

za mlada inovativna podjetja preko različnih programov  

 
Celovita finančna ponudba Sklada v kombinaciji s t.i. vsebinsko pomočjo, ki jo podjetja lahko koristijo 
preko različnih programov vsebinske pomoči mladim podjetjem in podpore high tech podjetjem v tujini 

pripomore k uspešnejši izvedbi investicij in zastavljenih ciljev podjetij, Sklad pa na ta način povečuje 

svoj vpliv v slovenskem prostoru in povezuje svoje poslovanje s pomembnejšimi akterji v podjetniškem 
sektorju in celotnem podpornem okolju za podjetništvo. 

 
Sklad nima na voljo dovolj virov, da bi naslovil celovite razvojne težave v Sloveniji, lahko pa s svojo 

ugodno ponudbo tako finančnih sredstev kot vsebinske podpore pripomore k spodbujanju vlaganj 
zasebnega kapitala v gospodarstvo in k doseganju gospodarskih ciljev Slovenije. 

 

Sklad finančno podporo pri posameznih produktih še nadgrajuje s programom vsebinske podpore oz. 
programa StartupPlus+. Gre za »coaching« podporo in druge vsebinske programe, ki se izvajajo v 

sodelovanju z drugimi ključnimi deležniki podpornega podjetniškega ekosistema.  
 

Program StartupPlus 

 
 
Projekt vsebinske podpore je pomemben z vidika celovitega spodbujanja razvoja inovativne podjetniške 

aktivnosti in podjetniške kulture v Republiki Sloveniji, hkrati pa je njegov namen v prepoznavanju 

najboljše podjetniške ekipe, najboljšega poslovnega načrta in start-up podjetja v slovenskem prostoru. 
Podjetja, ki se jih s tem projektom poskuša čim bolj strokovno podpreti, povezati s potencialnimi 

investitorji oz. jih nagraditi in promovirati v širši javnosti, želi dodatno podpreti tudi Sklad v okviru 
instrumenta zagonske spodbude za inovativna podjetja, zato je aktivno sodelovanje Sklada pri projektu 

Start:up Slovenija, vključno z vsemi zaključnimi dejavnostmi projekta, še toliko pomembnejše.  

Podjetja z zagonskimi spodbudami lahko izbirajo med organiziranimi programi mentoriranja ali sami 
izberejo ustreznega mentorja, s katerim sodelujejo individualno. Na ta dva načina podjetja lahko 

odpravijo lastne pomanjkljivosti s pomočjo strokovnjakov, ki so podjetjem na voljo. 
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Kombinacija finančne in vsebinske podpore pri finančnih spodbudah Sklada za zagotavljanje višjih 

sinergijskih učinkov posameznih ukrepov (SPS dvojček) pomeni, da so posamezna start-up podjetja, ki 
prejmejo finančno spodbudo, upravičena tudi do vsebinske podpore v obliki različnih podpornih storitev. 

V letu 2020 se je tako nadaljevala že vpeljana kombinacija podpore pri prejemnikih zagonskih spodbud 
za inovativna podjetja (P2) in prejemnikih semenskega kapitala (SK). 

 

Cilj Sklada je bil ponuditi podprtim inovativnim start-upom poleg finančne tudi dostop do vsebinske 
podpore, saj rast podjetij ni odvisna le od finančne podpore, temveč nanjo vpliva več različnih 

dejavnikov. Še posebej se potreba po vsebinskih programih izraža v zgodnejših fazah razvoja podjetja, 
kjer je tveganje največje, zato je nujno, da imajo mlada podjetja, predvsem inovativna, hitrorastoča in 

s potencialom prodora na globalni trg, na razpolago ustrezno okolje somišljenikov, najsodobnejše 
podjetniško znanje, pa tudi svetovalce in mentorje, ki jim pomagajo skozi najbolj kritične točke rasti 

mladega podjetja. Sklad je svoj cilj dosegel, saj je tudi v letu 2020 ponudil celovito vsebinsko podporo.  

 
Sklad vsebinske podpore ni izvajal sam, temveč je koordiniral sodelujoče partnerske institucije oz. 

akterje v ekosistemu (GZS, inkubatorje, tehnološki parke,…).   
V letu 2020 je bilo skupno 129 podjetij (od tega 55 povsem prvič), prejemnikov zagonskih spodbud ali 

semenskega kapitala, deležnih vsebinske podpore Sklada. 

 
Celotna vrednost projekta »Vsebinska podpora 2018 – 2023«, ki ga je Sklad pripravil v sodelovanju z 

MGRT, za obdobje 2018 – 2023 znaša 7,85 mio EUR, od tega je bilo za leto 2020 predvideno 1,77 mio 
EUR. Sklad je tako zagotovil ustrezno višino virov za oblikovanje ponudbe vsebinskih spodbud za mlada 

inovativna podjetja preko različnih programov. 
 

Na dan 21.12.2020 je bila izvedena realizacija v višini 1.566.793,28 EUR. 31.12.2020 je Sklad dodatno 

prejel predplačilo s strani MGRT v višini 404.000,00 EUR, kar je povzročilo zvišanje realizacije, le-ta je 
na datum 31.12.2020 tako znašala 1.970.793,28 EUR. 
 
 

3.4.5. Poslanstvo: Zapolnjevanje vrzeli na trgu tveganega kapitala  

 
Evropska komisija v Poročilu o državi – Slovenija 2020 navaja: Lastniško financiranje je v okviru 

prizadevanj unije kapitalskih trgov še vedno slabo razvito. Omejena razpoložljivost lastniškega 
financiranja v Sloveniji negativno vpliva na okolje za inovativna zagonska podjetja in podjetja v 

razširitveni fazi. Slovenija po deležu zasebnega lastniškega financiranja za podjetja zaostaja za drugimi 

državami EU ter državami srednje in vzhodne Evrope (npr. Češka, Slovaška, Hrvaška) (Invest Europe, 
2019). Zasebni kapital je pomemben za podjetja v razširitveni fazi, zlasti tista, ki potrebujejo zunanja 

sredstva v višini več kot 500.000 EUR. Tvegani kapital ostaja redek, deloma zaradi neugodnega 
regulativnega okolja in nizkega pritoka tveganega kapitala iz tujine. Po podatkih Evropskega 

investicijskega sklada (EIS, 2019) so naložbe tveganega kapitala v Sloveniji kot delež BDP med najnižjimi 

v EU. (Evropska komisija, 2019c).  
 

Izzivi, s katerimi se soočajo podjetja v Sloveniji pri dostopanju do alternativnih virov financiranja: 
domačih upravljavcev skladov semenskega in tveganega kapitala je zelo malo, zato je njihov finančni 

potencial omejen; 

zaupanja podjetnikov v sklade semenskega in tveganega kapitala še ni, ker vanje zaenkrat še ne zaupajo 
slovenski institucionalni vlagatelji (to se še najbolj kaže s tem, da vanje ne vlagajo); 

tuji skladi semenskega in tveganega kapitala od podjetij v zameno za lastniško financiranje velikokrat 
zahtevajo prenos sedeža podjetja v domicil sklada ali kakšnega od bolj mednarodno uveljavljenih 

jurisdikcij; 
tuji skladi niso posebej aktivni v Sloveniji, saj je ta majhna in z vidika ekonomije obsega nezanimiva, 

investicija v skrben pregled države, kar od upravljavca sklada praviloma terjajo vlagatelji v sklad, pa ni 

upravičena z naložbo, ki je praviloma premalo donosna – podobno velja za strošek, povezan s tem, da 
naj upravljavec na lokaciji priskrbi prisotnost svojega predstavnika, kar nemalokrat pusti vtis, da so v 

Sloveniji na področju alternativnih oblik financiranja aktivni zgolj vlagatelji z dvomljivimi nameni in 
ugledom; 
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bolj tvegani projekti, sploh tisti v najzgodnejših fazah, praktično nimajo drugih možnosti za dostop 

začetnih oblik financiranja kot pa nepovratne spodbude in semenski kapital preko Sklada.  
 

V obdobju 2004 – 2013 je Republika Slovenija izvedla sistemske spremembe za spodbujanje uvajanja 
lastniškega financiranja. Izkušnje in znanje ter institucionalni in zakonski okvir izvirajo iz razpisa za 

lastniško financiranje iz leta 2010. V okviru OP 2014 – 2020 je lastniško financiranje spodbudila preko 

semenskega kapitala, ki ga je Sklad kombiniral tudi z nefinančnimi oblikami pomoči. V naslednji finančni 
perspektivi se načrtuje usmerjeno spodbujanje razvoja trga tveganega kapitala, preko novih programov 

Sklada. 
 

3.4.5.1. Cilj: Zagotovljeni viri za izvajanje vzpostavljenega projekta CEFoF za celotno 

obdobje trajanja projekta za zagotavljanje podpore globalno usmerjenim 

podjetjem s tveganim kapitalom  

 
CEFoF (Central Europe Fund of Funds), srednje evropski sklad skladov za tvegan kapital, je bil zasnovan 

s strani EIF v tesnem sodelovanju z vladami in nacionalnimi agencijami Slovenije, Avstrije, Češke, 
Slovaške, Madžarske in Mednarodne investicijske banke (International Investment Bank) s ciljem 

povečanja lastniških naložb v MSP v srednjeevropski regiji. Projekt CEFOF omogoča MSP-jem in midcaps 

podjetjem (podjetja z do 500 zaposlenimi) v fazi hitre rasti dostop do tveganega kapitala preko podprtih 
skladov tveganega in zasebnega kapitala.   

 
Velikost sklada skladov znaša 97 milijonov EUR, ki so na voljo v obdobju 2017-2021 za naložbe v 8-10 

skladov zasebnega in tveganega kapitala. Z dodatno vloženim zasebnim kapitalom bo predvidoma na 
voljo 200 milijonov EUR za naložbe v MSP-je z velikim potencialom rasti.   

 

Sklad je tudi v letu 2020 zagotovil planirane vire za izvajanje projekta CEFoF (celoten vložek Sklada za 
projekt za celotno obdobje znaša 8 mio EUR). Delež Sklada v celotnih zavezah institucionalnih 

investitorjev znaša nekaj več kot 8 %. 
 

Zavezana sredstva Sklada predstavlja ponovna uporaba sredstev v upravljanju.  
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Slika: Struktura CEFOF – a 

 

 

  

V letu 2020 je bilo v okviru projekta CEFoF skupno izvedenih 22 naložb v MSPje z velikim potencialom 

rasti s strani 4 zasebnih skladov tveganega kapitala v skupnem znesku 46,82 mio EUR.  
Sodelujoči skladi zasebnega in tveganega kapitala so: 

▪ Invera Private Equity Fund (prej Ascendant Buy Out Fund) 

▪ ENERN Tech III podfund 
▪ Espira Fund I 

▪ Euroventures V Technology and Growth Fund Cooperatief U.A. 
▪ Evolving Europe Principal Investments Fund 

▪ Genesis Growth Equity Fund I 

▪ TCEE Fund IV S.C.A. SICAR 
▪ Sandberg Investment Fund II. 

 
Naložbe, izvedene do konca leta 2020, so pokrivale naslednje sektorje: komunikacijske tehnologije, 

računalniška in potrošniška elektronika, »life science«, druge storitve ter industrijski izdelki.  
 

Sklad je v preteklem letu spremljal izvajanje projekta in sodeloval na rednih srečanjih investitorjev, ki 

so bili zaradi pandemije COVID-19 izvedeni na daljavo (on-line), poleg tega je direktorica Sklada tudi 
predstavnica svetovalnega odbora.   
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3.4.5.2. Cilj: zagotoviti multiplikacijo vloženih virov pri podpori s tveganim kapitalom v 

okviru projekta CEFoF s privatnimi viri  

 
V okviru CEFOF oz. pri podpori s tveganim kapitalom se ustvarja multiplikacijski učinek vloženih virov v 

kombinaciji s privatnimi viri v razmerju 1 : 25 glede na pričakovano višino oblikovanih skladov. 

 

3.4.5.3. Cilj: Skrbno spremljanje poslovanja sodelujočih družb tveganega kapitala s 

katerimi je Sklad sklenil javno-zasebno partnerstvo v preteklih letih, še posebej 

njihove aktivnosti v povezavi s prodajo kapitalskih naložb  

 
Sklad spremlja poslovanje družb tveganega kapitala (DTK) in njihovih zakonitih zastopnikov oz. 

likvidacijskih upraviteljev skladno s sklenjenimi pogodbami, ki izhajajo iz prijave družb tveganega 
kapitala na javni razpis za kapitalske naložbe Republike Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala 

(LF-2010). Sodelujoče DTK morajo izvesti prodajo kapitalskih naložb in po desetih letih ali maksimalno 

dvanajstih letih delovanja izvesti postopek likvidacije. Slovenski državni holding skladno z Zakonom o 
državnem holdingu uresničuje pravice družbenika Republika Slovenija iz družbene pogodbe. V letu 2020 

se je pričel likvidacijski postopek pri dveh družbah tveganega kapitala, postopek bi se naj v kratkem 
izpeljal tudi pri tretji družbi tveganega kapitala.  

 

Pri družbi tveganega kapitala Meta Ingenium DTK, d.o.o. je v letu 2020 Slovenski državni holding prodal 
delež družbenika Republika Slovenija, Sklad pa je prejel kupnino, obstajajo pa še odprte določene 

obveze s strani kupca, vezane na prodajno pogodbo (»earn-out« klavzula).  
 

Vračila iz naslova izstopov iz naložb so do sedaj znašala 13.233.367,71 EUR, družbenik RS pa je prejel 
7.671.019,34 EUR. Aktivne družbe tveganega kapitala imajo še 12 naložb, pri katerih še ni bil izveden 

izstop (oz. je bil izstop delno izveden).  

 

 
Skupne 

investicije 

Javna sredstva 
Vračila 

Skupaj EU RS 

Znesek  
v EUR 

29.037.274 14.228.265 12.094.025 2.134.240 7.671.019 

Delež 100 49 85 15  
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3.4.5.4. Cilj: s podporo preko tveganega kapitala prispevati k makroekonomskim učinkom 

na področju zaposlovanja – ohranjanje obstoječih delovnih mest in ustvarjanje 

novih delovnih mest  

 
Ukrep tveganega prispeva k makroekonomskim učinkom na področju ustvarjanja novih delovnih mest. 

Podjetja podprta s tveganim kapitalom Sklada v preteklem obdobju so skupaj ustvarila 436 novih 
delovnih mest, od tega:  

▪ 276 na globalnem trgu (oz. 12 novih delovnih mest na podjetje) 

▪ 160 v RS (8,9 novih delovnih mest na podjetje).  
 

 

3.4.5.5. Cilj: s podporo preko tveganega kapitala prispevati k makroekonomskim učinkom 

na področju povečanja dodane vrednosti  

 
Ukrep tveganega kapitala prispeva tudi k makroekonomskim učinkom na področju povečanja dodane 

vrednosti na zaposlenega. V preteklem opazovanem obdobju, so podjetja podprta s tveganim kapitalom 
Sklada,  

▪ v povprečju povečala dodano vrednost na zaposlenega za 273 %.  
 

Ta je na dan 31.12.2019 znašla 72.854 EUR / zaposlenega.  

 
 

3.4.5.6. Cilj: s podporo preko tveganega kapitala povečati konkurenčnost podjetij  

 

Podpora s tveganim kapitalom je namenjena globalno usmerjenim podjetjem, ki izkazujejo potencial 
hitre rasti in konkurenčno prednost.  

 

Razdelitev po dejavnostih: 
Podjetja podprta s tveganim kapitalom so prevladovala v informacijsko komunikacijskih dejavnostih 

(47,1 %), sledila je predelovalna dejavnost s 29,4 % in druge raznovrstne poslovne dejavnosti z 11,8 
%. Gostinstvo in gradbeništvo sta imela 5,9 % podprtih projektov. 
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3.4.6. Poslanstvo: Sofinanciranje projektov, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in 

uresničevanju ciljev EK s tveganim kapitalom  

 
Sklad usmerja tvegan kapital v tiste projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in uresničevanju 
ciljev EK na področju spodbujanja mladih inovativnih podjetij.  

 

3.4.6.1. Cilj: Izvajati vse prioritetne ukrepe, ki izhajajo iz ukrepov in smernic EK in ostalih 

mednarodnih institucij še posebej na področju tehnologij prihodnosti (industrija 

4.0 oz. razvoj digitalnih tehnologij in ostalih prioritetnih sektorjih pomembnih za 

ekonomski in družbeni razvoj)  

 
S podporo mladih inovativnih podjetij Sklad prispeva k zagotavljanju trajnostnega razvoja in 

uresničevanja ciljev EK in ostalih mednarodno primerljivih institucij v okviru politike razvoja podjetništva. 
Sledi ciljem trajnostnega razvoja, ki so zajeti v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so jo sprejeli 

Združeni narodi septembra 2015. Slovenija je v celoti zavezana vsem 17 ciljem Agende 2030, ki je 

najobsežnejši razvojni akcijski načrt doslej, čemur sledi tudi Sklad. Sklad sledi naslednjim ciljem iz 
Agende 2030: 
▪ cilj 9 - industrija, inovacije in infrastruktura,  
▪ cilj 12 - odgovorna proizvodnja in poraba.  

 

Cilj Sklada na področju zagotavljanja trajnostnega razvoje je izvajati vse prioritetne ukrepe, ki izhajajo 
iz ukrepov in smernic EK in ostalih mednarodnih institucij, ter s tem prispevati k povečanju 

konkurenčnosti podjetij v vseh sektorjih, še posebej v tehnologijah prihodnosti, preko podprtih 
visokotehnoloških podjetij: 

▪ tehnologija za mobilno oglaševanje – Celtra Technologies Ltd./Celtra d.o.o.  
▪ biomedicinski inženiring – TMG-BMC d.o.o.,  

▪ napredne informacijske rešitve na področju okolja in zdrave hrane – Efos d.o.o. ,  

▪ pametni merilni sistemi – DS Meritve d.o.o.,  
▪ digitalni marketing – Interaktivni studio d.o.o. (Degordian) 

▪ spletna poslovna rešitev za vzpostavitev fleksibilnega delovnega okolja – 4th Office (Marg Ltd.) 
▪ oblikovanje in razvoj rešitev na področju elektronskega papirja – Visionect d.o.o.  

▪ biomedicina – Bia Separations d.o.o.  

▪ Internet stvari – Zenodys d.o.o. 
 
Tudi struktura izvedenih naložb v MSP-je z velikim potencialom rasti v okviru projekta CEFoF – 22 naložb 

s strani 4 zasebnih skladov tveganega kapitala, izkazuje, da so prevladujoči sektorji podprtih podjetij t.i. 

»sektorji prihodnosti«: komunikacijske tehnologije ter računalniška in potrošniška elektronika. 

 

3.4.6.2. Cilj: Uporabiti 100% evropskih virov EU koriščenje evropskih programov pri 

podpori s tveganim kapitalom  

 
Izvajanje podpore s tveganim kapitalom je: 
▪ 100% financirano iz EU sredstev (ponovna uporaba sredstev v upravljanju) 
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3.4.7. Poslanstvo: Prevzemanje višjih stopenj tveganj in delitev tveganja med vključenimi   

partnerji pri izvajanju tveganega kapitala  

 
V Sloveniji kapitalski trgi niso dovolj razviti in je potreben boljši dostop do alternativnih virov financiranja. 
Lastniško financiranje je v okviru prizadevanj unije kapitalskih trgov še vedno slabo razvito. Omejena 

razpoložljivost lastniškega financiranja v Sloveniji negativno vpliva na okolje za inovativna zagonska 

podjetja in podjetja v razširitveni fazi globalne rasti. Slovenija po deležu zasebnega lastniškega 
financiranja za podjetja zaostaja za drugimi državami EU ter državami srednje in vzhodne Evrope (npr. 

Češka, Slovaška, Hrvaška) (Invest Europe, 2019). Zasebni kapital je pomemben za podjetja v razširitveni 
fazi. Tvegani kapital ostaja redek, deloma zaradi neugodnega regulativnega okolja in nizkega pritoka 

tveganega kapitala iz tujine. Po podatkih Evropskega investicijskega sklada so naložbe tveganega 
kapitala v Sloveniji kot delež BDP med najnižjimi v EU. Financiranje s tveganim kapitalom predstavlja 

veliko višje tveganje za financerje, kot v primeru klasičnega financiranja, zato je toliko bolj pomembno, 

da se tveganje ustrezno oceni in razprši med vse sodelujoče deležnike. 
 
 

3.4.7.1. Cilj: Upravljanje finančnih virov na način, da se zagotavlja ugodnost za končnega 

prejemnika pri podpori s tveganim kapitalom  

 
Javna podpora s tveganim kapitalom je ključnega pomena, da je tovrstno financiranje podjetjem sploh 

na razpolago. Poleg financiranja pa so podjetja s strani privatnega investitorja v večini deležna tudi 
pomoči pri upravljanju, razvoju, marketingu,… V prihodnje bo potrebno v Sloveniji k investiranju v 

začetnih fazah razvoja pritegniti večje število domačih in tujih investitorjev, kar bo omogočilo rast in 

razvoj podjetij. Hkrati je potrebno poskrbeti za dvig znanja in izkušenj na področju alternativnih investicij 
v zgodnjih fazah podjetniškega razvoja, kar Sklad skuša doseči z vsebinsko podporo podjetjem, ki 

pridobijo finančne vire v začetnih fazah razvoja. 
 

3.4.7.2. Cilj: Pri podpori s tveganim kapitalom upravljanje finančnih virov na način delitve 

tveganj med partnerji in obvladovanja prevzetih tveganj  

 
Z vključevanjem v evropske programe in koriščenjem sredstev EU, lahko Sklad poleg uporabe sredstev 
v upravljanju in lastnih sredstev vlaga sredstva tudi v bolj tvegane naložbe.  

 
Prepoznavanje tveganja predstavlja verjetnost (ne)doseganja ciljev poslovanja, oz. nezaželene odmike 

od načrtovanih aktivnosti ali ciljev, kot posledica negotovih ocen razvoja aktivnosti v prihodnosti ali 
spremenjenih pogojev poslovanja, na kar lahko vplivajo tako zunanji kot notranji dejavniki. Sprotno 

spremljanje in/ali predvidevanje nedoseganja ciljev poslovanja je zato osnova za prepoznavanje tveganj 

na vseh ravneh delovanja Sklada. 
 

Upravljanje s tveganji je eden najpomembnejših notranjih procesov Sklada, saj je Sklad pri svojem 
delovanju izpostavljen različnim tveganjem. Upravljanje s tveganji opredeljuje načine, usmeritve in 

postopke za njegovo ugotavljanje, ocenjevanje, spremljanje ter zmanjševanje obstoječega in 

potencialnega tveganja. Sklad ima za vsako vrsto identificiranega tveganja vzpostavljen učinkovit in 
ustrezen sistem upravljanja. 
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Primer dobre prakse SK 2020 
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3.5. Operativna vloga 5: Edini ponudnik spodbud malih vrednosti – vavčerjev

  

Sklad je edini ponudnik spodbud malih vrednosti – vavčerjev za sofinanciranje različnih poslovnih 
storitev, ki izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij in kakovost poslovanja. 

 

V letu 2020 je Sklad v primerjavi z letom 2019 na področju spodbud malih vrednosti - vavčerjev realiziral:  
▪ 193 % po številu in  

▪ 167 % po znesku odobrenih kreditov,  
kar je predvsem posledica izvajanja dodatnega ukrepa javnega poziva za nakup zaščitne opreme v 

okviru ukrepov za blažitev posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo. 

 

   
 
 

3.5.1. Poslanstvo: Zapolnjevanje vrzeli na področju zaznanih potreb po dodatnih vsebinah 

MSP-jev, start-upov in scale-upov  

 

Sklad z izvajanjem spodbud malih vrednosti – vavčerjev zapolnjuje vrzel na področju zaznanih potreb 

po dodatnih vsebinah MSP-jev, start-upov in scale-upov, v okviru katerih lahko podjetja izvedejo 

investicije manjših vrednosti, ki pa prispevajo k izboljšanju poslovanja in njihovi prepoznavnosti na trgu.  
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3.5.1.1. Cilj: Zagotoviti ustrezno višino virov za izvajanje programa »Celovit vavčerski 

sistem spodbud malih vrednosti za MSP 2018 - 2023« v letu 2020  

 
Vavčerski sitem spodbud malih vrednosti: 
Podpora podjetjem preko vavčerskega sistema je financirana iz sredstev evropske kohezijske politike. 

Ocenjena celotna vrednost projekta »Celovit vavčerski sistem spodbud za MSP« za obdobje 2018 – 2023 

znaša cca 23,7 mio EUR, za leto 2020 je bilo predvidenih 7,3 mio EUR sredstev, odobrenih pa 1448 
projektov v skupnem znesku 6,9 mio EUR, tako da je bila realizacija 95 %.  

 
 
V letu 2020 so bili podjetjem na razpolago naslednji vavčerji:  

▪ VAV-1 - Vavčer za certifikate kakovosti, 
▪ VAV-2 - Vavčer za patente, modele, znamke, 

▪ VAV-3 - Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, 
▪ VAV-4 - Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, 

▪ VAV-5 - Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, 

▪ VAV-6 - Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, 
▪ VAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, 

▪ VAV-8 - Vavčer za digitalni marketing, 
▪ VAV-9 - Vavčer za pripravo digitalne strategije, 

▪ VAV-10 - Vavčer za kibernetsko varnost, 

▪ VAV-11 - Vavčer za statusno preoblikovanje družb, 
▪ VAV 12 - Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja, 

▪ VAV 13 - Vavčer za prenos lastništva. 
▪ VAV14 - Vavčer za prototipiranje. 
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Največ sredstev je bilo odobrenih na VAV-9 – Vavčer za pripravo digitalne strategije (33,8 %) VAV-8 – 

Vavčer za digitalni marketing (28,5 %), kjer je bilo tudi največ razpisanih sredstev.  

 
 

Leto 2020 je izjemno zaznamovala tudi razglašena epidemija novega koronavirusa. Sklad je v ta namen 

podjetnikom omogočil avtomatsko podaljšanje rokov za oddajo zahtevka za 3 mesece od predvidenega 
obdobja določenega v javnem pozivu. 

 
Enostavna in hitra prijava  
Oddaja vlog preko ePortala, ki jo je Sklad uvedel že v letu 2019, se je tudi v lanskem letu pokazala kot 
izredno uspešna. S tega razloga so se nadaljevale dodatne aktivnostmi na področju digitalizacije, ki jih 

bo Sklad v letu 2021 že lahko predstavili tudi podjetjem in jim tako omogočil še lažje poslovanje s 

Skladom pri digitalnem podpisu pogodb, kar prav v času epidemije predstavlja poseben izziv. 
 

Brezplačna pomoč preko SPOT svetovanj 
Mreža slovenskih poslovnih točk SPOT svetovanje, ki deluje pod okriljem SPIRIT Slovenija, zagotavlja 

celovite brezplačne podporne storitve potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja na 

12 lokacijah po Sloveniji. Regijsko organizirane točke SPOT svetovanje poleg izvajanja postopkov 
registracije, izbrisa in statusnih sprememb nudijo širok razpon storitev. Ena izmed teh storitev je pomoč 

prijaviteljem pri prijavi na javne pozive za vavčerje, ki morebiti potrebujejo pomoč, kljub temu, da je 
prijava hitra, enostavna in prijavitelju prijazna. 

 
Zaznano je bilo, da je bila takšna brezplačna pomoč podjetjem koristna, saj je bilo iz strani SPOT 

svetovalcev oddanih cca. 30 % vlog.  

 
Odobrene vloge in izplačana sredstva 
V letu 2020 je Sklad odobril 1.448 vlog v višini 6.939.643,61 € in izplačal 2.109 zahtevkov v višini 
8.808.491,52 €. 
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Razdelitev po regijah 

Odobreni projekti po regijah kažejo razdelitev po kohezijski regiji: 6.274.912,97 EUR oz. 90 % v vzhodni 
kohezijski regiji in 664.730,64 EUR oz. 10 % v zahodni kohezijski regiji. Po statističnih regijah je bilo 

največ sredstev odobrenih v Podravski regiji (29,3 %), sledi Savinjska regija (26,6 %) in JV Slovenija 
(11,5 %). Ostale regije imajo manj kot 10 % odobrenih sredstev. Razlog za povečan delež odobrenih 

vlog v vzhodni kohezijski regiji v primerjavi z zahodno kohezijsko regijo je predstavljalo zaprtje prijav za 

prijavitelje iz zahoda, saj so bila predčasno porabljena vsa razpoložljiva sredstva. 
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Razdelitev po dejavnostih 

Po dejavnostih je bilo največ sredstev na vavčerjih odobrenih v predelovalni dejavnosti (28,5 %), sledi 
trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (20,2 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 

(15,3 %), gradbeništvo (8,6 %) in gostinstvo (5,0 %). Ostale dejavnosti imajo manj kot 5 % odobrenih 
sredstev na vavčerskem sistemu malih vrednosti. 

 

 
 
 
 
 
Obveščanje in informiranje javnosti 
Sklad je pri izvajanju vavčerskega sistema upošteval Navodila organa upravljanja na področju 

komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 -2020. Izvedel je 
številne predstavitve javnih pozivov po Sloveniji in informiral podjetnike preko e-novic in brošur Sklada. 
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Javni poziv COVID 19 za nakup zaščitne opreme 

Javni poziv za nakup zaščitne opreme je Sklad izvajal na podlagi odločitve o podpori s strani Službe 
vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko št. 3032-81/2020/7 za operacijo »COVID19 Nakup 

zaščitne opreme«« iz dne 1.7.2020. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 3. »Dinamično in konkurenčno 

podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva, zlasti z 

enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, 
tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.2 »Povečanje dodane vrednosti MSP«. 

 
Zaradi razglašene epidemije COVID19 v mesecu marcu, so se podjetja srečevala z nepredvidenimi 

situacijami in se soočala s številnimi izzivi, ki je med drugim vključevalo tudi zagotavljanje zdravja in 
varnosti pri delu za zaposlene. Zagotavljanje vseh potrebnih pogojev za varno delo, je podjetjem poleg 

številnih drugih negativnih posledic epidemije, povzročalo dodatne stroške. 

 
Cilj projekta je bil z nepovratnimi sredstvi spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem 

v Republiki Sloveniji in z najmanj 5 zaposlenimi, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki 

ali zadruge (MSP) k nakupu zaščitne opreme. Kot zaščitno opremo so se upoštevale zaščitne maske 

obrazne – pralne, zaščitne maske obrazne - za enkratno uporabo, zaščitne rokavice, razkužila, 
termometri za merjenje telesne temperature (brezstični). 

 
Z investicijo je bila omogočena pomoč podjetjem, da vzpostavijo ali zaženejo poslovanje, usmerjeno v 

zagotovitev varnih oz. zdravih razmer v poslovnih procesih in v zagotovitev kurativnih in preventivnih 
ukrepov v času epidemije COVID-19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. 

 
Odobrene vloge in izplačana sredstva 
Za omenjen javni poziv je Sklad odobril in izplačal 3.629 vlog v višini 9.991.046,29 EUR. Od tega je bilo 

4.479.991,63 EUR oz. 45 % odobrenih in izplačanih v vzhodni kohezijski regiji in 5.511.054,66 EUR oz. 
55 % v zahodni kohezijski regiji. 

 

Razdelitev po regijah 
Odobreni projekti po regijah kažejo razdelitev po kohezijski regiji: 45 % sredstev na vzhodu in 55 % na 

zahodu. Po statističnih regijah je bilo največ sredstev odobrenih v Osrednjeslovenski regiji (38 %), sledi 
Podravska (14 %) in Savinjska (13 %). Ostale regije imajo manj kot 10 % odobrenih sredstev. 

 
Razdelitev po dejavnostih 
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Po dejavnostih je bilo največ sredstev za zaščitno opremo odobrenih v predelovalni dejavnosti (30,1 %), 

sledi trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (21,8 %), gradbeništvo (7,9 %) in gostinstvo (7,6 
%). Ostale dejavnosti imajo manj kot 7 % odobrenih sredstev za zaščitno opremo.  

 

 
 

 
Obveščanje in informiranje javnosti 
Sklad je pri izvajanju javnega poziva upošteval Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja 
vsebin Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 -2020. Podjetja je o možnosti 

kandidiranja na javni poziv informiral podjetnike e-novic in sporočil za javnost. 
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3.6. Operativna vloga 6: Sooblikovalec podjetniškega okolja za podjetniški sektor 

v Sloveniji  

 
Sklad je sooblikovalec podjetniškega okolja za podjetniški sektor v Sloveniji in je tudi v letu 2020 ponujal 

spodbude za posebne podjetniške skupine, kot sta:  

▪ lesarstvo 
▪ digitalizacija podjetij.  

 
V primerjavi z letom 2019 je Sklad v letu 2020 na področju posebnih spodbud dosegel realizacijo: 

▪ 458 % po številu in 
▪ 364 % po odobrenem znesku semenskega kapitala. 

 

   
  

3.6.1. Poslanstvo: Učinkovito delovanje Sklada v slovenskem podjetniškem okolju z 

namenom iskanja sinergij  

 
Sklad v slovenskem podjetniškem okolju deluje tudi z namenom iskanja sinergij v posebnih podjetniških 
skupinah, za katere je v letu 2020 v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 

ponudil posebne spodbude za digitalno transformacijo podjetij in posebne spodbude za razvoj in 
uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0.  
 
 

3.6.1.1. Cilj: V sodelovanju z MGRT ponuditi MSP-jem posebne spodbude za digitalno 

transformacijo podjetij in spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v 

lesarstvu 4.0  

 
Za navedena razpisa je Sklad načrtoval 5,8 mio EUR virov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, s 

čimer bi podprl 36 projektov od tega:  
▪ 2,7 mio EUR za lesarstvo in 

▪ 3,1 mio EUR za digitalno transformacijo podjetij. 

 
Z izvedenima razpisoma je Sklad odobril 17,8 mio sredstev in dosegel realizacijo 306,8 %.  

1. P4D C19 2020 – Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (UL RS št. 110 / 14.8.2020) 
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Razpisan znesek: 15.000.000,00 EUR (5.000.000,00 EUR za leto 2020 in 10.000.000,00 za leto 

2021).  
▪ Vzhodna kohezijska regija: 7.500.000,00 EUR (2.500.000,00 EUR za leto 2020 in 5.000.000,00 

EUR za leto 2021) 
▪ Zahodna kohezijska regija: 7.500.000,00 EUR (2.500.000,00 EUR za leto 2020 in 5.000.000,00 

EUR za leto 2021) 

 
Na razpis P4D C19 2020 je skupaj prispelo 288 projektov, od katerih je bilo 17 vlog podvojenih, in 24 

neustreznih, tako da je komisija obravnavala 247 vlog. Od vseh obravnavanih vlog je komisija Sklada 
odobrila 68 vlog za subvencije v višini 6.375.023,00 EUR v vzhodni kohezijski regiji, od tega 

1.375.264,00 EUR za leto 2020 in 4.999.759,00 EUR za leto 2021 in 68 vlog za subvencije v višini 
6.353.118,75 EUR iz zahodne kohezijske regije, od tega1.364.324,00 EUR za leto 2020 in 4.988.794,75 

EUR za leto 2021m skupaj torej 136 vlog v znesku 12.702.945,88 EUR subvencij. V obeh kohezijskih 

regijah sredstva, ki so bila na razpolago za leto 2020 niso bila v celoti porabljena, saj je razpis imel zelo 
kratek rok za prijavo, sredstva za leto 2021 pa so bila v obeh regijah v celoti porabljena. Zaradi delitve 

sredstev na leto 2020 in 2021 prihaja do takšne razlike med prejetimi in odobrenimi vlogami, saj zaradi 
kratkega roka ni bilo mogoče porabiti vseh sredstev za 2020, za leto 2021 pa jih je zmanjkalo.   

 

P4D C19 2020 Načrtovano PFN 2020 Realizirano 2020 
Indeks 

RE2020/PFN2020 

Število podprtih 

projektov 
93 136 146,2 

Višina odobrenih 

sredstev (v mio EUR) 
3,10 12,70 409,6 

Višina virov za izvajanje 

razpisa (v mio EUR) 
3,10 12,70 409,6 

 

Z izvedbo ukrepa spodbud za digitalno transformacijo MSP je Sklad presegel načrtovani cilje glede 
ukrepa in dosegel realizacijo: 

▪ 146 % po številu odobrenih projektov in 

▪ 409 % po znesku odobrenih sredstev.  
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Razdelitev po regijah: 

Odobreni projekti po regijah kažejo razdelitev po kohezijski regiji: 50 % sredstev na vzhodu in 50 % 
sredstev na zahodu. Po statističnih regijah je bilo največ sredstev odobrenih v Osrednjeslovenski regiji 

(36 %), sledi Podravska regija (22 %), Savinjska regija (11 %) in Gorenjska regija (8 %). Ostale regije 
imajo 5 % ali manj odobrenih sredstev.  

 
 
 

 

Razdelitev po dejavnostih: 
Pri izvedbi ukrepa za digitalno transformacijo podjetij je največji del sredstev bilo odobrenih v 

predelovalni dejavnosti (60 %). Sledijo strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (10,6 %) in 
gradbeništvo in trgovina (8,2 %). Ostale dejavnosti imajo manj kot 10 % odobrenih sredstev. 
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Primer dobre prakse P4D C19 2020 
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2. P4L 2020 – Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 

(UL RS št. 101 / 17.7.2020 in sprememba UL RS št. 180 / 4.12.2020) 
Razpisan znesek: 8.200.000,00 EUR (sredstva so namenjena za izvedbo razpisa v 2020 in 2021) 

 
Na razpis P4L 2020 je skupaj prispelo 50 projektov, od katerih je komisija Sklada odobrila 29 projektov 

v skupnem znesku 5.108.331,03 EUR subvencij.  

 

P4L 2020 Načrtovano PFN 2020 Realizirano 2020 
Indeks 

RE2020/PFN2020 

Število podprtih 

projektov 
3 29 966,6 

Višina odobrenih 

sredstev (v mio EUR) 
2,70 5,10 188,8 

Višina virov za izvajanje 

razpisa (v mio EUR) 
2,70 5,10 188,8 

 
Z izvedbo ukrepa spodbud za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 je Sklad presegel 
načrtovani cilje glede ukrepa in dosegel realizacijo: 

▪ 966 % po številu odobrenih projektov in 
▪ 188 % po znesku odobrenih sredstev. 
 
Po številu odobrenih projektov je realizacija tako visoka, saj je v prvotnem načrtu bilo narčtovanih manj 

sredstev in samo 3 projekti. Skladno s pogajanji z MGRT so se tekom leta 2020 povečala načrtovana 

sredstva za razpis in s tem tudi načrtovana podpora števila projektov, ki je bila 12. Kljub načrtovanim 
12 projektom pa je bila realizacija 29, saj so podprta podjetja prijavljala nižje investicije, kot je Sklad 

načrtoval v poslovnem načrtu.  
 

Razdelitev po regijah: 

Odobreni projekti po regijah kažejo razdelitev po kohezijski regiji: 52 % sredstev na vzhodu in 48 % 
sredstev na zahodu. Po statističnih regijah je bilo največ sredstev odobrenih v Gorenjski regiji (29 %), 

sledi Osrednjeslovenska regija (19 %), Podravska regija (13 %), Pomurska (12 %), Savinjska regija in 
Primorsko-notranjska regija (10 %), Koroška (6 %) in JV Slovenija (1 %). 
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Razdelitev po dejavnostih: 
Pri izvedbi ukrepa za spodbujanje razvoja in uvajanja novih produktov v lesarstvu gre za nišni produkt, 

ki je namenjen izključno lesarski dejavnosti, ki je po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v 
predelovalno dejavnost, zato je odstotek odobrenih sredstev v celoti v tej dejavnosti (100 %). 

 
 
 
Primer dobre prakse P4L 2020 
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3.6.1.2. Cilj: Vzpostavljati in nadgrajevati uspešna partnerstva / povezave z ostalimi 

domačimi partnerji 

 
Sklad je ena izmed pomembnejših javnih institucij v Sloveniji za podporo MSP-jev, start-upov in scale 
upov, vendar pa brez sodelovanja z ostalimi institucijami, poslovnimi bankami v okviru garancijskih 

shem, zasebnimi vlagatelji v okviru semenskega kapitala (poslovni angeli, zasebni skladi semenskega 

kapitala, korporacije, ki investirajo v mlada slovenska podjetja,..) SID banko pri izvajanju finančne 
podpore s sredstvi evropske kohezijske politike (sklad skladov), SPIRIT, skladi zasebnega in tveganega 

kapitala preko projekta CEFoF in drugimi akterji tako na slovenski kot tudi na EU ravni (Evropska komisija 
preko koriščenja evropskih sredstev, EIF preko koriščenja programov COSME in EASI, AECM – evropsko 

združenje garancijskih shem v okviru garancijske linije,…), svojih uspehov ne bi uspel doseči. 
 

V letu 2020 je prav tako sodeloval z vsemi omenjenimi partnerji, in sicer: 

▪ v okviru garancijskih shem je sodeloval s 14-imi različnimi poslovnimi bankami: Gorenjsko 
Banko d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželno Banko Slovenije d.d., Sberbank banko d.d., 

Abanko d.d., Banko Intesa Sanpaolo d.d., Novo kreditno banko Maribor d.d., Novo Ljubljansko banko 
d.d., SKB banko d.d., Banko Sparkasse d.d., Hranilnico Lon d.d. Kranj, Primorsko hranilnico Vipava 

d.d., Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana ter Unicredit banko Slovenije d.d. 

▪ z zasebnimi vlagatelji v okviru semenskega kapitala z naslednjimi poslovnimi angeli: Klub 
poslovnih angelov, KIKštarter, Katapult, ABC Accelerator, Silicon Gardens, Credo Ventures – Češka,  

LAUNCHub Ventures – Bolgarija, Eleven Ventures, Bolgarija, Fil Rouge Capital – Hrvaška, AlpVent, 
Speedinvest, 3TS Capital Partners, iEurope Capital, SmartWare.tech, 3fs, ter z naslednjimi 

korporacijami: Kolektor Ventures, Iskratel, Iskra, Gorenje, Zavarovalnica Sava, Telekom, Pošta, 
Danfoss, Dewesoft, Plastika Skaza. 

▪ s SID banko pri izvajanju finančne podpore s sredstvi evropske kohezijske politike (Sklad 

skladov). Sklad skladov upravlja SID BANKA skladno z določili Sporazuma o financiranju z dne 
24.11.2017, v okviru katerega je posredniški organ Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in 

tehnologijo v imenu Republike Slovenije. V okviru Sklada skladov se izvajajo finančni instrumenti: 

• I.  „EKP mikroposojila za MSP (2014-2020)“ 

• II: „EKP mikroposojila za MSP2 (2014-2020)/COVID-19“  

• III. „EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje MSP (2014-2020)“ 
Glavni cilj finančnih instrumentov je povečanje podjetniške dinamike, ki se izraža v   
večjem številu novonastalih zagonskih oz. start up podjetij, ki zaposlujejo in se uspešno odzivajo na 

potrebe trga. SID banka je s sklenitvijo finančnih sporazumov za izvajaje finančnih instrumentov 

prenesla izvajanje finančnih instrumentov na Sklad. 
▪ sodelujoči skladi tveganega kapitala v okviru projekta CEFoF so bili: Invera Private Equity Fund 

(prej Ascendant Buy Out Fund) – Češka, ENERN Tech III podfund – Češka, Espira Fund I – Češka, 
Euroventures V Technology and Growth Fund Cooperatief U.A. – Madžarska, Evolving Europe 

Principal Investments Fund – Madžarska, Genesis Growth Equity Fund I – Češka, TCEE Fund IV 
S.C.A. SICAR – Avstrija, Sandberg Investment Fund II – Slovaška. 

▪ Sklad je tudi v letu 2020 uspešno sodeloval v programu COSME (Program za konkurenčnost 

podjetij in MSP za obdobje 2014-2020), ki predstavlja del Naložbenega načrta za Evropo oz. sredstev 
Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), katerega je Sklad uspešno implementiral v svojo 

garancijsko shemo. Program COSME Skladu omogoča pozavarovanje izdanih garancij končnim 
upravičencem. V okviru programa je Sklad v obdobju 2015 -2020 odobril 354 mio EUR garancij več 

kot 2.400 končnim prejemnikom.  

▪ Sklad je bil tudi v letu 2020 aktivni član organizacije AECM (European Association of Guarantee 
Institutions), v katero je vključenih 48 članic iz 30 držav (od tega je 23 držav članic EU in 

Azerbajdžana, Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije, Rusije in Turčije). 
▪ V letu 2018 je Sklad podpisal tudi pristopno izjavo k združenju GNGI (Global Network of Guarantee 

Instituion), ki združuje garancijske institucije celega sveta ter z združenjem sodeloval tudi v letu 
2020. 

▪ Sklad je v letu 2020 sodeloval tudi v programu EASI (Program za zaposlovanje in socialne 

inovacije), ki prav tako predstavlja del Naložbenega načrta za Evropo. V svojo kreditno shemo je 
uspešno implementiral omenjeni program, ki Skladu omogoča dodatno garancijo za nekatere mikro 

kreditne linije. Na ta način nadaljuje uspešno sodelovanje z EIF. V okviru programa EASI je Sklad v 
obdobju 2018-2020 skupno odobril 30,2 mio EUR kreditov za 1.257 projektov. 
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▪ Sklad  je v letu 2020 skupaj z MGRT in Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, 

internacionalizacije tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) sodeloval pri organizaciji in izvajanju 
projekta »POPRI«.  Gre za vseslovensko tekmovanje med podjetniškimi idejami, ki je namenjeno 

spodbujanju osnovnošolskih in dijaških podjetniških idej. Sklad je zagotovil nagradni sklad regijskih 
predizborov v višini 18.000,00 EUR in nagradni sklad za nacionalni izbor v višini 12.000 EUR, skupaj 

30.000 EUR nagrad za razvijanje podjetniških idej med mladimi. 

 
 

Tekmovanje »POPRI« se po izvedbi regijskih predizborov zaključi z osebno predstavitvijo poslovnih 
modelov oziroma prototipov pred nacionalno tekmovalno komisijo in zaključno prireditvijo POPRI, ki zelo 

odmevno prispeva k ustvarjanju pozitivne podobe o podjetništvu med mladimi v slovenski družbi. Glavni 
organizator tekmovanja je Primorski tehnološki park, partnerji za izvedbo tekmovanja pa so še 

Tehnološki park Ljubljana, SAŠA inkubator in Razvojni center Novo mesto. Projekt »POPRI« torej 

poteka v dveh zaporednih fazah oz. na dveh nivojih (regijski predizbori in nacionalni izbor).  
 

V prvi fazi tekmovanja (regijski nivo) so različne šole prijavile svoje ekipe na regijsko tekmovanje, ki 
je potekalo na štirih različnih lokacijah, v štirih regijah (Ljubljana – Tehnološki park Ljubljana, Velenje – 

Saša inkubator, Novo Mesto – Razvojni center Novo mesto, Nova Gorica - Primorski tehnološki park). V 

vsaki izmed regij so se zvrstila regijska tekmovanja. Nagradni sklad regionalnih predizborov v znesku 
18.000 EUR in se  je porazdelil med ekipe.  Ekipe v vsaki regiji so predstavljale poslovne modele pred 

petčlansko strokovno komisijo. Izmed vseh predstavljenih ekip je strokovna ekipa, v kateri sodeluje tudi 
Sklad, izbrala v vsaki regiji prve tri najboljše ekipe glede na število točk v vsaki starostni kategoriji 

(osnovnošolci, dijaki in študenti oz. diplomanti do 29 leta) – skupno 36 ekip,  ki so za nadaljnji razvoj 
poslovnega modela in za realizacijo oz. izboljšanje prototipa s strani Sklada prejele nagrado v višini 

500 EUR.  

 
Slika: Regijski predizbor in denarna nagrada Sklada v višini 500,00 EUR 

 
 

V drugi fazi tekmovanja – nadaljevalni fazi (nacionalni nivo) so tekmovale ekipe, ki so bile izbrane 
na regijskih predizborih. Nacionalno tekmovanje je potekalo v Novi Gorici – v Primorskem tehnološkem 

parku, kjer so izbrane nagrajene ekipe predstavile napredek razvoja projekta/ideje, ki so ga ustvarile s 

prejeto nagrado ter vizijo prihodnjega razvoja projekta/ideje, ponovno predstaviti petčlanski strokovni 
komisiji. Nagradni sklad nacionalnega izbora je znašal 12.000 EUR,  in se je porazdelil med 9 najboljših 

ekip v posamezni kategoriji (osnovnošolci, dijaki ter študenti oz. mladi do 29 let) v naslednjem obsegu: 
▪ prvouvrščeni tekmovalec oz. ekipa  je prejela finančno nagrado v višini 2.000 EUR v posamezni 

starostni kategoriji,  

▪ drugo uvrščeni tekmovalec oz. ekipa  je prejela finančno nagrado v višini 1.300EUR v posamezni 
starostni kategoriji,  

▪ tretjeuvrščeni tekmovalec oz. ekipa je prejela finančno nagrado v višini 700 EUR v posamezni 
starostni kategoriji.  

 
 
Slika: Predstavitev tekmovanja projekta POPRI in nagrade 
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Udeleženci so projekt »POPRI« ocenili kot izjemno poučen, saj po njihovem mnenju spodbuja 

kreativnost in uresničevanje podjetniških idej. Program namreč omogoča konkretizacijo podjetniškega 
dela ekip, konkretna sredstva in zunanje mentorsko usmerjanje pa ekipam pomagata, da se premaknejo 

iz zagovarjanja teoretičnih nalog v iskanje in potrjevanje konkretnih vidikov poslovnih modelov. Zato bo 

Sklad skupaj z MGRT in SPIRIT Slovenija tudi v prihodnje aktivno sodeloval v okviru projekta ter na ta 
način spodbujal še več mladih k ustvarjalnemu in inovativnemu razmišljanju. 



 

Stran | 94  

 

3.7. Operativna vloga 7: Povezovalec podjetniške mreže v mednarodnem okolju 

 
Sklad je v svojem delovanju povezovalec podjetniške mreže in želi v mednarodnem okolju postati 

pomemben povezovalec slovenskih MSP-jev, start-upov in scale-upov s podjetniškimi mrežami v 
mednarodnem okolju. 

 
  

3.7.1. Poslanstvo: Omogočanje povezovanja podjetij s podjetniškimi mrežami na 

evropskih in ostalih mednarodnih trgih z namenom povečanja deleža izvoza MSP 

  

 
Sklad želi v svojem delovanju omogočiti podjetjem povezovanje s podjetniškimi mrežami na evropskih 

in ostalih mednarodnih trgih z namenom povečanja deleža izvoza MSP. Zaradi majhnega trga in 

ohlajanja oz. upočasnjene gospodarske rasti na trgih EU predstavlja internacionalizacija ključni element 
za rast podprtih podjetij. Pomoč pri internacionalizaciji postaja tako pomemben element pri izvajanju 

finančnih linij in pri vseh programih vsebinske podpore, ki jih izvaja Sklad. Sklad tako sklepa strateška 
partnerstva s podjetniškimi mrežami v mednarodnem okolju z namenom, da se zagotavlja MSP-jem 

pomoč pri internacionalizaciji – zlasti povezovanje, spodbujanje prenosa znanja in inovacij na tuje trge, 
iskanje novih razvojnih sodelovanj in skupnih projektov na mednarodni ravni.  

 

 

3.7.1.1. Cilj: Sklepanje strateških partnerstev za koriščenje EU programov in ostale 

aktivnosti na ravni EU  

 
Sklad je v preteklem letu skoraj 80 % dodeljenih finančnih in vsebinskih spodbud odobril s sredstvi 

evropske kohezijske politike, poleg sredstev evropske kohezijske politike pa pri svojih produktih koristi 
tudi druge evropske programe za podporo podjetništva, ki so na voljo finančnim posrednikom.  

 
Sklad v okviru strateških partnerstev za koriščenje EU programov sodeluje v naslednjih programih: 

 

A) Naložbeni načrt za Evropo oz. t.i. Junkerjev načrt: 
 

1. Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) 
V letu 2020 se je nadaljevalo in nadgradilo aktivno sodelovanje z Evropskim investicijskim skladom 

v okviru dveh programov, ki Skladu omogočata delitev tveganj pri izvajanju finančnih 
instrumentov, in sicer v programih COSME in EASI. S tem Sklad prispeva h koriščenju sredstev 

Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) na ravni Republike Slovenije. Prav tako s takšnim 

sodelovanjem uspešno in gospodarno kombinira preostale vire, ki jih sicer potrebuje za vsakoletno 
ponudbo finančnih spodbud.   

• Program COSME (Program EU za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014 - 2020), ki 

predstavlja del Naložbenega načrta za Evropo oz. sredstev Evropskega sklada za strateške 
naložbe (EFSI), je Sklad uspešno implementiral v svojo garancijsko shemo6. Program COSME 

sodelujočim institucijam omogoča pozavarovanje izdanih garancij končnim upravičencem. Cilj 

programa je zagotoviti boljši dostop do financiranja MSP v različnih fazah njihovega življenjskega 
cikla. Sklad je za obdobje 2020 - 2021 povečal kvoto izdanih garancij za dodatnih 150 mio EUR 

izdanih garancij. V okviru programa COSME je Sklad v obdobju 2015-06/2020 odobril 354 mio 
EUR garancij več kot 2.400 končnim prejemnikom.  

• Program EASI (Program za zaposlovanje in socialne inovacije), ki prav tako predstavlja del 

Naložbenega načrta za Evropo, je Sklad uspešno implementiral v svojo kreditno shemo. Od leta 
2016 je Sklad v okviru programa EASI pridobil garancijo EIF za mikrokreditno linijo za kvoto 13 

mio EUR. V letu 2020 je Sklad koristil kvoto po novi pogodbi z EIF za obdobje 2019 – 2024 v 

 
6 Sodelovanje z EIFom v okviru garancijske linije se sicer nadaljuje že od leta 2006, ko je Sklad pridobil prve pogarancije. 
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znesku 40 mio EUR garancij za mikrokredite mikro podjetjem. V okviru programa EASI je Sklad v 

obdobju 2016 - 2020 odobril že več kot 30 mio EUR mikrokreditov. 
  

2. Evropski strukturni in investicijski skladi (ESIF) 
Sklad z aktivnim sodelovanjem prispeva tudi h koriščenju evropskih sredstev iz Evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov, in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 

katerega namen je spodbuditi uravnotežen razvoj v različnih regijah EU. Sredstva ESRR so preko 
pogodb z MGRT uporabljena za financiranje subvencijskih linij za zagon inovativnih podjetij, 

podjetij na problemskih območjih, posebnih spodbud za lesarstvo in digitalno transformacijo 
podjetij ter za vsebinsko podporo za mlada podjetja, vavčerji, …. V obdobju 2014 – 2020 

so podjetja iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov preko Sklada koristila skoraj 76 mio 
EUR finančnih in vsebinskih spodbud. V letu 2020 je bilo podjetjem iz Evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov preko Sklada na razpolago več kot 41 mio EUR  finančnih in vsebinskih 

spodbud. 
 

Prav tako Sklad iz virov strukturnih skladov, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) črpa sredstva 
za financiranje mikrokreditne linije in semenskega kapitala v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID 

banka. V okviru mikrokreditne linije je za obdobje 2019 - 2023 s strani Sklada skladov na razpolago 

nekaj več kot 40 mio EUR virov strukturnih skladov, v okviru linije semenskega kapitala pa skoraj 10 
mio EUR virov strukturnih skladov. Dodatno k temu je Sklad v letu 2020 sklenil novo pogodbo s Skladom 

skladov za izvajanje COVID mikrokreditov za MSP v višini 37,3 mio EUR. Črpane vire iz Sklada skladov 
pa Sklad še dodatno oplemeniti z lastnimi sredstvi oz. sredstvi v upravljanju. 

  
B) Ostala združenja: 

 

1. AECM 
Sklad nadaljuje tudi z aktivnim sodelovanjem v okviru Evropskega združenja garancijskih shem 

(European Mutual Guarantee Association – AECM), v katerega je vključenih 48 članic iz 30 držav (od 
tega je 23 držav članic EU in Azerbajdžana, Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije, Rusije in Turčije). 

Njihov skupni portfelj garancij znaša 260 mrd. EUR. 
 

2. EIF-NPI Equity Platform. 

Sklad je v letu 2020 nadaljeval tudi z aktivnim sodelovanjem v EIF-NPI Equity Platform, platformi za 
lastniško financiranje, ki si prizadeva za boljše sodelovanje med Evropskim investicijskim skladom - EIF 

in nacionalnimi promocijskimi institucijami ali bankami v državah članicah EU, in katere ustanovni član 
je postal v letu 2016. Platforma pomaga EIF in omenjenim institucijam pri spodbujanju izmenjave znanja 

in najboljših praks iz področja lastniškega financiranja. V platformo je včlanjenih 39 institucij iz 24 držav 

članic EU. Predstavniki Sklada so se v letu 2020 udeležili srečanja Splošnega Foruma, ki je potekal 
virtualno v mesecu novembru. 
 

3. Evropsko druženje mikrofinančnih institucij - EMN 

Prav tako pri izvajanju produktov za MSP Sklad tekoče spremlja aktualne informacije v mednarodnem 
okolju ter izmenjavo dobrih praks. V letu 2020 je postal tudi član Evropske mreže mikrofinančnih 

institucij (EMN). Povezovanje z EMN je za Sklad koristno, saj lahko v okviru mreže izrazi pobude in 
predloge za boljše spopadanje MSP-jev s pandemijo in oblikovanje oz. prilagajanje ukrepov v ta namen. 

Prav tako se v okviru izmenjave dobrih praks seznani s prilagojenimi ali novimi ukrepi sorodnih institucij 
na evropski ravni v času pandemije in nasploh.  

 

4. SME Finance Forum 
Sklad se je konec leta 2020 včlanil v SME Finance Forum, ki si prizadeva razširiti dostop do financiranja 

za mikro, mala in srednje velika podjetja. Forum deluje na globalni ravni z več kot 200 člani, ki 
predstavljajo finančne institucije, tehnološka podjetja in razvojne finančne institucije, ki si med seboj 

delijo znanja in izkušnje ter tako spodbujajo inovacije in rast MSP-jev.  
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3.7.1.2. Cilj: Sklepanje strateških partnerstev s podjetniškimi mrežami v mednarodnem 
okolju  

 

Sklad v okviru povezovanja v mednarodnem okolju sklepa tudi ostala strateških partnerstva s 
podjetniškimi mrežami v mednarodnem okolju, z namenom, da se zagotavlja MSP-jem pomoč pri 

internacionalizaciji, še zlasti povezovanju, spodbujanju k prenosu znanja in inovacij na tuje trge, iskanju 

novih razvojnih sodelovanj in razvoj skupnih projektov na mednarodni ravni.  
 

Mednarodno sodelovanje krepi z obiski delegacij iz tujine, veleposlanikov, predstavnikov finančnih 
institucij, podjetniških podpornih institucij idr. in s tem skrbi za prepoznavnost Slovenskega 

podjetniškega sklada na mednarodnem zemljevidu.  
 

Sklad je v letu 2020 pod okriljem MGRT in skupaj s kubanskimi partnerji in Organizacijo združenih 

narodov za industrijski razvoj UNIDO pričel z aktivnostmi v okviru mednarodnega razvojnega projekta 
vzpostavitve slovensko – kubanskega inovacijskega grozda za sektorje biofarmacije, medicine in 

nanotehnologije, ki bo tako sodelujočim strokovnim institucijam, kot tudi MSP-jem, pomagal okrepiti 
gospodarsko sodelovanje, razvoj novih inovativnih tehnologij in prenos znanja med državama. 

 

Sklad se je pod okriljem MGRT vključil v še en projekt v okviru Organizacije združenih narodov za 
industrijski razvoj UNIDO. Skupaj s srbskimi partnerji bo Sklad sodeloval v mednarodnem razvojnem 

projektu spodbujanja pametne proizvodnje z izgradnjo inovacijskega sistema v Srbiji, katerega cilje je 
vzpostavitev pilotnega virtualnega centra za pametno proizvodnjo, preko katerega se bo lahko okrepilo 

mednarodno gospodarsko sodelovanje, prenos znanja, modelov in tehnologije ter posledično povečala 
možnost za razvojne ukrepe večjega dosega. 

 

V prihajajočem letu Sklad v okviru internega programa za pospeševanje internacionalizacije podjetij 
skupaj s partnerji MGRT, MZZ, GZS in SPIRIT načrtuje tudi poslovni obisk v Kanadi, ki je bil zaradi 

izrednih razmer zaradi pandemije COVID-19 v letu 2020 odpovedan. Namen poslovnega obiska je 
povezati slovenska podjetja s kanadskim trgom (navezava stikov s tujimi podjetji in gospodarskimi ter 

vladnimi institucijami) v panogah, kjer obstaja potencial za povečanje sodelovanja, in s tem spodbuditi 

internacionalizacijo ter izvozno usmerjenost MSP-jev. Med ključnimi vodili je tudi izkoristiti potencial, ki 
ga prinaša Sloveniji in Kanadi CETA – gospodarski in trgovinski sporazum EU s Kanado. 

 
Sklad je v letu 2020 izvedel dva mednarodna webinarja za namen mednarodne promocije slovenskih 

MSP-jev in povezovanja z drugimi državami. Prvi je potekal 24. novembra, z naslovom Mednarodni 

poslovni forum za visoko-tehnološka podjetja. Glavna tema webinarja je bilo poslovanje v Kanadi, 
priložnosti in pasti za slovenska podjetja. Dne 25. novembra je potekal Go:Global Poslovni forum za 

visokotehnološka podjetja, predvsem iz sektorjev biofarmacije, medicini in nanotehnologije. Namen 
foruma je bila predstavitev tržnih potencialov in možnosti regionalnega povezovanja s Kubo.  
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3.8. Operativna vloga 8: Učinkovita javna finančna institucija  

 
Sklad je učinkovita javna institucija in je tej viziji sledil tudi v letu 2020. Pri svojem poslovanju se je 

držal: 
▪ načela učinkovitosti in  

▪ načel enostavnosti, transparentnosti in preglednosti.  
 

 

3.8.1. Poslanstvo: Delovanje po načelu učinkovitosti  

 
Učinkovito upravljanje, torej uspešnost poslovanja Sklada je odvisna od ustrezne organizacijske in 
kadrovske strukture, ki se mora vseskozi prilagajani novim razvojnim in finančnim aktivnostim. Sklad 

tudi v letu 2020 ostaja institucija z močno kapitalsko osnovo in stabilno lastniško strukturo. Dobro 

strateško upravljanje in konstruktivno zastavljeni organizacijski procesi s poudarkom na obvladovanju 
tveganj, pa ohranjajo Skladov dober likvidnostni položaj.  

 

3.8.1.1. Cilj: racionalno poslovanje in upravljanje finančnih virov  

3.8.1.1.1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA SKLADA ZA LETO 2020 

 

Pregled bistvenih bilančnih postavk Sklada     indeks FINANČNI indeks 

    REALIZACIJA REALIZACIJA RE2020/ NAČRT RE2020/ 

  zneski v EUR 2020 2019 RE2019 2020 FN2020 

Prihodki        27.072.468              4.561.528          593,5           19.263.216      

       

140,5      

Odhodki        22.889.998              4.600.426          497,6           19.607.450      

       

116,7      

Presežek prihodkov nad odhodki        4.182.470               -  38.898              -              -  344.234      -      

Namensko premoženje - kapital      73.944.210            59.575.233          124,1           69.331.000      

       

106,7      

Bilančna vsota       366.064.902           339.838.098          107,7          371.971.232      

         

98,4      

Bilančna vsota po bančnem principu (skupaj z izven bilančno 

evidenco)     743.650.954           696.074.806          106,8          741.971.232      

       

100,2      

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

Sklada)     255.072.196           243.854.250          104,6          264.539.470      

         

96,4      

 
Podrobnejši pregled posameznih bilančnih postavk je razviden v finančnih izkazih v računovodskem 

poročilu. 

 
Realizacija - bilanca stanja 

V letu 2020 se je bilančna vsota v primerjavi z letom 2019 povečala za dobrih 7 %, kar je predvsem 
posledica prilivov sredstev iz proračuna (namensko premoženje in sredstva za izvajanje razpisov za 

problemska območja) ter prilivov od sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, za izvajanje instrumentov 

mikrokreditiranja in semenskega kapitala.  
V primerjavi z letom 2019 realizacija v letu 2020 izkazuje bistveno višje stanje sredstev v upravljanju, 

kar je posledica prejetih prilivov sredstev v upravljanje za izvajanje razpisov.  
Stanje dolgoročno danih posojil in depozitov je v letu 2020 realizirano v višjem znesku kot v letu 2019 

in nekoliko nižje kot je bilo planirano v planu za leto 2020. Povečana realizacija je posledica izvedenih 
dodatnih javnih razpisov in nakazil prejemnikom, nakazila pa se bodo izvajala še v letu 2021. Iz istega 

razloga so se bistveno povečale tudi kratkoročne finančne naložbe, med katerimi se izkazuje tudi 

kratkoročna zapadlost dolgoročnih naložb. 
 

Terjatve za unovčene garancije, ki se vodijo na kontih skupine 12, so se v primerjavi z realizacijo 2019 
zmanjšale zaradi prejetih izterjav s strani MSP ter zaradi zaključenih postopkov izterjav unovčenih 
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garancij. Na zakladnico je Sklad vezal sredstva od začasno prostih sredstev, ta znesek je manjši kot v 

letu 2019. 
 

Kratkoročne obveznosti so v letu 2020 višje v primerjavi z realizacijo 2019 predvsem iz naslova 
kratkoročnih obveznosti do proračuna (obveznosti iz naslova prejetega predplačila za vavčerje in 

vsebinsko podporo). 

 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti v letu 2020 izkazujejo višjo vrednost kot v letu 2019. Bistveno so se 

povečala sredstva, prejeta v upravljanje od sklada skladov in iz proračuna. V letu 2020 se je povečalo 
tudi namensko premoženje za prejete kupnine iz proračuna ter prejeto posebno namensko premoženje 

za izvedbo kreditiranja MSP v času epidemije ter za izkazan presežek. 
 

Izven bilančna evidenca se je, glede na realizacijo leta 2019, v letu 2020 povečala, kar je posledica 

povečanega portfelja garancij ter odobrenih kreditov in vavčerjev, ki se bodo izplačali v letu 2021.  
 

 
Realizacija - izkaz prihodkov in odhodkov 

 

Prihodki 
V letu 2020 je Sklad realiziral 27.072.468 EUR prihodkov, kar je skoraj 6 krat več kot v letu 2019. Do 

takšnega povečanja prihodkov je prišlo, ker je Sklad prejel transferne prihodke iz proračuna za izvajanje 
vsebinske podpore in vavčerjev v bistveno višjih zneskih kot v letu 2019. V letu 2020 je Sklad izvedel 

tudi javni poziv za vavčerje za zaščitno opremo. Tako je samo za izplačilo vavčerjev Sklad prejel 
18.799.538 EUR in dodatno še 3.500.000 EUR kot predplačilo za izplačila vavčerjev v letu 2021. Za 

vsebinsko podporo je Sklad prejel 1.566.793 EUR transfernih prihodkov ter 404.000 EUR kot preplačilo 

za izvedbo vsebinske podpore v letu 2021. Tako je bilo v letu 2020 od planiranih prihodkov v znesku 
16.320.000 EUR, vezanih na vavčerje in vsebinsko podporo, realiziranih kar 24.549.775 EUR.  

 
Nižje od planiranih so bili realizirani prihodki od obresti, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi 

nedavčni prihodki.  

 
Odhodki 

Odhodki Sklada so se v letu 2020 realizirali v skupni višini 22.889.998 EUR, kar je skoraj 5 krat več kot 
v letu 2019 in več kot je bilo planirano za leto 2020. Kot je pojasnjeno že pri prihodkih, je glavni razlog 

za višjo realizacijo odhodkov predvsem izplačilo vavčerjev. Vse odhodke, ki jih je Sklad za ta namen v 

letu 2020 realiziral, je dobil povrnjene preko transfernih prihodkov. 
 

Sklad je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 povečal skupne izdatke za plače zaposlenim, vendar v 
letu 2020 ni realiziral vseh planiranih zaposlitev, zato je realiziran strošek za plače nižji od planiranega 

za leto 2020. Povečan obseg dela je Sklad reševal s povečano obremenitvijo obstoječih zaposlenih, z 
nadurnim delom in študentskim delom. Odhodki za plače so bili tako v letu 2020 realizirani v višini  

1.594.778 EUR, kar je slabih 20 % manj od planiranih odhodkov za plače.  

 
Zaradi vključitve vseh odhodkov, vezanih na izvajanje vsebinske podpore in zunanjega komuniciranja, 

v izkaz prihodkov in odhodkov, kar je skladno z navodili ministrstva, pristojnega za finance, so se v letu 
2020 ti izdatki (pisarniški in splošni material, najemnine, drugi operativni odhodki) realizirali v višjem 

znesku kot leta 2019. Izdatki za blago in storitve so se v primerjavi z letom 2019 povečali tudi zaradi 

povečanega obsega poslovanja, vendar so bili realizirani nižje od planiranih za leto 2020, kar je delno 
tudi posledica epidemije (službene poti, poslovni dogodki ipd.). 

 
Med tekočimi transferi se izkazuje izplačana subvencija obrestne mere iz lastnih sredstev ter izplačilo 

vavčerjev in vavčerjev za zaščitno opremo podjetjem, ki so realizirani v veliko višjem znesku od 
planiranega.  

 

Realizirani investicijski odhodki so nižji od planiranih. Na Skladu se je v letu 2020 nadaljevala  prenova 
informacijskega sistema, vezana na nove produkte in za vzpostavitev e-poslovanja na Skladu. Aktivnosti 

so potekale celotno leto, nadaljujejo pa se še v letu 2021.  
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Razlika med prihodki in odhodki 

V izkazu prihodkov in odhodkov Sklad izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 4.182.470 
EUR, od tega se 3.904.000 EUR nanaša na prejeto predplačilo za izplačilo vavčerjev in vsebinske podpore 

v letu 2021, 278.470 EUR pa znaša presežek, ki se nanaša na tekoče poslovanje Sklada. V finančnem 
načrtu je Sklad planiral presežek odhodkov nad prihodki (344.234 EUR), vendar je zaradi manjših 

odhodkov v letu 2020 Sklad realiziral presežek prihodkov nad odhodki. Sklad je sicer za svoje delovanje 

planiral porabiti tudi presežke prihodkov nad odhodki iz preteklih let in sicer presežke iz naslova provizije 
za upravljanje sredstev (PIFI sredstva), vendar se v letu 2020 ti presežki ne bodo porabljali. Presežek 

prihodkov nad odhodki, realiziran v letu 2020, se bo tako prenesel v porabo za leto 2021.  
 

Realizacija - izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
 

Prejeta vračila danih posojil 

Sklad je za leto 2020 planiral 5.381.400 EUR vračil depozitov in posojil, realiziranih pa je bilo 4.333.581 
EUR. Vračila posojil so se izvajala s strani podjetij na podlagi sklenjenih pogodb, zaradi sklenjenih 

aneksov, ki so kreditojemalcem omogočili odlog odplačevanja kreditnih obveznosti do 12 mesecev, pa 
se je vrnilo nekoliko manj vračil od planiranih. Vračila dolgoročnih namenskih depozitov so se izvajala 

na podlagi pogodb oziroma v povezavi z unovčevanjem danih garancij Sklada.  

 
Dana posojila 

Za leto 2020 je bilo iz lastnih sredstev planirano nakazilo kreditov podjetjem po razpisih v znesku 
22.750.000 EUR, bilo pa je realiziranih 16.840.731 EUR nakazil. Odobreni, a še neizplačani krediti, se 

bodo nakazali v letu 2021. Dodatno so se mikrokrediti izplačevali še iz sredstev v upravljanju (sredstva 
proračuna in sklada skladov), kar pa se v tem izkazu ne prikazuje.  

 

Razlika med prejetimi in danimi posojili 
Sklad v letu 2020 izkazuje 12.507.150 EUR več danih posojil kot prejetih vračil posojil.  

 
Realizacija - izkaz računa financiranja 

Skupno zmanjšanje sredstev na računih v letu 2020 je 8.324.680 EUR, kar je manj od planiranega. 

 
 

Donosnost poslovanja 
Ustvarjanje donosov iz poslovanja in zagotavljanje dividend za lastnike oziroma investitorje ni osnovni 

namen delovanja Sklada - temveč upravljanje finančnih virov na način, ki zagotavlja ugodnosti za končne 

uporabnike (izhajajoč iz ciljne naravnanosti Sklada). Pri tem pa mora Sklad zagotavljati obvladovanje 
tekočih odhodkov. Odhodki se morajo pokrivati iz prihodkov, ki jih Sklad ustvarja oziroma pridobi iz 

naslova upravljanja pridobljenih različnih finančnih virov (namensko premoženje, ostali viri za izvajanje 
programov finančnih spodbud MSP-jem) za finančne spodbude za MSP-je, in ne direktno iz proračuna 

RS.7 

 

 

 
7 Če Sklad ne bi pridobil finančnih virov za oblikovanje finančnih spodbud, s tem ne bi pridobil potencialnih obresti oziroma 
pripadajoče provizije za upravljanje in s tem ne bi imel virov za pokrivanje stroškov. 
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REZULTATI V ŠTEVILKAH – DONOSNOST 

 

   
5,6 x 
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upravljanju -     
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EUR 

 

    

    

 
3,2 x 

  

 
tekoči 

odhodki za 

delovanje -  

iz  

0,64 mio EUR  

na  

2,02 mio EUR 

  

   

   

   

   

   
      

Povečanje tekočih odhodkov   

2020/2007   

Povečanje virov v upravljanju  

2020/2007 

 

V celotnem obdobju 2007-2020 je Sklad tekoče odhodke za upravljanje različnih finančnih virov redno 

pokrival z ustvarjenimi prihodki (obresti od namenskega premoženja, upravljavske provizije iz naslova 
virov v upravljanju, tehnična pomoč EU,…) in presežki preteklih let. Realizirani presežki prihodkov nad 

odhodki so bili v glavnem usmerjeni v dodatne programe ugodnih finančnih produktov za MSP-je 

oziroma v zadnjih letih za pokrivanje odhodkov, ki nastajajo po letu 2016 v povezavi z upravljanjem 
sredstev PIFI. V letu 2018 in 2019 je Sklad za svoje delovanje delno porabil presežke iz preteklih let, v 

letu 2020 pa se bo ustvarjen presežek prenesel za porabo v letu 2021. 
 

Tekoči odhodki za poslovanje so v obdobju od 2007 do 2020 rastli procentualno počasneje od letnih 

realizacij, saj je Sklad v primerjavi z letom 2007 povečal višino virov v upravljanju vključno z namenskim 
premoženjem za 5,6 krat, tekoče odhodke za delovanje pa le za 3,2 krat, kar kaže na veliko 

racionalizacijo in učinkovitost poslovanja.  
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3.8.1.1.2. Upravljanje finančnih pogodb 

 
Neposredni krediti  

 
Krediti 

V letu 2020 je bilo odprtih pet javnih razpisov za kredite za MSP in sicer javni razpis za mikrokredite na 
problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih  problemskih območjih v Republiki 

Sloveniji (P7R 2019), javni razpis za mikrokredite (P7 2020), javni razpis za blažitev posledic epidemije 

SARS-Cov-2 (P7C 2020 COVID), javni razpis za mikrokredite 2020,2021 (P7-2 2020 COVID) ter javni 
razpis za mikrokredite na obmejnih problemskih območjih (P7R 2020).  

 
Razpis P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih 

območjih je bil objavljen v decembru 2019. Prvo odpiranje vlog je bilo v februarju 2020. Po javnem 

razpisu P7R 2019 je bilo v letu 2020 izplačanih 398 kreditnih pogodb v skupnem znesku 9.595.500 EUR 
denarnih sredstev. Vir za nakazilo kreditov so bila sredstva iz posojilnega sklada za problemska območja 

(PO16 in PO18). 
 

V februarju 2020 je bil objavljen javni razpis za mikrokredite P7 2020, s prvim odpiranjem vlog že v 

februarju 2020. Po tem razpisu je bilo v letu 2020 po 402 pogodbah nakazanih 9.965.000 EUR. Vir za 
nakazilo kreditov so delno sredstva vplačana v okviru pogodbe, sklenjene med Skladom in skladom 

skladov, ter delno lastna sredstva sklada. 
 

Konec julija 2020 je bil objavljen javni razpis za kredite P7 2020 COVID (krediti za blažitev posledic 
epidemije SARS-CoV-2), s prvim odpiranjem vlog v mesecu avgustu. Po razpisu je bilo v letu 2020 

nakazanih 20.687.234 EUR, kar predstavlja 455 kreditnih pogodb. V letu 2021 se bodo po tem razpisu 

izplačali še preostali odobreni krediti. Vir za izplačilo teh kreditov je prejeto namensko premoženje po 
PKP za ta namen, delno pa sredstva PIFI. 

 
V začetku meseca oktobra je bil objavljen javni razpis P7-2 COVID Mikrokrediti 2020, 2021. Prvo 

odpiranje je bilo prav tako v oktobru. Po tem razpisu je bilo v letu 2020 izplačanih 520 pogodb v višini 

12.844.300 EUR. Izplačila po tem razpisu bodo potekala še v letu 2021. Vir za izplačilo kreditov so 
prejeta sredstva od sklada skladov po novih finančnih sporazumih, sklenjenih med Skladom in SID banko 

ter sredstva Sklada. 
 

Razpis P7R 2020 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih je bil objavljen v decembru 2020. V 
letu 2020 še ni bilo izvedenih odpiranj. 

  

Na dan 31.12.2020 je bilo 4.207 aktivnih kreditnih pogodb v skupnem znesku 92.360.857 EUR.  
 

V spodnji preglednici je razvidno stanje vseh kreditov na dan 31.12.2020 v primerjavi s stanjem na dan 
31.12.2019. 
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STANJE KREDITOV NA DAN 31.12.         

              

oznaka opisa   Aktivni krediti 

razpis     2020 2019 

MK12     - - 

MK14     - - 

MK15     3.125 351.779 

MK16     587.795 1.333.953 

MKSOP16     93.191 184.262 

MKR16     1.941.452 2.982.760 

MK17     1.436.451 2.283.325 

MKR17     4.014.523 5.321.308 

MKOR18     4.318.938 5.419.457 

MKR18     4.521.549 5.380.523 

MK19     23.229.386 28.728.808 

MKR19     9.383.165 - 

MK20     9.315.386 - 

MK20/2     12.844.300 - 

KC20     20.671.596 - 

SKUPAJ     92.360.857 51.986.175 

 
 

Konvertibilna posojila 
Po razpisu SK75 2019 semenski kapital – konvertibilna posojila za zagon inovativnih podjetij, ki je bil 

objavljen v letu 2019, je bila v letu 2020 izplačana tretja tranša izplačil v višini 175.000 EUR. V mesecu 

februarju 2020 je bil objavljen razpis SK75 2020 semenski kapital – konvertibilna posojila za zagon 
inovativnih podjetij. Po tem razpisu so bila podjetjem nakazana posojila za vse tri tranše v skupni višini 

975.000 EUR. V mesecu juliju 2020 je bil objavljen še razpis SK75 2020-2 semenski kapital – 
konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij, ki pa bodo črpana v letu 2021. Vir za nakazilo 

konvertibilnih posojil so delno sredstva sklada skladov, vplačana v okviru sporazumov, sklenjenih med 

Skladom in SID banko, ter delno sredstva PIFI MVZT. 
 

Pri konvertibilnih posojilih je na dan 31.12.2020 aktivnih 42 pogodb v skupnem znesku 3.016.535 EUR.  
 

V spodnji tabeli je razvidno stanje konvertibilnih posojil v letu 2020 v primerjavi s stanjem v letu 2019. 

 

STANJE KONVERTIBILNIH POSOJIL NA DAN 31.12.        

   Aktivna posojila 

razpis     2020 2019 

SK50, SK75     1.516.535 2.746.276 

SK75 2019     1.500.000 350.000 

SKUPAJ     3.016.535 3.096.276 

 

 
Kapitalske naložbe in druge dolgoročne terjatve 

 

V letu 2019 je bil objavljen razpis za naložbe semenskega kapitala SI-SK 2019 in na podlagi dveh 
pozitivnih sklepov in podpisanih pogodb je bilo nakazano 780.000 EUR v letu 2020. Vir za nakazilo 

kapitalskih naložb so delno sredstva sklada skladov, vplačana v okviru sporazumov, sklenjenih med 
Skladom in SID banko, ter delno sredstva PIFI MVZT. 
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Izvedena je bila tudi  ena konverzija konvertibilnih posojil v kapitalsko naložbo, ki pa je bila v decembru 

2020 prodana.   

 
GIBANJE NALOŽB SEMENSKEGA KAPITALA V LETU 2020     

Oznaka razpisa Stanje 1.1.2020 Nakazila Konverzija Vračila  Prevrednotenje 
Stanje 

31.12.2020 

SK200 409.005      318 68.138 -68.138 59.014      468.337      

SI-SK 2019 0      780.000 0 0 0      780.000      

SKUPAJ 409.005      780.318 68.138 -68.138 59.014      1.248.337 

     
Sklad je tudi v letu 2020 izvedel vplačilo v mednarodni sklad CEFOF in sicer v znesku 378.293 EUR, 
delno za pokrivanje stroškov delovanja sklada, delno pa za nadaljnje naložbe v MSP.  Na dan 31.12.2020 

Sklad iz tega naslova  izkazuje dolgoročno terjatev v višini 1.149.095 EUR. 

 
Dolgoročni namenski depoziti 

 
Na podlagi preteklih Pogodb o medsebojnem sodelovanju z bankami je Sklad pri banki vezal dolgoročni 

depozit v višini 25% izdanih garancij za bančni kredit MSP. Depozitna pogodba se je sklenila glede na 

koriščenje odobrenih kreditov po posameznem razpisu. Doba deponiranja sredstev je enaka dobi vračila 
kredita z najdaljšo ročnostjo oziroma v skladu z dogovorom. Depozit lahko banka koristi za pokrivanje 

izgub iz naslova izdanih kreditov na podlagi izdane garancije Sklada, po predhodni pridobitvi soglasja 
Sklada. Pogodba o medsebojnem sodelovanju za leto 2020 vezave depozitov na banke ni vključevala. 

 

V letu 2020 Sklad prvič beleži padec 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 2020 znaša 1.716.225 EUR, od 
tega je bilo iz  vezanih depozitov poravnano 27.571 EUR unovčenih garancij. Razlog je v tem, da so se 

unovčile garancije, ki so bile odobrene v letih, ko Sklad ni vezal depozita na podlagi Pogodbe o 
medsebojnem sodelovanju. 

 

V letu 2020 je bilo 8.944.664 EUR vračil dolgoročnih namenskih depozitov, od tega se je na namensko 
premoženje nanašalo 1.387.379 EUR. Predčasna vračila bančnih kreditov in torej predčasna vračila 

depozitov pred predvidenim rokom vračila, so v letu 2020 znašala 50.840 EUR, kar predstavlja 0,6 % 
od skupnega zneska vrnjenih depozitov v celoti. Razlog predčasnih vračil depozitov so zahtevki za 

unovčitve garancij, za poplačilo katerih je Sklad uporabil vezan namenski depozit pri bankah in na 

podlagi tega predčasni zaključki vezave namenskega depozita.  
 

Na dan 31.12.2020 znaša stanje dolgoročnih namenskih depozitov na bankah 22.126.800 EUR. V 
preglednici spodaj je prikazano stanje dolgoročnih namenskih depozitov na dan 31.12.2020 po bankah 

in virih sredstev: 
 

STANJE DOLGOROČNIH NAMENSKIH DEPOZITOV PO BANKAH NA DAN 31.12.2020 

Banka 
Lastna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

sredstva 
Sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
GS EU 09 

Sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
GS PIFI MG 

Sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
GS PIFI MVZT 

SKUPAJ 

Abanka – prevzem NBM 0 0 0 0 0 

Addiko bank 549.101 589.875 500.000  1.638.976 

Banka Intesa Sanpaolo 717.972 1.018.573 315.000 727.456 2.779.001 

Banka Sparkasse 0 9.463 335.762 0 345.225 

BKS 278.850 139.223 0 0 418.073 

Delavska hranilnica 66.730 0 70.000 0 136.730 

DBS 29.700 0 0 0 29.700 

Gorenjska banka 75.000 15.000 24.000 0 114.000 

Hranilnica Lon 189.030 0 0 0 189.030 
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Nova KBM 2.868.174 2.758.746 481.800 96.000 6.204.720 

Nova LB 1.262.668 3.628.505 1.350.000 0 6.241.173 

Primorska hranilnica Vipava 75.000 0 0 0 75.000 

Sberbank 713.415 456.849 280.000 515.912 1.966.176 

SKB 681.199 0 200.000 0 881.199 

Unicredit banka 633.657 354.140 120.000 0 1.107.797 

SKUPAJ 8.140.496 8.970.373 3.676.562 1.339.368 22.126.800 

 
SLIKA: Grafični prikaz stanja dolgoročnih namenskih depozitov po bankah na dan 31.12.2020 

 
 

 
Subvencije in druga nepovratna sredstva 
 

V letu 2020 je Sklad nakazal bankam 7.374.726 EUR v obliki subvencije obrestne mere (iz lastnih virov 
80 EUR, iz sredstev PIFI MG 5.309.855 EUR, iz sredstev PIFI MVZT 1.874.078 EUR, ostala sredstva v 

višini 190.713 EUR 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 2020 po razpisih 
od leta 2009 do 2020, upoštevajoč vire za izplačilo subvencije obrestne mere. 

 
IZPLAČANA SUBVENCIOINRANA OBRESTNA MERA V LETU 2020 - PO RAZPISIH IN VIRIH SREDSTEV 

Oznaka razpisa  Sredstva SPS 
Sredstva iz 

proračuna po 
pogodbi z MG 

Sredstva PIFI MG 
Sredstva PIFI 

MVZT 

P1A 2009  80       

P1B 2009    18.430     

P1C 2009    3.729     

P1 2010    83.115     

P1B 2010    72.796     
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P1 11     12.643 96.991   

P1B 2011      68.421   

P1 TIP 2011        354 

P1 2012     110.529   

P1 TIP 2012        18.715 

P1 2013      239.882   

P1 TIP 2013     5.187 

P1 2014    118.417  

P1 TIP 2014     
                   

132.078 

P1B 2014    208.831  

P1B TIP 2014     203.360 

P1 2015    752.005  

P1 TIP 2015     401.796 

P1 PLUS 2016    1.557.519  

P1 PLUS 2017    359.019 1.112.588 

P1 PLUS 2018    1.007.113  

P1 PLUS 2019    782.451  

P1 PLUS 2020    8.677  

SKUPAJ  80 190.713 5.309.855 1.874.078 

 
V letu 2020 je Sklad na podlagi javnih pozivov za vavčerje izplačal  vavčerje v višini 8.808.492 EUR ter 

na podlagi javnega poziva za vavčerje za zaščitno opremo še vavčerje za zaščitno opremo v višini 

9.991.046 EUR. Sredstva za izplačilo vavčerjev je Sklad prejel iz proračuna. 
 
 
Izvajanje nalog po sporazumu z MGRT o vodenju finančnih pogodb 
 

Na podlagi Sporazuma o izvajanju finančnih in pravnih storitev, sklenjenega z Republiko Slovenijo, 
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, je bil Sklad pooblaščen, da je v imenu in za račun 

Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, od leta 2012 dalje opravlja 
finančno računovodske storitve. Sklad na podlagi tega izvaja spremljavo in vodenje kreditnih pogodb na 

podlagi dodeljenih pomoči, danih za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah in 
kreditne pogodbe, na podlagi pravnih posledic prisilne poravnave določene družbe. Prav tako je zadolžen 

za pripravo finančnih podatkov, skladno z navodili, ki jih prejme s strani pristojnih služb Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo.  
 

Sklad na podlagi te pogodbe Sklad vodi 10 aktivnih in 4 prekinjene kreditne pogodbe ter 18 pogodb, ki 
so v stečaju. Dela potekajo tekoče, skladno s Sporazumom. Za omenjeno storitev v skladu s 

Sporazumom Sklad ne prejema nobenih provizij ali povračil stroškov. Skladno z internimi ocenami pa 

izvajanje storitev, povezanih z omenjenim sporazumom, predstavlja za Sklad dodaten strošek. Ocena 
stroškov zaposlenih, ki opravljajo dela, povezano s to pogodbo ter za materialne stroške, znaša za leto 

2020 cca 5.000 EUR. 
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3.8.1.1.3. Upravljanje s finančnim premoženjem 

 
Viri sredstev 

V letu 2020 je Sklad iz proračuna prejel: 

▪ sredstva po pogodbah za problemska območja v znesku 4.540.000 EUR ter 418.400 EUR, 
▪ sredstva po pogodbi za vsebinsko podporo, po pogodbi za zunanje komuniciranje in po pogodbi 

za pokritje stroškov projekta tehnične pomoči v skupnem znesku 1.869.216 EUR, 

▪ sredstva za izvedbo in izplačilo vavčerjev 22.982.982 EUR, 
▪ sredstva za izplačilo subvencije obrestne mere v skupnem znesku 190.713 EUR in 

▪ kupnine za povečanje namenskega premoženja Sklada v znesku 10.186.507 EUR. 
 

Za svoje delovanje je Sklad v letu 2020 razpolagal še z naslednjimi viri: 
▪ sredstva, prejeta po sporazumih s SID banko, v skupnem znesku 11.672.000 EUR, 

▪ vrnjeni dolgoročni namenski depoziti v vrednosti 1.387.379 EUR, 

▪ vrnjeni dolgoročni krediti in izterjave v vrednosti 2.946.202 EUR, 
▪ tekoče prejemke iz upravljanja z namenskim premoženjem, 

▪ prosto namensko premoženje in 
▪ sredstva v upravljanju (GS EU 09, GS TP, sredstva PIFI, sredstva PO in sredstva sklada skladov). 

 
Naložbe prostega namenskega premoženja v letu 2020 

Naložbe prostega namenskega premoženja se izvajajo skladno z določbami 26. in 27. člena Zakona o 
javnih skladih (ZJS-1; Ur.l. RS št. 77/2008). V letu 2020 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 31.12.2020 je Sklad izkazoval naslednjo strukturo naložb prostega namenskega premoženja: 
 

STRUKTURA NALOŽB PROSTEGA NAMENSKEGA PREMOŽENJA na dan 31.12.2020              

  Naložba zneski v EUR Delež v % 

1 VP in obveznice RS 272.303 0,6 

2 Vloga EZR8 23.880.011 53,7 

 3 Depozit pri banki9  16.400.000 36,8 

4 Gotovina v blagajni in na TRR 3.962.739 8,9 

 SKUPAJ 44.515.053 100,00 

 

 
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 2021 se bo stanje vlog pravilno uskladilo po virih. 
9 Razdelitev depozitov po bankah je prikazana v sliki.  
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SLIKA: Prosto namensko premoženje – stanje depozitov na dan 31.12.2020 
 

 
 

 
Upravljanje z namenskim premoženjem, prejetem za odpravo posledic epidemije 

Glede na sprejeto zakonodajo za omilitev in odpravo posledic epidemije (Zakon o interventnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 - ZIUOOPE) je ustanovitelj Skladu zagotovil denarna 

sredstva v višini 10.000.000 EUR za povečanje namenskega premoženja, Sklad pa je bil zavezan ta 
sredstva nameniti za izvedbo finančnega produkta za zagotovitev likvidnosti podjetij. To namensko 

premoženje se skladno s pogodbo mora voditi ločeno od ostalega namenskega premoženja, kajti ne 
glede na določbe ZJS-1, se to premoženje lahko zmanjšuje za kritje izgub, nastalih pri finančnem 

produktu. Na podlagi prejetega namenskega premoženja je Sklad izvedel javni razpis za kredite P7C 

2020 COVID.  
 

Na dan 31.12.2020 je takšno stanje tega namenskega premoženja: 
 

GIBANJE SREDSTEV v letu 2020 – POSEBNO NAMENSKO PREMOŽENJE  

  Zneski v EUR 

Stanje 1.1.2020  -      

Priliv sredstev  10.000.000 

Obresti  -      

Kritje izgub  - 

Stanje 31.12.2020  10.000.000 

 

Addiko 
banka; 25%

Sberbank; 
19%

Nova KBM; 
32%

Deželna 
banka; 3%

Gorenjska 
banka; 7%

Hranilnica 
Lon; 4%

Banka 
Sparkasse; 

10%
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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 09, garancijskega sklada 
TP, sredstva posojilnega sklada PO (problemska območja), sredstva PIFI in sredstva SID (sklad skladov).  

 

Na dan 31.12.2020 je Sklad izkazoval naslednjo strukturo naložb sredstev, ki niso v lasti Sklada: 
 

 
Viri sredstev v 
upravljanju 

Namenski 
depoziti na 

bankah 

Krediti  in 
semenski 

kapital MSP 
Vloga EZR10 

 

Sredstva na 
TRR 

Skupaj 

1 PIFI MG 3.676.562 2.120.561 96.959.970 10.539 102.767.632 

2 PIFI MVZT 1.339.368 3.505.648 13.162.258 - 18.007.274 

3 PIFI ESS - 12.700.466 10.114.625 - 22.815.091 

4 PS PO 16 - 15.877.165 8.883.124 - 24.760.289 

5 PS PO 18 - 9.146.459 4.282.806 - 13.429.265 

6 PS PO 20 - - 4.540.000 - 4.540.000 

7 SID MK V + Z - 20.754.362 5.527.462 - 26.281.824 

8 SID MKC V + Z - 8.027.687 1.244.313 - 9.272.000 

9 SID SK V + Z - 1.520.076 2.991.924 - 4.512.000 

10 GS EU 09 8.970.373 - 9.384.280 1.934 18.356.587 

11 GS TP - - 10.330.234 - 10.330.234 

 SKUPAJ 13.986.303 73.652.424 167.420.996 12.473 255.072.196 

                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Garancijski sklad EU 2009 

V skladu s pogodbo s pristojnim ministrstvom je Sklad v letu 2009 prejel v upravljanje sredstva za 
oblikovanje garancijskega sklada EU 2009. Sredstva so namenjena oblikovanju rezervacij za izdane 

garancije podjetjem, ki so najela kredite pri poslovnih bankah. 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. 

 

GIBANJE SREDSTEV v letu 2020 - GARANCIJSKI SKLAD EU 2009  

  Zneski v EUR 

Stanje 1.1.2020  17.705.737      

Obresti  263.262      

Prenos na PIFI MG  - 

Unovčitve garancij 2 garanciji 50.839     

Izterjave od MSP/EIF  438.427 

Stanje 31.12.2020  18.356.587 

 
 

 
10 Znesek po posameznih virih v vlogah  EZR izkazuje pravilno stanje glede na posamezne vire, čeprav je dejansko v vlogah 
vezan drugačen znesek; v letu 2021 se bo stanje vlog pravilno uskladilo po virih. 
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PIFI - MG 

V skladu s sporazumom s pristojnim ministrstvom je Sklad v letih od 2009 do vključno leta 2015 v 
upravljanje prejel sredstva za izvajanja programa PIFI. Sredstva so namenjena izvajanju finančnih 

instrumentov. Vsi prilivi in odlivi se vodijo na posebnem podračunu EZR, 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 Sklada 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. 

 

V letu 2020 se je na PIFI MG prenesel priliv od izterjave od unovčene garancije, vezan na GS EU 04 (GS 
EU 04 je bil v letu 2019 v celoti prenesen na PIFI MG).      

 
Na dan 31.12.2020 je na PIFI - MG skupno   47.284.685 EUR sredstev. Dodatno so še sporni krediti v 

znesku 380.545 EUR. 

GIBANJE SREDSTEV v letu 2020 - PIFI MG                                                                                         

 

Sklad 
tveganega 

kapitala  
PIFI MG 

 zneski v EUR 

Sklad za 
subvencijo 

obrestne mere 
PIFI MG 

Zneski v EUR 

 
Posojilni sklad 
PS PIFI MG11 
Zneski v EUR 

 
Sklad za provizijo 

SPS  
PIFI MG 

 zneski v EUR 

 
Sklad PIFI 

MG  
osnovno 

Zneski v EUR 

Stanje 1.1.2020 710.193 27.743.660      10.187.048      - 11.105.203      

Povečanja sredstev 438.902    7.197.741      79.556 595.840 3.381.466 

Zmanjšanja sredstev - 5.309.855      - 595.840 8.249.229 

Stanje 31.12.2020 1.149.095     29.631.546     10.266.604     0 6.237.440      

 

Garancijski sklad GS PIFI MG 
Garancijski sklad GS PIFI MG se je oblikoval 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 2020 - GARANCIJSKI SKLAD PIFI MG  

  Zneski v EUR 

Stanje 1.1.2020  56.530.471     

Obresti  6.952 

Unovčitve garancij 9 garancij 1.665.385    

Izterjave od MSP/EIF  230.364      

Stanje 31.12.2020  55.102.402 

   

 

 
11 Posojilni sklad se delno (147.730 EUR) izkazuje na posebnem kontu rezervacij (kto 911) 
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PIFI ESS 

Na podlagi aneksa k sporazumu, sklenjenim s pristojnim ministrstvom, je Sklad v upravljanje preko 
programa PIFI prejel še sredstva Evropskega socialnega sklada (ESS). Vsi prilivi in odlivi se vodijo na 

posebnem podračunu EZR, 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 2020 - PIFI ESS                                                                               

 

 
 

Posojilni sklad 
PS PIFI ESS12 
Zneski v EUR 

 
 

Garancijski sklad 
GS 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 1.1.2020 590.703 21.801.333      - - 22.392.036      

Povečanja sredstev 12.789.997 438.060      212.749 12.995.289      26.436.095 

Zmanjšanja sredstev 14.030 12.995.289      212.749 12.995.289 26.217.357 

Stanje 31.12.2020 13.366.670 9.244.104 0 0 22.610.774 

 
Dodatno so še sporni krediti v znesku 204.317 EUR. 

 

PIFI – MVZT 
Sklad je za izvajanje programa PIFI na podlagi sporazuma s pristojnim ministrstvom v upravljanje prejel 

tudi sredstva slovenskega proračuna – sredstva PIFI MVZT. Vsi prilivi in odlivi se vodijo na posebnem 
podračunu EZR, 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 Sklada 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. 

 

Na dan 31.12.2020 je na PIFI - MVZT  9.076.389 EUR sredstev.  

GIBANJE SREDSTEV v letu 2020 - PIFI MVZT   

 

 
Sklad semenskega 

kapitala PIFI MVZT13  
Zneski v EUR 

 

 
 

Sklad SK SID 
 PIFI MVZT14  
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 1.1.2020 3.504.376  299.970 6.054.897 - 687.141     

Povečanja 
sredstev 

140.073  
705.376 

- 119.463 1.000.000 

Zmanjšanja 
sredstev 

646.993  
30.443 

1.866.068      119.463 763.931 

Stanje 
31.12.2020 

2.997.456       
974.903      

4.180.820      0 923.210      

 
 

 
12 Posojilni sklad PIFI ESS se delno (46.595 EUR) izkazuje na posebnem kontu rezervacij (kto 911) 
13 Sklad semenskega kapitala PIFI MVZT se delno (1.602.515 EUR) izkazuje na posebnem kontu rezervacij (kto 911) 
14 Sklad SK SID PIFI MVZT se delno (374.963 EUR) izkazuje na posebnem kontu rezervacij (kto 911) 
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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 2020 - GARANCIJSKI SKLAD PIFI MVZT  

  Zneski v EUR 

Stanje 1.1.2020  9.362.378     

Obresti  26.397 

Prenos na osnovni PIFI  1.000.000      

Unovčitve garancij 0 garancij -      

Izterjave od MSP/EIF  542.111      

Stanje 31.12.2020  8.930.886 

 
 

Upravljanje z drugimi sredstvi, ki niso v lasti Sklada 
 

Garancijski sklad TP 
Za oblikovanje garancijskega sklada TP (garancijski sklad TP) je Sklad prejel v upravljanje sredstva od 

pristojnega ministrstva. 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). Stanje teh sredstev na dan 31.12.2020 znaša 10.330.234 EUR. 

 
 

Sredstva za problemska območja – posojilni sklad PO 

Sklad upravlja s sredstvi posojilnega sklada PO, ki jih je prejel v skladu s pogodbami s pristojnim 
ministrstvom. V letu 2020 je Sklad prejel nov priliv iz proračuna v znesku 4.540.000 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 posojilnega sklada PO in podobni prejemki) ter vsa zmanjšanja (plačilo stroškov, kritje prve 

zgube, provizija,…) se izkazujejo le kot povečanje oziroma zmanjšanje tega vira (znotraj skupine kontov 
97).  

  
GIBANJE SREDSTEV v letu 2020 – POSOJILNI SKLAD PO15  

  Zneski v EUR 

Stanje 1.1.2020  37.075.004   

Povečanje sredstev – priliv iz proračuna, obresti idr 5.015.833 

Zmanjšanje sredstev  205.279 

Stanje 31.12.2020  41.885.558 

 
Dodatno so še sporni krediti v znesku 843.996 EUR. 

 
 

 

 
15 Posojilni sklad PO se delno (7.253.888 EUR) izkazuje na posebnem kontu rezervacij (kto 911) 
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Sredstva sklada skladov 

Sklad upravlja s sredstvi sklada skladov SS, ki jih je prejel v skladu s sklenjenimi sporazumi s SID banko 
za izvajanje finančnega instrumenta mikroposojila za MSP ter za izvajanje finančnega instrumenta 

lastniškega in kvazi lastniškega financiranja MSP. V letu 2019 je Sklad za izvajanje obeh instrumentov 
od sklada skladov prejel prilive v skupnem znesku 20.600.000 EUR. Sklad za ta sredstva zagotavlja 

posebno knjigovodsko evidenco. Vsa povečanja in zmanjšanja teh sredstev se spremljajo le v bilanci 

stanja (znotraj skupine kontov 97).  
  

GIBANJE SREDSTEV v letu 2020 – SREDSTVA SS FI MK16 FI SK17 FI MK Covid18 

  
Zneski v 

EUR 
Zneski v 

EUR 
Zneski v EUR 

Stanje 1.1.2020  26.539.406 2.352.000      - 

Povečanje sredstev – priliv iz SS, obresti idr 893      2.400.000 9.272.000      

Zmanjšanje sredstev  258.475 240.000 - 

Stanje 31.12.2020 26.281.824 4.512.000 9.272.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Sredstva sklada skladov za FI MK se delno (10.425.639 EUR) izkazujejo na posebnem kontu rezervacij (kto 911) 
17 Sredstva sklada skladov za FI SK se delno (750.037 EUR) izkazujejo na posebnem kontu rezervacij (kto 911) 
18 Sredstva sklada skladov za FI MKC se delno (3.853.290 EUR) izkazujejo na posebnem kontu rezervacij (kto 911) 
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3.8.1.1.4. Upravljanje z rizičnimi terjatvami 

 

Upravljanje rizičnih terjatev na Skladu poteka skladno s Pravilnikom o upravljanju kreditnih in 
garancijskih pogodb Slovenskega podjetniškega sklada. Na Skladu odgovorna oseba za vodenje kreditov 

ter odgovorna oseba za izterjavo mesečno spremljata zneske in dneve zamud po posameznih kreditih 

in sicer po stanju na 10. dan tekočega meseca (t.i. črna lista). V primeru, ko kreditojemalec zamuja s 
plačili enega ali več obrokov več kot 30 dni, se takšen kredit uvrsti med rizične terjatve Sklada.  

 
Pri garancijah se zamude spremljajo četrtletno, vezano na poročanje bank. Vsi postopki, vezani na 

upravljanje s rizičnimi bančnimi krediti, kateri imajo garancijo Sklada, se izvajajo na bankah. Če pride 

do prekinitve bančnega kredita, banka pošlje na Sklad zahtevek za unovčitev garancije, katero Sklad po 
izvedenih kontrolah izplača. Vsa izterjava poteka preko banke, tudi za terjatve Sklada po unovčenih 

garancijah. 
 

Za namene spremljanja, analiziranja ter obveščanja o stanju in gibanju rizičnih terjatev Sklada, se v 
skladu z internim aktom Pravilnik o upravljanju kreditnih in garancijskih pogodb pripravljajo tudi različna 

mesečna in kvartalna poročila. 

 
Krediti 

V letu 2020 je Sklad nad kreditojemalci, ki so zamujali s plačevanjem svojih obveznosti, izvajal izterjavo 
in v primeru večjih zamud prekinil kreditno pogodbo. Kreditne pogodbe so se prekinile tudi zaradi 

uvedenih postopkov prisilne poravnave, stečaja, ali likvidacije. Tako je v letu 2020 Sklad prekinil 57 

kreditnih pogodb v skupnem znesku 1.122.895 EUR, kar predstavlja 0,9 % glede na črpane kredite, 
odobrene v obdobju od leta 2007 do vključno leta 2020. Zaradi uspešnejše izterjave je Sklad v določenih 

primerih in pod določenimi pogoji z dolžnikom (kreditojemalcem in/ali porokom) po prekinitvi kreditne 
pogodbe sklenil pogodbo o poravnavi dolga. V letu 2020 je Sklad z dolžniki sklenil 14 takšnih pogodb. 

 
V obdobju od leta 2007 do leta 2020 je Sklad skupno prekinil 221 kreditov v skupni višini 3.983.514 

EUR, kar predstavlja 3% v okviru vseh črpanih mikrokreditov, odobrenih v obdobju od leta 2007 do leta 

2020. V letu 2020 so se zaradi zaključenih stečajnih postopkov odpisale terjatve po 2 kreditnih pogodbah 
v višini 35.764 EUR (glavnica). Stanje odprtih terjatev spornih kreditov na dan 31.12.2020 znaša 

2.256.202 EUR. 
 

V spodnji preglednici je razvidno stanje spornih kreditov na dan 31.12.2020 v primerjavi s stanjem na 

dan 31.12.2020. 

 
STANJE SPORNIH KREDITOV NA DAN 31.12. 

  Leto 2020 Leto 2019 

   
Število 

pogodb 
Znesek v 

EUR 
Število 

pogodb 
Znesek v 

EUR 

Prekinjeni krediti19   103 1.906.587 87 1.403.761 

Pogodbe o poravnavi dolga   28 349.615 19 263.840 

SKUPAJ   131 2.256.202 106 1.667.601 

 
Vpliv epidemije Covid-19 na kreditne posle 

Zakonodajalec je za preprečitev hujše gospodarske škode in za ohranitev finančne stabilnosti v RS v 

zvezi s posledicami razglasitve epidemije v letu 2020 sprejel interventni ukrep odloga plačila obveznosti 
iz obstoječih kreditnih pogodb. Na podlagi tega je Sklad sklepal anekse za odlog plačevanja obveznosti 

iz kreditnih pogodb za obdobje do 12 mesecev. Kreditojemalci so na Sklad podali vloge za odobritev 
odloga, na podlagi katerih je bilo odobrenih 861 moratorijev za odlog odplačevanja obveznosti iz naslova 

 
19 Vključeni sta tudi 2 kredita, katerima je potekel rok vračila po osnovni pogodbi. 
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kreditnih pogodb. V preglednici je podano število sklenjenih moratorijev za odlog plačevanja kreditnih 

obveznosti po posameznih razpisih v letu 2020. 

 
SKLENJENI MORATORIJI ZA ODLOG PLAČEVANJA V LETU 2020  

Razpis   Število sklenjenih moratorije 

MK15  6   

MKSOP16 6 

MK16 41 

MKR16 66 

MK17 48 

MKR17 98 

MKR18 75 

MKOR18 74 

MK19,MK19-2 411 

MKR19 25 

MK20 7 

KC20 4 

  861 

 

Od teh sklenjenih aneksov so bile 4 pogodbe že dokončno poplačane, 3 pa so bile prekinjene zaradi 
pričetka prisilne poravnave. Do 31.12.2020 je potekel moratorij po 130 pogodbah, po 731 pogodbah pa 

je moratorij še veljaven in se bo zaključil v letu 2021. 
 

Konvertibilna posojila 
Za produkt SK50 in SK75 je Sklad v letu 2020 izvajal spremljavo sklenjenih pogodb ter izvajal redno  

izterjavo pri tistih kreditojemalcih, ki so se po preteku moratorija odločili za obročno odplačevanje ali za 

vračilo konvertibilnega posojila v enkratnem znesku. V letu 2020 je Sklad prekinil 12 pogodb o 
konvertibilnem posojilu (10 pogodb zaradi uvedenih stečajnih postopkov in 2 pogodbi zaradi neplačil) v 

skupnem znesku 984.875 EUR, kar predstavlja 17,6 % od vseh črpanih konvertibilnih posojil. 
 

V obdobju od leta 2014 do leta 2020 je Sklad prekinil 29 pogodb o konvertibilnem posojilu v skupni 

višini 2.026.569 EUR, kar predstavlja 36,2 % v okviru vseh črpanih konvertibilnih posojil, odobrenih v 
obdobju od leta 2014 do leta 2020. Zaradi zaključenih stečajnih postopkov je bilo po pogodbah o 

konvertibilnem posojilu v letu 2020 odpisanih 7 terjatev v skupnem znesku 578.516 EUR (glavnica).  
Stanje odprtih terjatev spornih konvertibilnih posojil na dan 31.12.2020 znaša 760.852 EUR. 

 
V spodnji tabeli je razvidno stanje spornih konvertibilnih posojil v letu 2020 v primerjavi s stanjem na 

dan 31.12.2019. 

 
STANJE SPORNIH KONVERTIBILNIH POSOJIL NA DAN 31.12. 

 Leto 2020 Leto 2019 

  
Število 

pogodb 
Znesek 

v EUR 
Število 

pogodb 
Znesek 

v EUR 

Prekinjena konvertibilna posojila   10 760.852 5 349.094 

SKUPAJ   10 760.852 5 349.094 

  
Vpliv epidemije Covid-19 na konvertibilna posojila 

Zakonodajalec je za preprečitev hujše gospodarske škode in za ohranitev finančne stabilnosti v RS v 

zvezi s posledicami razglasitve epidemije v letu 2020 sprejel interventni ukrep odloga plačila obveznosti 
iz obstoječih kreditnih pogodb. Na podlagi tega je Sklad sklepal anekse za odlog plačevanja obveznosti 

iz pogodb za konvertibilna posojila za obdobje do 12 mesecev. Kreditojemalci so na Sklad podali vloge 
za odobritev odloga, na podlagi katerih je bilo odobrenih 5 moratorijev za odlog odplačevanja obveznosti 

iz naslova pogodb za konvertibilna posojila. Pri vseh pogodbah se bo moratorij iztekel v letu 2021. 
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Garancije 

Na področju garancijskih produktov je bilo v letu 2020 unovčenih 11 garancij v skupnem znesku 

1.716.225 EUR, kar znaša 0,2 % od vseh črpanih garancij, odobrenih v obdobju od leta 2007 do leta 
2020.  

 
Skupaj je bilo v obdobju od leta 2007 do leta 2020 unovčenih 212 garancij v višini 31.149.996 EUR, kar 

znaša 3,7 % od vseh črpanih garancij, odobrenih v istem obdobju.  

 
Znesek unovčenih garancij ne predstavlja končne neto izgube Sklada, saj so postopki izterjav od MSP 

na podlagi instrumentov zavarovanj še pri večini pogodb v teku. Do 31.12.2020 je Sklad prejel povračila 
v skupni višini 14.507.251 EUR, od tega 5.970.264 EUR s strani MSP ter 8.536.987 EUR na podlagi 

pogarancije EIF. Do 31.12.2020 je Sklad zaključil izterjavo pri 82 terjatvah za unovčene garancije. Na 
dan 31.12.2020 znaša pri zaključenih izterjavah neto izguba 4.511.938 EUR oziroma 0,54 % od vseh 

črpanih garancij, odobrenih v obdobju od leta 2007 do leta 2020. Prej navedena neto izguba še ni 

dokončna, saj postopki unovčitev in izterjav še tečejo. Na dan 31.12.2020 Sklad izkazuje terjatve za 130 
unovčenih garancij.  

 
V letu 2020 je bilo nižje število unovčenih garancij kot leto poprej, tudi znesek unovčitev v letu 2020 je 

za 10% nižji kot leta 2019. V letu 2020 je Sklad skupno izterjal 1.831.175 EUR, od tega od MSP 

1.330.728 EUR, kar pa je kar 38 % več v primerjavi z letom 2019. 
 

Vpliv epidemije Covid-19 na garancijske posle 
Zakonodajalec je za preprečitev hujše gospodarske škode in za ohranitev finančne stabilnosti v RS v 

zvezi s posledicami razglasitve epidemije sprejel interventni ukrep odloga plačila obveznosti iz obstoječih 
kreditnih pogodb, ki so zavarovane z garancijo Sklada. Kreditojemalci so lahko podali vlogo na poslovne 

banke za odlog plačila obveznosti po kreditni pogodbi, ker zaradi poslovnih razlogov, povezanih s 

posledicami epidemije virusa COVID-19, začasno niso sposobni zagotavljati poplačila obveznosti iz 
kreditne pogodbe. Sporazumno so se stranke lahko dogovorile za odlog plačila glavnice za največ 12 

mesecev, tudi z možnostjo podaljšanja končnega roka vračila kredita. Na podlagi tega je Sklad v letu 
2020 s strani bank prejel 659 aneksov za odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb z garancijo Sklada. 
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3.8.1.2. Cilj: vzdrževanje optimalne organizacijske in kadrovske strukture  

 
Sklad se v svoji organizaciji drži načela učinkovitosti, kar pomeni, da želi za zastavljeno letno realizacijo 
uporabiti najoptimalnejšo kadrovsko strukturo, optimalne časovne obremenitve in optimalne stroške.  

 
Sklad zato naloge skrbno in ažurno načrtuje, posebno pozornost namenja načrtovanju postopkov dela 

po posameznih poslovnih procesih ter nenehno optimizira delovne procese in pretok informacij med 

njimi. S tem ima vpeljan t.i. procesni pristop poslovanja, s čimer lahko zagotavlja: 
▪ večjo preglednost poslovanja, 

▪ večjo kakovost in zanesljivost delovanja procesov, 
▪ izboljšanje komuniciranja med udeleženci procesov in organizacijskih enot, 

▪ izboljšanje motivacije zaposlenih in vodstva, 
▪ večjo storilnost in učinkovitost Sklada ter 

▪ izboljšanje celotnega poslovanja Sklada. 

 
Poslovni procesi so razdeljeni po posameznih organizacijskih enotah, ki skupno predstavljajo 

vzpostavljeno matrično organizacijsko strukturo, sestavljeno iz naslednjih sektorjev oz. oddelkov: 
▪ Sektor finančnih spodbud, 

▪ Sektor za posebne razvojne spodbude, 

▪ Sektor za finančno poslovanje, 
▪ Oddelek za strateško načrtovanje in pravne zadeve, 

▪ Oddelek za spremljavo in podporo poslovnih procesov. 
 

Predstavljeno organizacijsko strukturo je Sklad vzpostavil s 1. julijem 2020, da bi na ta način dosegel še 

optimalnejše doseganje cilja učinkovitosti poslovanja. S spremembo, ki je bila uveljavljena sredi leta 
2020, sta bila namesto Sektorja razvojnih služb  uvedena Oddelek za strateško načrtovanje in pravne 

zadeve ter Oddelek za spremljavo in podporo poslovnih procesov. Prvi poleg strateškega načrtovanja in 
pravnih zadev vključuje še kontroling, v drugem pa so poleg spremljave in podpore poslovnih procesov 

vključena še Področje upravljanja s tveganji, Informatika, Področje komuniciranja z javnostjo, Glavna 
pisarna in Sekretariat. 

 

Na dan 31.12.2020 je bilo na Skladu skupno 43 zaposlenih in sicer: 
▪ direktorica za obdobje potrjenega mandata, 

▪ 13 javnih uslužbencev za nedoločen čas v okviru zbirnega kadrovskega načrta20, 
▪ 30 javnih uslužbencev za nedoločen čas kot projektne zaposlitve.  

 

Zaposleni na Skladu so deležni stalnega izobraževanja in izpopolnjevanja znanja ter dodatnega 
usposabljanja na novih področjih. Stalno izobraževanje zaposlenih zagotavlja ustrezno usposobljenost, 

motiviranost in angažiranost. Sklad izvaja izobraževanja v okviru kadrovske politike. V sklopu programa 
internih izobraževanj Sklad 2x na leto organizira zbor delavcev, kjer se zaposleni seznanijo s tekočimi 

rezultati poslovanja, planom dela za prihodnje obdobje in morebitnimi novostmi s področja dela in 
aktualnimi tematikami v gospodarstvu.   

 

Poleg internih izobraževanj se zaposleni posamezno redno izobražujejo na tečajih in delavnicah, ki jih 
organizirajo sodelujoča ministrstva in ostali izvajalci seminarjev in konferenc, tako doma kot v tujini.  

  
Sklad se v svoji organizaciji drži načela učinkovitosti, kar pomeni, da želi z organizacijsko in kadrovsko 

strukturo za zastavljeno letno realizacijo uporabiti najoptimalnejše število zaposlenih, racionalne 

časovne obremenitve in racionalne stroške.  
  

Sklad naloge skrbno načrtuje, načrtuje postopke dela po poslovnih procesih in nenehno optimizira 
delovne procese in pretok informacij med njimi. Prav tako spremlja obremenitve zaposlenih.  

 
                                                                                        

 
20 Od tega je zaposlitev na enem delovnem mestu v mirovanju zaradi zasedbe delovnega mesta direktorice za obdobje mandata. 
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         Standard 21 

▪ Povprečna višina odobrenih sredstev                                131 mio EUR / letno  

▪ Povprečna višina odobrenih sredstev / zaposlenega            3 mio EUR / letno / zaposlenega  
▪ Povprečno število podprtih projektov                                2.833 projektov / letno  

▪ Povprečno število podprtih projektov / zaposlenega            66 projektov / letno / zaposlenega 
▪ Število aktivnih pogodb                                                    282 / zaposlenega 

▪ Višina aktivnega portfelja                                                 17,27 mio EUR / zaposlenega  

 
 
 

 
21 Upoštevano obdobje 2015 – 2020 in število zaposlenih na dan 31.12.2020 
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3.8.2. Poslanstvo: Delovanje po načelih enostavnosti, transparentnosti in preglednosti 

 
Delovanje Sklada je vseskozi podvrženo iskanju hitrih, enostavnih in preglednih rešitev, kar omogoča 
uporaba specialnih orodij. Sklad posebno pozornost namenja tistim področjem, kjer lahko bližje pristopi 

potrebam potencialnih končnih prejemnikov (MSP-ji, start-upi, scale-upi) oz. jim omogoči lažji, hitrejši 
in tudi enostavnejši dostop do finančnih in drugih vsebinskih spodbud.  

 
Sklad si je v letu 2020 prizadeval doseči čim večjo obveščenost javnosti o svojem delovanju z javnimi 
objavami vseh pomembnih informacij ter zagotavljanju informacij javnega značaja. 

 
Pri svojem delovanju je Sklad v letu 2020 upošteval načela enostavnosti, preglednosti in 

transparentnosti z naravnanostjo k nenehnemu iskanju rešitev, ki vodijo k enostavnosti in dodani 

vrednosti tako za ciljne skupine (prejemnike finančnih in vsebinskih spodbud) kot tudi za zaposlene v 
okviru delovnih procesov.  

 

 

3.8.2.1. Cilj: zagotavljanje enostavnih in preglednih rešitev delovanja Sklada z uporabo 

specialnih orodij  

 
Sklad je v letu 2020 nadaljeval s sprotnim vzdrževanjem, optimizacijami strežnikov in strežniškega 
sistema (varovanje podatkov, zanesljivost sistema, zunanja varnost).  

  
Na področju osebnih računalnikov je Sklad kupil tri prenosne in tri stacionarne računalnike. Od ostale 

strojne opreme je v letu 2020 nabavil šest dodatnih monitorjev in en tiskalnik. 

 
Glede na spremenjene okoliščine zaradi širjenja Covid-19, je Sklad med drugim uvedel spremembe v 

organizaciji dela, ki so narekovale delo od doma. Vzpostavil je navidezna osebna omrežja (VPN) ter 
uvedel uporabo aplikacij za komunikacijo na daljavo (Zoom, Teams). Za potrebe komunikacije med 

zunanjimi izvajalci ter uporabniki informacijskega sistema Pantheon pa je uvedel uporabo aplikacij 
Teams in Trello. 

 

V letu 2020 je Sklad  nadaljeval s strateškim ciljem vpeljave e-poslovanja v poslovne procese Sklada, in 
sicer z vpeljavo dokumentnega sistema. Zaključek 1 faze projekta digitalizacije dokumentnega sistema 

je načrtovan v letu 2021. Digitalizacija, ki se nanaša na dokumentni sistem bo omogočala integracijo z 
obstoječimi sistemi in vzpostavitev delovnih tokov med uporabniki, digitalizacijo naročilnic, kreiranje in 

digitalno podpisovanje, pregledovanje in shranjevanje dokumentacije ter uporabo poštne knjige. 

Na področju obravnave produktov so se v sklopu informacijskega sistema Pantheon  izgradili oz. 
dogradili moduli za provizije, preplačila prva faza, izvoz nekaterih dodatnih poročil, uvoz prijavnih listov 

iz spletnega portala za nove produkte,  modul SK (semenski kapital) ter migracija baze MGRT podatkov 
na novo verzijo informacijskega sistema Pantheon. Prav tako so bile izvedene prilagoditve sistema zaradi 

potreb vodenja produktov, ki jih je Sklad pripravil v skladu z interventnim zakonom PKP3 (Zakon o 

interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo – ZIUOOPE).  Delno pa so bile zaključene posamezne faze modulov obveščanje (1. faza) 

in sporni krediti (1. in 2. faza). 
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3.8.2.2. Cilj: zagotavljanje transparentnosti z javnimi objavami vseh pomembnih informacij 

 
Sklad si z namenom osredotočenosti na svoje ciljne skupine prizadeva doseči čim večjo obveščenost 
javnosti o svojem delovanju z javnimi objavami vseh pomembnih informacij ter zagotavljanju informacij 

javnega značaja. Gre predvsem za objave javnih razpisov, javnih pozivov in javnih naročil, prav tako pa 
Sklad organizira in soorganizira dogodke, delavnice in predavanja na temo financiranja in spodbujanja 

podjetništva ter sodeluje na različnih srečanjih, info točkah, okroglih mizah.  
Sklad celovito zagotavljanje transparentnosti z javnimi objavami vseh pomembnih informacij ureja v 

sklopu poslovnega procesa Zunanje komuniciranje. Področje Zunanjega komuniciranja oz. 

komuniciranja z javnostjo predstavlja izvajanje in celovito koordinacijo nad komuniciranjem oz. odnosi 
z javnostjo. Sklad na ta način z različnimi aktivnostmi povečuje lastno prepoznavnost v okolju in 

učinkovito ter sistematično informira podjetnike, svetovalce in ostale, ki delujejo v podpornem okolju za 
podjetništvo. Tudi v letu 2020 je Sklad zagotavljal učinkovite, pregledne in enostavne informacije s 

področja finančnih in vsebinskih spodbud, kot tudi s področja strokovnega in poslovnega dela Sklada.  

Svoje aktivnosti deli na dva delovna oz. poslovna procesa, znotraj katerih so opredeljeni različni načini 
podajanja oz. objavljanja informacij javnosti, in sicer:  

 
a)  Info točka za zunanje uporabnike 
Proces Info točka za zunanje uporabnike omogoča učinkovito in pregledno informiranje javnosti o 

finančnih in vsebinskih spodbudah ter vlogi Sklada v okolju. V letu 2020 je Sklad v okviru tega procesa 
seznanjal javnost na različne načine:  

▪ spletna stran: z ažurnim objavljanjem razpisov, dogodkov, dobrih praks in ostalih dokumentov je 

na spletni strani tekoče posodobljal informacije ter spletno stran po potrebi nadgrajeval 
▪ e-novice: preko e-novic je neposredno nagovarjal podjetnike oz. zainteresirano javnost o aktualnih 

razpisih, dogodkih in ostalih informacijah vezanih na podjetništvo 
▪ sporočila za javnost: redno je oblikoval sporočila za javnost ob objavi javnih razpisov, javnih 

pozivov in jih posredoval medijskim hišam ter jih objavil na svoji spletni strani 
▪ novinarske konference: aktivno sodeloval v okviru novinarske konference, ki jo je Sklad izvedel 

skupaj z MGRT, kjer so različni predstavniki medijev pridobili pomembne informacije o COVID-19 

ukrepih  
▪ novinarska vprašanja: odgovarjal na tematsko raznolika novinarska vprašanja poslanih s strani 

različnih medijskih hiš 
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▪ promocijski material: samostojno oblikoval in natisnil letake za vse produkte ter oblikoval daljši 

brošuri v slovenskem in angleškem jeziku 

▪ samostojno oglaševanje: je potekalo v obliki oglasov, reklamnih blokov, člankov in objav v 
Uradnem listu 

▪ sodelovanje v TV oddajah: Sklad je aktivno sodeloval v oddaji PRAVA IDEJA, kjer so na enem 
mestu ponujene vsebine, ki so zanimive ter uporabne za podjetnike 

▪ ostale aktivnosti: so se navezovale na pripravo intervjujev, izjav, opomnikov,  predstavitev ter 

oblikovanje različnih grafičnih modelov za še bolj pregledno in učinkovito informiranje javnosti 
 

Proces Info točka v številkah: 

 
 

 
b) Javni dogodki za zunanje uporabnike  

Javni dogodki za zunanje uporabnike, sodelovanje na organiziranih Info točkah, različne predstavitve, 

okrogle mize itd. so tudi v letu 2020 predstavljali pomemben element učinkovitega informiranja širše 
javnosti o različnih finančnih spodbudah Sklada.  
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Proces Javni dogodki za zunanje uporabnike v številkah: 

 

 
 

Kljub težavnemu COVID19 letu 2020 so dogodki kljub temu potekali, vendar velika večina izvedenih 
dogodkov v drugačni obliki, kot smo jih do sedaj bili vajeni. Velika večina izvedenih dogodkov oz. 

webinarjev se je izvajala spletno preko sodobnih aplikacij (Zoom, Teams…). Izvedli so se naslednji 
dogodki: 

 
Forum 100 % Start:up PLUS 2020 je Sklad tudi v letu 2020 organiziral s pomočjo s Start up 

Slovenija, dogodek pa je bil namenjen start up podjetnikom, ki iščejo financiranje, mentorje in programe 

za uresničitev novih podjetniških idej. V okviru dogodka je Sklad predstavil produkte, ki so namenjeni 
mladim inovativnim podjetjem (produkt P2, semenski kapital). Nadaljevanje dogodka se je odvijalo v 

okviru organiziranih roadshow dogodkov po večjih krajih po Sloveniji, kjer je Sklad skupaj z ekipo Star 
up Slovenije predstavil produkte za mlada podjetja ter jih pripravljal za sodelovanje v pred selekcijskem 

postopku.  Podjetjem, ki se prijavijo nanj pri prijavi na razpis, prinesejo dodatne točke. Dogodki so se 

razvrstili na terenu, pred izbruhom epidemije COVID19. 
 

Konferenca PODIM, katere Sklad je glavni soorganizator, je tudi letos privabila start upe in scaleupe 
iz različnih držav. Najvplivnejši startup tehnološki dogodek v Srednji in Zahodni Evropi, kjer se 

povezujejo inovacije s poslovnimi priložnostmi, kapitalom ter znanjem, se je skozi leta razvil v ključno 
regionalno platformo za učenje in mreženje na najbolj dragocen in časovno učinkovit način. V letu 2020 

so organizatorji, soorganizatorji konference, start upi, investitorji in vsi sodelujoči doživeli še izkušnjo 

več, katera je še nadgradila karierno in poslovno pot vsakega posameznika. Leta 2020 je PODIM 
kljuboval COVIDU-19 in preklopil na digitalni format. Mnogi so dvomili v način izvedbe, dokler se niso 

udeležili digitalne konference PODIM. Izpolnila in presegla je vsa pričakovanja saj se je digitalne 
konference udeležilo preko 1000 udeležencev – startupov, scaleupov, vlagateljev, korporacij in ostalih 

udeležencev. Digitalna preobrazba PODIMa v letu 2020 je tako postala podim konferenca priložnosti, ki 
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spreminja poslovanje. Sklad je skupaj z ostalimi organizatorji vzpostavil odlične pogoje za spodbujanje 

tovrstnega sodelovanja in izvedbo digitalne izvedbe PODIMa. 

 
Dogodek »Skupaj premagajmo COVID«. Sklad je, podobno kot v preteklih letih, tudi v letu 2020 

sodeloval na 53. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, ki je prav tako potekal spletno. Skupaj z 
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je v okviru 53. Mednarodnega obrtnega sejma 

sodeloval na dogodku » Skupaj premagajmo COVID19«, kjer je podjetnikom in ostali zainteresirani 

javnosti skupaj z ostalimi sodelujočimi institucijami predstavil ugodne ukrepe oz. možnosti financiranja, 
ki so bila na voljo podjetjem v času COVID19 epidemije.  

Aktivna organizacija dogodka »Skupaj smo močnejši« 16. oktobra 2020, je v orodjarni Imenšek, v 
Poslovni coni Tezno, v Mariboru, potekalo srečanje z novinarji in podjetniki na temo predstavitve 

finančnih in vsebinskih spodbud, ki jih je zaradi razmer, nastalih z epidemijo COVID 19, mikro, malim in 
srednje velikim podjetjem (MMSP) omogočil Sklad ob podpori  Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo RS. 

Sklad je bil v letu 2020 tudi soorganizator investicijske konference »Next Round«, ki se je izvajala z 
namenom, da ugledni tuji in domači investitorji spoznajo najboljše slovenske start-upe, ki potrebujejo 

za svojo rast in razvoj nov kapitalski vložek (»novo rundo kapitala«). Na konferenci Next Round, ki je 
potekala meseca oktobra, je bilo preko 500 prijavljenih, od tega več kot 100 investitorjev in več kot 200 

start upov. Med njimi večina predstavnikov domačih in tujih zasebnih investitorjev ter skladov tveganega 

kapitala, kot tudi slovenskih start-upov ter ostalih predstavnikov start-up ekosistema.  
Sklad je prav tako sponzoriral ali aktivno sodeloval na naslednjih večjih dogodkih, ki so potekali 

preko spleta, to so: Vrh Slovenskega gospodarstva 2020, CEED 7. MSP konferenca, Konferenca ROSUS 
2020, 52. nagrade GZS, Future 4.0., 9. Vrh malega gospodarstva 2020, Dan inovativnosti 2020, 10 let 

PIP, 13. dnevi podjetništva, Poslovanje inovativnih podjetij, Firm Ground for 2021: Break Even Through 
unpredictable, Marketing Mastery, Preboj 2020 ter na različnih webinarjih.  

 
 »Z rednimi, enostavnimi in učinkovitimi informacijami se Sklad trudi pomagati 
podjetnikom, da lažje in hitreje pridobijo informacije o finančnih spodbudah in vsebinski 
podpori Sklada, hkrati jim nudi tudi strokovno pomoč ter uporabne nasvete pri kandidiranju 
na javne razpise.« 
 
 

3.8.2.3. Cilj: striktno upoštevanje zakonodajnih predpisov in spremljava novosti  

 
Pravne zadeve 

Sklad je imel v letu 2020 odprtih 139 pravnih zadev, kar predstavlja 1,1 % od 12.130 vseh aktivnih 
pogodb. Sklad odprte zadeve rešuje skladno z veljavno zakonodajo. V letu 2020 je bilo v reševanju: 

▪ 104 sporne zadeve zaradi neplačevanja obveznosti iz kreditnih pogodb, kar predstavlja 2,1 % od 

4.812 odobrenih kreditnih pogodb Sklada, 
▪ 3 sporne zadeve zaradi neporavnanih računov za stroške vodenja garancij, kar predstavlja 0,05 % 

od 6.427 garancijskih pogodb, 
▪ 24 spornih zadev v skupini posebnih spodbud (nepovrnjene spodbude za zagon podjetij v 

problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, nepovrnjene spodbude za zgon inovativnih podjetij, 

kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova o subvenciji in kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova 
pogodb o konvertibilnem posojilu),  kar predstavlja 2,8 % od 840 aktivnih pogodb, 

▪ 8 spornih upravnih zadev. 
 

V 139 odprtih spornih zadevah so se začeli različni sodni postopki. V teku so izvršilni postopki, pravdni 

postopki in postopki zaradi insolventnosti. Na dan 31.12.2020 je imel Sklad v teku: 
▪ 63 izvršilnih postopkov, 

▪ 12 pravdnih postopkov, 
▪ 72 prijavljenih terjatev v insolventnih postopkih, od tega 

• 58 postopkov prijavljenih terjatev v postopkih stečaja nad podjetji, 

• 14 postopkov prijavljenih terjatev v postopkih osebnega stečaja. 
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Vsi pravdni postopki na sodišču, kjer je Sklad tožeča stranka in terja plačilo dolgovanega zneska, so bili 

uspešno rešeni v korist Sklada. Tako Sklad pridobi sodbo kot izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko 

sodno izterja dolgovane zneske v izvršilnem postopku.    
 

V letu 2020 je Sklad po odpovedanih kreditnih pogodbah z 14 dolžniki sklenil pogodbe o poravnavi dolga 
v notarskih zapisih in se tako izognil sodni izterjavi dolga in pravdnim postopkom, pridobil pa je 

neposredno izvršljiv naslov. Skupaj je bilo v letu 2020 aktivnih 36 pogodb o poravnavi dolga v notarskem 

zapisu.  
 

V letu 2020 se je na sodišču zaključilo 20 spornih zadev.  
 

Varovanje osebnih podatkov 
Sklad ima sprejet Pravilnik o varovanju osebnih podatkov skladno z evropsko Uredbo, ki določa ukrepe 

za varovanje osebnih podatkov z namenom, da se prepreči naključna ali namerna nepooblaščena 

obdelava osebnih podatkov. Pri obdelavi osebnih podatkov Sklad spoštuje načelo najmanjšega obsega 
podatkov, kar pomeni, da se obdelujejo le tisti osebni podatki, ki so potrebni za dosego določenega 

namena. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, so 
varovani z ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do osebnih podatkov.  

 

Vsak zaposlen delavec, ko stopi v stik z osebnimi podatki, je dolžan preveriti: 
▪ ali je njihova obdelava potrebna za izvajanje pogodbe (kreditne, garancijske, o sofinanciranju…) 

oziroma za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe (javni razpisi, javna naročila, javni natečaji, 
zaposlovanje….) 

▪ ali se obdelujejo osebni podatki na podlagi privolitve posameznika (npr. e-novice), 
▪ ali je obdelava potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti. 

V kolikor ne obstaja nobena od zgoraj naštetih pravnih podlag, se osebni podatki ne smejo obdelovati.  

 
Ob pridobivanju osebnih podatkov zaposleni posamezniku zagotovi informacije, ki jih zahteva uredba 

EU.  
 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov so odgovorni vsi zaposleni, ki so pooblaščeni za obdelavo 

osebnih podatkov. Vsak zaposlen, ki je pooblaščen za obdelavo osebnih podatkov, je seznanjen z 
določbami Pravilnika o varovanju osebnih podatkov. V kolikor zaposleni zazna nepooblaščeno obdelavo 

osebnih podatkov (uničenje, zlonamerna uporaba, nepooblaščena uporaba, prilaščanje, spreminjanje, 
poškodovanje) obvestiti o tem pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, sam pa mora poskusiti takšno 

aktivnost preprečiti. Sklad z vsakim izvajalcem naročenih storitev, ki bi lahko prišel v stik z osebnimi 

podati, sklene pogodbo o izvajanju naročenih storitev, v pogodbo pa se obvezno doda klavzula, ki se 
nanaša na varovanje osebnih podatkov.  

 
Sklad vodi naslednje evidence, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov:  

▪ evidenca iznosa nosilcev osebnih podatkov iz poslovnih prostorov; 
▪ evidenca sprememb in dopolnitev sistemske in aplikativne programske opreme, katero 

dokumentirajo izvajalci; 

▪ evidenca posredovanja osebnih podatkov; 
▪ evidenca popravkov in izbrisov osebnih podatkov, če se popravki/izbrisi delajo na podlagi zahteve 

posameznika; 
▪ evidenca kršitev varstva osebnih podatkov. 
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Javna naročila  

 
V letu 2020 je bilo skladno z Zakonom o javnem naročanju na portalu javnih naročil oddanih enajst 
javnih naročil in sicer izvedenih je bilo deset postopkov naročil male vrednosti in en postopek s pogajanji 

brez predhodne objave.  
 

Sklad je oddal v letu 2020 skupaj 175 evidenčnih naročil v skupni vrednosti 462.318,49 EUR, od tega: 

▪ 53 naročil blaga v skupni vrednosti 56.395,21 EUR in 
▪ 122 naročil storitev v skupni vrednosti 405.923,28 EUR. 

 
 

3.8.2.4. Cilj: Nadzor, analitika in upravljanje s tveganji, ki zagotavlja obvladovanje 

prevzetih tveganj  

 
Nadzor 
Skladno z zakonskimi določili, sta se tudi v letu 2020 izvedla zunanje revizijski in notranje revizijski 

pregled poslovanja Sklada s strani zunanjih izvajalcev. Poleg omenjenih revizij pa se na Skladu opravljale 
tudi druge revizije, tako s strani domačih kot tudi tujih revizijskih organov.  

 

V letu 2020 Sklad so se na področju notranjega nadzora izvajale aktivnosti: 
▪ tekočega seznanjanja članov kolegija, kot tudi članov nadzornega sveta z zatečenim stanjem s 

področja upravljanja s tveganji,  
▪ izvedba internega pregleda izpolnjevanja določil Evropskega kodeksa pravilnega ravnanja 

ponudnikov mikrokreditov (European Code of Good Conduct for Microcredit Provision).   

▪ seznanjanje s polletnimi in letnimi internimi poročili kontrolinga vseh poslovnih procesov, Sklad, 
skladno z interno sprejetim pravilnikom,  izvaja tudi kontroling izvajanja načrtovanih aktivnosti in 

poroča vodstvu o realizaciji in morebitnih odmikih, ter podaja predloge za odpravo odmikov ter 
predloge za izboljšanje oz. nadgradnjo poslovanja.  

▪ upoštevanje ugotovitev in izboljšav izvedenih revizijskih pregledov.   

 
Zunanji nadzor poslovanja Sklada se je izvajal preko izvedene: 

▪ zunanje revizije – izvajalec Delloite revizija d.o.o. 
▪ notranje revizije – izvajalec Audit&co d.o.o. 

▪ revizije s strani MFR (Microfinanza Rating) glede izpolnjevanja določil Evropskega kodeksa pravilnega 
ravnanja ponudnikov mikrokreditov 

 

Poleg tega so se na Skladu izvajale oz. zaključevale revizije posameznih sklopov poslovanje, kot npr: 
▪ zaključek revizije MGRT na programu Vsebinske pomoči 

▪ posredno izvajanje revizije UNP preko Sklada skladov 
▪ zaključek revizije o izvedenem preverjanju načina izvajanja nalog izvajalskega organa s strani MGRT 

 

Izvedene revizije in pregledi niso zaznali posebnih nepravilnosti pri poslovanju Sklada. 
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Analitika 

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

izvedenih investicij, ohranjanja delovnih mest in ustvarjanja novih delovnih mest, ter povečevanja 
dodane vrednosti na zaposlenega. Spremljanje doseženih makroekonomskih učinkov se izvaja v okviru 

poslovnega procesa strateške analize in poročanje.  
 

Po izvedeni finančni podpori, Sklad spremlja podprte projekte 3 leta po izvedeni investicij oz. dlje časa, 

če to zahteva narava ukrepa. Učinki spremljanih podjetij so prikazani z letnim zamikom, saj so novi 
finančni podatki za preteklo leto dosegljivi šele konec meseca maja. Pregled makroekonomskih učinkov 

prikazujemo vedno za obdobje podjetij, ki so v portfelji spremljanja. Za leto 2020 imamo tako pregled 
spremljanih učinkov za podjetja, ki so finančno podporo Sklada prejela v obdobju 2016-2019: 

  

 

1,6 povprečno ustvarjena delovna mesta  
na podprt projekt v obdobju 3 let po investiciji22 

 
 
 

 

4 % povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega  
v obdobju 3 let po investiciji – povprečna vrednost na dan 31.12.2019 

= 38.652 EUR / zaposlenega 

 
 
 

 

12 % povprečno povečanje prihodka   
v obdobju 3 let po investiciji – povprečen prihodek na dan 31.12.2019 

= 1.838.194 EUR 

  
  

 

25 % podprtih podjetij je tehnološko inovativnih  
▪ 10 % v strokovnih, znanstvenih in tehnoloških dejavnostih 
▪ 6 % v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih 
▪ 5 % vlaganj v tehnološko opremo iz različnih dejavnosti 
▪ 4 % podjetij z lastnim razvojem 

 

 

 
22 Po podatkih o učinkih za zadnja 3 leta je bilo na dan 31.12.2019 ohranjenih 61.651 delovnih mest in ustvarjenih 7.657 novih 
delovnih mest (kar je v povprečju 1,6 delovnega mesta na podprt projekt) 
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Sklad v svoji bazi podatkov redno spremlja podjetja s kazalniki uspeha in jih primerja z merili nacionalnih 

nagrad za uspešna podjetja. V vseh izborih je veliko podjetij, ki so prejela sredstva Sklada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Med prejemniki sredstev Sklada je kar:  

 
▪ 10 podjetij od 10, ki jih je v letu 2020 časnik Delo izbral za 

nominirance za Delovo podjetniško zvezdo 

  
▪ Zmagovalec Delovih podjetniških zvezd 2020 – podjetje 

Metronik d.o.o. - podjetje za avtomatizacijo, upravljanje 
procesov in digitalizacijo v industriji in zgradbah, ki z 

rešitvami lastnega razvoja uvajajo koncepte industrije 4.0 
 

▪ Zlata gazela23: Podjetje Virs d.o.o., ki je preko Sklada prejel 

vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk  

 

▪ Srebrna gazela: Podjetje Alpod d.o.o., ki je preko Sklada prejel 
vavčer za kibernetsko varnost, vavčer za dvig digitalnih kompetenc 

in vavčer za pripravo digitalne strategije.  

 

▪ Bronasta gazela: Podjetje MI elektronik d.o.o., ki je prejelo 

garancijo Sklada za bančni kredit s subvencijo obrestne mere 

 

▪ Finalista gazele:  
o Podjetje Agromehanika d.d., ki je preko Sklada prejelo tri 

garancije za bančni kredit s subvencijo obrestne mere, vavčer 

za zaščito patentov, modelov in znamk; vavčer za dvig 
digitalnih kompetenc in vavčer za pripravo digitalne strategije. 

o Podjetje Dafra d.o.o., ki je preko Sklada prejelo vavčer za 
zaščito patentov, modelov in znamk; vavčer za pripravo 

digitalne strategije in vavčer za tržne raziskave tujih trgov.  

 

▪ Zmagovalec tekmovanja Start up Slovenija 2020: 

o Podjetje InstaText d.o.o., ki si svojo platformo na podlagi 
umetne inteligence ustvari takojšnja priporočila in ideje, kako 

vsebinsko izboljšati tekst, kako ga narediti bolj berljivega in 
razumljivega. Podjetje je preko Sklada prejelo zagonsko 

subvencijo v letu 2019. 

 
 

 
 

 
 

 

 
23 Podatki o gazelah so iz leta 2019, saj se je razglasitev gazele 2020 zamaknila zaradi posledic epidemije Covid-19 in zamika 
oddaje letnih poročil podjetij.  



 

Stran | 127  

 

Upravljanje s tveganji 

Sklad nastopa na tistih segmentih finančnega trga, kjer obstajajo vrzeli za MSP-je, kar predstavlja 

povečano stopnjo tveganj, ki jih Sklad prevzema, vendar jih z učinkovitim upravljanjem ustrezno 
obvladuje. Sklad ima vzpostavljen sistem upravljanja s tveganji po vzoru finančnih institucij, kar pomeni 

varno poslovanje in odgovorno upravljanje tveganj.  
 

Sklad ima vzpostavljen sistem notranjega upravljanja, ki temelji na:  

▪ jasni organizacijski strukturi z natančno definiranimi poslovnimi procesi ter aktivnostmi, ki skupaj 
omogočajo učinkovito komunikacijo in sodelovanje na vseh organizacijskih ravneh, vključno z 

ustreznim pretokom informacij navzgor in navzdol;  
▪ učinkovitem procesu upravljanja tveganj, ki vključuje postopke ugotavljanja, merjenja oz. 

ocenjevanja, upravljanja in spremljanja tveganj, kot tudi notranje in zunanje poročanje o tveganjih;  
▪ ustreznem sistemu notranjih kontrol, ki vključuje učinkovito vzpostavljene kontrole, kontrolne 

postopke ter druge administrativne in računovodske postopke.  

 
Upravljanje s tveganji je eden najpomembnejših notranjih procesov Sklada, saj je Sklad pri svojem 

delovanju izpostavljen različnim tveganjem. Upravljanje s tveganji opredeljuje načine, usmeritve in 
postopke za njegovo ugotavljanje, ocenjevanje, spremljanje ter zmanjševanje obstoječega in 

potencialnega tveganja.    

 
Funkcija upravljanja tveganj je organizirana centralizirano in ima zagotovljeno neodvisnost in težo pri 

odločanju na različnih nivojih odločanja. Področje upravljanja s tveganji je del Oddelka za spremljavo in 
podporo poslovnih procesov, ki je podrejen direktno vodstvu Sklada, tesno pa sodeluje z vsemi ostalimi 

poslovnimi področji Sklada z namenom zagotavljanja ustrezne ter sprejemljive ravni tveganj na vseh 
področjih delovanja Sklada. 

 

Dovzetnost Sklada za tveganja (angleško risk appetite) je srednja do visoka, saj je le tako mogoče 
zadostiti in dosegati postavljene cilje ter zagotavljati ustrezne produkte za zadovoljevanje povpraševanja 

na trgu s strani mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki ne izpolnjujejo tržnih kriterijev drugih finančnih 
institucij v celoti in tako nimajo možnosti najema finančnih sredstev pri njih.  

 

Prepoznana tveganja v okviru svojega poslovanja in delovanja Sklada so strateško, produktno, kreditno, 
pozicijsko, operativno, likvidnostno in obrestno tveganje ter so podrobneje opredeljena v Pravilniku o 

upravljanju tveganj Slovenskega podjetniškega sklada. 
 

Pravilnik o upravljanju tveganj predstavlja krovni dokument področja upravljanja s tveganji in 

opredeljuje način upravljanja s tveganji Sklada. Pravilnik določa oz. opredeljuje nekatere potrebne 
aktivnosti za izvedbo učinkovitega upravljanja s tveganji Sklada. Dodatne oz. podrobnejše aktivnosti za 

upravljanje s tveganji Sklada pa so zapisane v ostalih dokumentih - pravilnikih, metodologijah in 
navodilih, ki skupaj z globalnim pravilnikom predstavljajo zaokroženo celoto in osnovo področja 

upravljanja s tveganji Sklada. Ostali dokumenti, ki opredeljujejo področje upravljanja tveganj: 
▪ Pravilnik o strateškem načrtovanju, 

▪ Pravilnik o kontrolingu, 

▪ Pravilnik o strateških analizah in poročanju, 
▪ Pravilnik o upravljanju s kreditnim tveganjem, 

▪ Pravilnik o upravljanju kreditnih in garancijskih pogodb, 
▪ Pravilnik o upravljanju z operativnim tveganjem, 

▪ Pravilnik o upravljanju s pozicijskim tveganjem, 

▪ Pravilnik o upravljanju z rizičnimi naložbami semenskega kapitala, 
▪ Pravilnik o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, 

▪ Metodologija izračuna neto potencialne izgube za posamezni produkt, 
▪ Metodologija izračuna lastne cene produktov, 

▪ Metodologija ocenjevanja izgub (rezervacij) finančnega produkta v obliki konvertibilnih posojil, 
▪ Navodila o aktivnostih in nalogah s področja upravljanja s tveganji. 
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Skupno preverjanje strukture vseh tveganj 
Sklad vsako leto opredeli potencialna tveganja, jih ovrednoti in kjer je potrebno, predlaga ukrepe za 

zmanjšanje tveganja. Zbir zaznanih tveganj tako na ravni Sklada kot celote kot na ravni posameznih 
poslovnih procesov in zastavljenih letnih ciljev, se združi v enotnem dokumentu Register tveganj 

Slovenskega podjetniškega sklada, ki tako zagotavlja ažurno strukturo tveganj, saj sledi spremembam 

poslovnega okolja in ciljev Sklada.  
 

Register tveganj se preverja letno in sicer najkasneje v 30-ih dneh po sprejemu poslovnega in 
finančnega načrta Sklada na Vladi RS. Register tveganj sprejme direktorica Sklada in se po sprejetju 

objavi na Intranetu. 
 

Upravljanje strateškega tveganja 

Strateško tveganje je tveganje nastanka izgube, ki nastane zaradi nepravilnih poslovnih odločitev, 
neustreznega izvajanja sprejetih odločitev ter premajhne odzivnosti na spremembe poslovnega okolja. 

To tveganje je odvisno od skladnosti med postavljenimi strateškimi cilji Sklada in poslovno strategijo za 
dosego teh ciljev, angažiranih sredstev za doseganje ciljev in od kvalitete izvedbe.  

 

Konkretne dolgoročne strateške usmeritve Sklada so vedno opredeljene v strateških programih, ki jih 
za večletna obdobja pripravi Sklad, ob upoštevanju aktualnih strateških usmeritev Vlade RS, ugotovljenih 

tržnih vrzeli iz izhajajočih potreb podjetniškega sektorja v Sloveniji ter usmeritve Evropske komisije.  
 

Sklad prav tako vsako leto v letnih načrtih definira konkretne ukrepe, ki jih bo izvajal v prihodnjem letu,  
pri čemer med drugim upošteva tudi sprejete ukrepe za zagon ali kot se je izkazalo gospodarstva, ki jih 

sprejme Vlada RS oz. ministrstvo pristojno za gospodarstvo. 

 
Strateško tveganje Sklad upravlja z že vzpostavljenimi procesi upravljanja, ki temeljijo na spremljavi 

zastavljenih ciljev in njihovi primerjavi z realiziranimi nalogami. Skladno s Pravilnikom o upravljanju 
tveganj Sklada je bil v začetku leta 2020 pripravljen tudi Register tveganj Slovenskega podjetniškega 

sklada za poslovno leto 2020 in v mesecu marcu 2020 še Spremembe in dopolnitve navedenega 

dokumenta (v katerem so bila upoštevana dodatna zaznana tveganja zaradi epidemije koronavirusa), 
upoštevajoč opredeljene cilje iz Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leto 2020, Interne politike 

delovanja Sklada oz. Strateškega programa SPS 2018-2023 in z njimi povezana tveganja.  
 

Upravljanje produktnega tveganja 

Sklad je v okviru svojih poslovnih aktivnosti opredelil posebno vrsto kreditnega tveganja, ki ga je 
poimenoval produktno tveganje. Produktno tveganje izhaja iz narave vsakega od produktov, ki jih 

ponuja na trgu (razen subvencij) in za katere ocenjuje potencialno izgubo v smislu nevračila plasiranih 
oz. investiranih finančnih sredstev.  

 
Izračun neto potencialne izgube in strukture virov za kritje neto potencialne izgube se uporablja za 

planiranje višine virov, potrebnih za oblikovanje ocenjenih rezervacij za kreditna tveganja za posamezno 

plansko obdobje in za izdelavo predhodne ocene tveganosti posameznega produkta kot celote. Sklad jo 
izračunava v skladu z Metodologijo izračuna neto potencialne izgube in jo vsako leto preverja v smislu 

ali še zagotavlja dovolj kakovostne in zanesljive informacije za sprejemanje prihodnjih poslovnih 
odločitev in ali so uporabljene predpostavke in podatki še vedno dovolj kakovostna podlaga za izvedbo 

izračuna.  

 
Za upravljanje produktnega tveganja je bil v letu 2019 (skladno s pripravo PFN) in v 2020 izveden 

izračun za tiste produkte, katerih realizacijo je Sklad planiral za poslovno leto 2020. Izračunane neto 
potencialne izgube so sprejete v okviru internih okrožnic za vsak planiran produkt posebej. 
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Upravljanje kreditnega tveganja 

Upravljanje kreditnega tveganja obsega ugotavljanje, merjenje, ocenjevanje, spremljavo in načrtovanje 
obsega kreditnega tveganja, kakor tudi poročanje o prevzetih obveznostih in višini oblikovanih 

rezervacij.   
 

Sklad ima za upravljanje kreditnega tveganja vzpostavljen trden in zanesljiv sistem upravljanja, ki ga 

dosega z izvajanjem ocenjevanja in spremljave potencialnega kreditnega tveganja zaradi izvajanja 
posameznih produktov (produktno tveganje) ter  rednega letnega ocenjevanja in spremljave dolžnikove 

sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do Sklada ter posledično (pre)razvrščanj dolžnikov v bonitetne 
skupine, ki so osnova za oblikovanje rezervacij. 

 
Rezervacije za kreditna tveganja Sklad oblikuje v skladu s Pravilnikom o upravljanju s kreditnim 

tveganjem in z Metodologijo ocenjevanja izgub (rezervacij) finančnih produktov v obliki konvertibilnih 

posojil.  
 

Rezervacije so izračunane kot zmnožek bruto izpostavljenosti na dan 31.12.2020 in odstotka oblikovanih 
rezervacij konec leta 2020. Deleži tveganega portfelja po posameznem razpisu ostajajo nižji od v 

finančnem načrtu ocenjenih deležev neto potencialne izgube za izvajanje teh produktov. Tako na 

področju garancij, kot tudi mikrokreditov, rezervacije znašajo večkratnik tveganega portfelja in 
predstavljajo dovolj veliko rezervo za pokrivanje morebitnih izgub. 

 
Upravljanje pozicijskega tveganja  

Pozicijsko tveganje je tveganje nastanka izgube, ki nastane zaradi neugodne spremembe vrednosti 
finančnih naložb. Sklad ima opredeljene načine in postopke za ugotavljanje, merjenje, ocenjevanje ter 

spremljanje in obvladovanje pozicijskega tveganja.  V okvir pozicijskega tveganja Sklad uvršča produkta 

SK200 in SI-SK, ki predstavljata lastniške naložbe v kapital posameznih družb, ki jim je bila naložba 
odobrena in v katerih ima Sklad določen kapitalski delež.  

 
Cilje, naloge, metodologijo, izvedbene dokumente ter vsebino in obseg aktivnosti za izvedbo uspešnega 

upravljanja s pozicijskim tveganjem ureja Pravilnik o upravljanju s pozicijskim tveganjem Javnega sklada 

Republike Slovenije za podjetništvo in v okviru tega še Pravilnik o upravljanju z rizičnimi naložbami 
semenskega kapitala, ki ju bo Sklad upošteval tudi v letu 2021. 

 
Sklad za navedene vrste naložb uporablja interno razvit model (t.i. »semafor«), na podlagi katerega 

ugotavlja in ocenjuje stanje, v katerem se podjetje nahaja ter njegove potencialne možnosti v 

prihodnosti.  
 

Za produkta SK200 in SI-SK se je izvedla interna ocena vrednosti posamezne naložbe. Pri oceni so bili 
upoštevani tako javno objavljeni bilančni podatki (na dan 31. 12. 2019), kot tudi t.i. mehki dejavniki 

(ocena na podlagi interno izbranih 15 kriterijev na dan 31. 12. 2020). Izpostaviti je potrebno, da 
ocenjena vrednost ni dejanska vrednost podjetja kot takšnega, ampak je dobljena vrednost zgolj 

informativni približek, ali je vrednost naložbe Sklada večja, kot je denimo bilančna vrednost podjetja ter 

ali mehki dejavniki kažejo na to, da podjetje ne dosega zastavljenih ciljev in ne deluje v smeri, ki je bila 
načrtovana na začetku. 

 
Upravljanje rizičnih terjatev Sklada   

Vodenje in upravljanje rizičnih terjatev Sklada poteka skladno s Pravilnikom o upravljanju kreditnih in 

garancijskih pogodb Slovenskega podjetniškega sklada. Le-ta določa načine spremljave in izterjave 
terjatev za odobrene kredite Sklada ter načine spremljave izdanih garancij Sklada za bančne kredite 

podjetjem in izterjave unovčenih garancij.  
 

Na Skladu odgovorna oseba za vodenje kreditov ter odgovorna oseba za izterjavo mesečno spremljata 
zneske in dneve zamud po posameznih kreditih (t.i. črna lista). V primeru, da kreditojemalec zamuja s 

plačili enega ali več obrokov več kot 30 dni (šteje se najstarejša odprta terjatev) se takšen kredit uvrsti 

med rizične terjatve Sklada.  
 

Pri garancijah se zamude spremljajo četrtletno, vezano na poročanje bank. Vsi postopki, vezani na 
upravljanje z rizičnimi bančnimi krediti, kateri imajo garancijo Sklada, se izvajajo na bankah. Če pride 
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do prekinitve bančnega kredita, banka pošlje na Sklad zahtevek za unovčitev garancije, katero Sklad po 

izvedenih kontrolah izplača. Vsa izterjava poteka preko banke, tudi za terjatve Sklada po unovčenih 
garancijah.  

 
Za namene spremljanja, analiziranja ter obveščanja o stanju in gibanju rizičnih terjatev  

Sklada in posledično tveganjih, ki iz tega izhajajo, so se v skladu s Pravilnikom o upravljanju tveganj v 

letu 2020 pripravljala kvartalna poročila o upravljanju tveganj Sklada.  
 

Upravljanje operativnega tveganja 
Operativno tveganje je tveganje, ki nastane zaradi nezadostnega ali neuspelega izvajanja notranjih 

procesov, ravnanj ljudi ali delovanja sistemov oz. zaradi zunanjih dejavnikov, ki ne izhajajo iz kreditnega, 
tržnega ali likvidnostnega tveganja. Operativno tveganje vključuje tudi IT tveganja, pravna tveganja in 

tveganja, povezana s skladnostjo poslovanja.  

 
Operativno tveganje je odvisno od notranje organizacije, obvladovanja poslovnih procesov, načinov 

delovanja notranjih kontrol, učinkovitosti notranje in zunanje revizije itd. Dejavniki operativnega 
tveganja so kadri, poslovni procesi, informacijska tehnologija in druga struktur, organizacijska ureditev 

in zunanji dogodki. Obvladovanje operativnega tveganja temelji na sistemu notranjih kontrol, sistemu 

odločanja in pooblastil, ustreznem nadomeščanju v času odsotnosti, ustrezni usposobljenosti in rednemu 
izobraževanju kadra ter vlaganju v informacijsko tehnologijo.   

 
Planirane aktivnosti za upravljanje operativnega tveganja za leto 2020 so bile izvedene v skladu z 

internimi predpisi Sklada. Procesi identifikacije, ocenjevanja, spremljanja in zmanjševanja so bili izvedeni 
s strani svetovalca za upravljanje s tveganji v sodelovanju z ostalimi zaposlenimi na Skladu. Evidentirali 

in spremljali so se škodni dogodki poslovnega leta v skladu s sprejetimi akti. Podatkovna baza škodnih 

dogodkov se bo dopolnjevala z vsakim novim identificiranim škodnim dogodkom v prihodnjih poslovnih 
letih.  

 
V letu 2020 na Skladu ni bilo zaznanih škodnih dogodkov, ki bi materialno vplivali na poslovanje Sklada 

oz. povzročili omembe vredne zastoje pri delovanju in izvedbi delovnih aktivnosti.  

 
Upravljanje likvidnostnega tveganja 

Likvidnostno tveganje je tveganje neusklajenosti med dospelimi sredstvi in obveznostmi do virov 
sredstev. Ključen dejavnik za uspešno upravljanje z likvidnostnim tveganjem je nadzor nad denarnimi 

tokovi. 

 
Sklad je za obvladovanje likvidnostnega tveganja v letu 2020 izvajal naslednje aktivnosti: 

▪ dnevno, tedensko in mesečno planiranje prilivov in odlivov, ločeno po virih sredstev, 
▪ razpršitev naložb prostega namenskega premoženja in začasno prostih sredstev, prejetih v 

upravljanje, upoštevajoč planirane prilive in odlive v poslovnem in finančnem načrtu in dovoljene 
naložbe, skladno z ZJS-1, 

▪ skladno z zakonskimi določili se prosta denarna sredstva najprej ponudijo Zakladnici RS kot vloge z 

različnimi ročnostmi in priprava obdobnih poročil o naložbah, prilivih in odlivih ter o realizaciji 
finančnega načrta. 

 
Upravljanje obrestnega tveganja 

Obrestno tveganje predstavlja izpostavljenost neugodnemu gibanju obrestnih mer. Obrestno tveganje 

označuje okoliščine, ko Sklad utrpi znižanje neto obrestnih prihodkov zaradi spremembe obrestnih mer.  
 

Sklad pri ponudbi svojih produktov uporablja tako spremenljivo, kot fiksno obrestno mero. Pri vezavi 
prostega namenskega premoženja je Sklad v letu 2020 zasledoval politiko varne vezave prostih sredstev 

– dolgoročne vezave (čas trajanja garancijske dobe) depozitov. 
 

Glede na posebno vlogo Sklada, ki izvaja finančne instrumente za pomoč podjetjem ter zakonodaje, ki 

predpisuje Skladu dovoljene naložbe prostih denarnih sredstev in dejstvu, da se Sklad ne zadolžuje, je 
Sklad v letu 2020 za obvladovanje obrestnega tveganja izvajal naslednje aktivnosti: 

▪ planiranje produktov Sklada z ustrezno obrestno mero, ki zagotavlja kritje izgub in s tem ohranjanje 
oz. povečevanje sredstev Sklada; 
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▪ nalaganje prostih denarnih sredstev v bolj donosne naložbe, ki so varne in likvidne. 

 
 

Priprava novih oz. nadgradnja obstoječih internih aktov 
V letu 2020 je bila sprejeta posodobljena verzija Pravilnika o upravljanju tveganj. Pri pripravi vsebine 

navedenega pravilnika se je presojalo, ali je vsebina ustrezna oz. so določila skladna/v neskladju s 

sprejetimi usmeritvami upravljanja s tveganji na Skladu in kot takšna negativno vplivajo na poslovanje 
Sklada kot celote. Ostali, že obstoječi akti s področja upravljanja tveganj, se v letu 2020 niso spreminjali 

oz. dopolnjevali.  
 

Sodelovanje pri pregledu in ocenitvi skladnosti z določbami Evropskega kodeksa dobrega 
ravnanja za ponudnike mikrokreditov 

S strani MFR (Microfinanza Rating) je bil v letu 2017 prvič izveden pregled skladnosti Sklada z Evropskim 

kodeksom pravilnega ravnanja za ponudnike mikrokreditov. Na podlagi pregleda je bilo ocenjeno, da je 
delovanje Sklada skladno z določili kodeksa v višini 93 % (od 143 določb jih Sklad izpolnjuje 133). Glede 

na doseženo visoko oceno je Sklad posledično prejel certifikat, ki izkazuje skladnost z Evropskim 
kodeksom pravilnega ravnanja za ponudnike mikrokreditov.  

 

Ker je veljavnost certifikata 3 leta, je bila v mesecu juniju 2020 izvedena ponovna presoja skladnosti z 
določili Evropskega kodeksa pravilnega ravnanja za ponudnike mikrokreditov s strani MRF. Preverjanje 

je zaradi spremenjenih okoliščin potekalo na daljavo, ne na sedežu podjetja. Zaradi zelo povečanega 
obsega poslovanja je Sklad zavezan sedaj izpolnjevati 145 določil (2 določili več). Ugotovljeno je bilo, 

da je poslovanje Slovenskega podjetniškega sklada še zmeraj v visokem odstotku, 89% skladno 
(izpolnjuje 129 določil od 145 in vseh 29 prednostnih določil) z določili Kodeksa. Sklad je v novembru 

2020 prejel certifikat tudi za obdobje naslednjih treh let. 
 
 

3.8.2.5. Cilj: razvoj in nadgradnja učinkovitih finančnih spodbud in vsebinske podpore za 

hitrejši razvoj MSP po vzoru najboljših praks, naravnanost k uvajanju izboljšav in 

novosti na vseh področjih delovanja Sklada  

 
Sklad poslovanje načrtuje na način, da so cilji merljivi in da lahko vsak zaposleni deluje ciljno vodeno. 

Pri razvoju finančnih spodbud in vsebinske podpore so zaposleni Sklada uvajali ideje in izboljšave, z 
namenom ponuditi celovite produkte za MSP-je, ki ustrezajo aktualnim potrebam trga in upoštevajo 

najboljša znanja, izkušnje in vire iz različnih držav. V letu 2020 je Sklad pri razvoju in nadgradnji 

produktov še posebej spremljal dobre prakse evropskih in mednarodnih sorodnih institucij, preko katerih 
je dostopal v okviru članstva v evropskih in mednarodnih združenjih, ki so velik poudarek namenjala 

prav izmenjavi dobrih praks na področju postopkov, prilagoditev in/ali nadgradnje obstoječih produktov 
v luči novih potreb podjetij, ki so utrpela škodo zaradi pandemije COVID-19 ali pa so se novim razmeram 

morala hitro prilagoditi. Pri tem je sodeloval je v delovnih skupinah, konferencah, srečanjih, kongresih 

organiziranih s strani Evropske komisije, AECM, EIF, EIB itd. 
 

Sklad je nenehno spremljal dogajanja v gospodarstvu na vseh aktualnih področjih (npr. prilagoditev 
zakonodaje, uvedba protikoronskih svežnjev…) in na ravni financiranja MSP omogočal ustrezno 

prilagajanje ponudbe finančnih in vsebinskih spodbud za MSP, s čemer je krepil tudi svojo 
prepoznavnost, predvsem pa pripomogel k odpravi vrzeli, s katerimi se soočajo MSP-ji, start-upi in scale-

upi pri načrtovanju svojih razvojnih poti. Pri tem je spremljal uredbe, direktive in priporočila Evropske 

komisije s področja državnih pomoči in usmeritve Vlade RS oz. ministrstev. 
 

Hkrati je pri tem uvajal potrebne izboljšave in novosti na vseh področjih delovanja Sklada (npr. 
prilagoditev določenih aktivnosti predvsem v okviru poslovnih procesov, ki so sodelovala pri nadgradnjah 

in prilagoditvah postopkov in/ali produktov za MSP-je. 
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3.9. Poročilo o notranjem nadzoru javnih financ  

 
V letu 2020 je Sklad na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave: 

 
▪ Na Skladu se je tekoče izvajalo interno poročanje iz področja upravljanja s tveganji, v okviru katerega 

se člani kolegija Sklada seznanjajo z zatečenim stanjem. 
▪ Na podlagi poročila notranje revizije za leto 2020 je Sklad sprejel ukrepe in na določenih področjih 

vzpostavil podrobnejše notranje kontrole oz. ustrezne revizijske sledi. 

▪ Izvedel se je interni pregled izpolnjevanja določil Evropskega kodeksa pravilnega ravnanja 
ponudnikov mikrokreditov (European Code of Good Conduct for Microcredit Provision), za katerega 

je Sklad v letu 2020 ponovno prejel certifikat za skladnost s strani Evropske komisije.  Določila 
kodeksa se navezujejo na pet definiranih področjih: odnosi s strankami in vlagatelji, upravljanje, 

upravljanje s tveganji, standardi poročanja in informacijski sistemi za upravljanje.   
 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 

obvladujemo v zadostni meri: 
 

▪ Tveganje 1: je povezano z umeritvami Vlade RS in njenih odločitev glede zagotavljanja finančnih 
virov za podporo podjetništva v Sloveniji, na katere Sklad nima vpliva. 

 

▪ Tveganje 2: tveganje interne prilagoditve postopkov in organizacije v primeru morebitnih 
zakonodajnih sprememb, na katere Sklad nima vpliva 

 
Predvideni ukrep: sprotna in aktivna spremljava zakonodajnih sprememb. 
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3.10. Izvajanje drugih posebnih projektov skladno z usmeritvami Vlade RS, 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ali drugih državnih institucij

  

 

V letu 2020 je Sklad izvajal projekte, ki v prvotnem poslovnem načrtu niso bili predvideni. Eden od 

vzrokov je bilo izvajanje ukrepov za odpravo posledic škode v gospodarstvu zaradi COVID epidemije. V 
letu 2020 je Sklad skladno z usmeritvami Vlade RS in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

izvedel naslednje ukrepe:  
 

▪ Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo 

▪ Javni razpis P7-2 COVID mikrokrediti 2020, 2021 
▪ Javni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021 (P2R) 

▪ Javni poziv COVID 19 za nakup zaščitne opreme,  
 

ki pa so bili še pred dokončnim izplačilom končnim upravičencem posameznih spodbud vključeni v 

spremembe in dopolnitve poslovnega in finančnega načrta Sklada za leto 2020 (potrjen na Vladi RS dne 
11.8.2020, št. sklepa 47602-20/2020/3).  
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1. RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.     indeks FINANČNI indeks 

  zneski v EUR REALIZACIJA REALIZACIJA RE2020/ NAČRT RE2020/ 

Konto Naziv konta                                         Pojasnila točka 2020 2019 RE2019/ 2020 FN2020 

  SREDSTVA           

  DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU            87.127.958               64.159.614             135,8                 98.097.470               88,8      

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR            2.3.1.              790.403                  620.093           127,5                   909.100            86,9      

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV         2.3.1.              520.163                  467.284           111,3                   600.000            86,7      

02 NEPREMIČNINE                                                                 2.3.1.            1.338.370                1.338.370           100,0                 1.338.370           100,0      

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                 2.3.1.              321.209                  281.058           114,3                   320.000           100,4      

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA     2.3.1.              485.662                  458.967           105,8                   555.000            87,5      

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPRED OS         2.3.1.              385.712                  355.123           108,6                   395.000            97,6      

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                     2.3.2.              1.248.337                  409.006           305,2                 2.000.000            62,4      

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI                       2.3.2.          83.343.175               61.726.451           135,0               92.610.000            90,0      

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA              1.149.095                  710.192           161,8                 2.000.000            57,5      

  KRATKOROČNA SREDSTVA , RAZEN ZALOG IN AČR         278.936.944              275.678.484             101,2              273.873.762             101,8      

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČ VRED    2.3.3.                   -                          15                -                           50              -        

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN. USTANOVAH     2.3.4.            3.975.212                    91.738         4.333,2                    50.000         7.950,4      

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                 2.3.5.          20.749.573               24.253.984             85,6               25.500.000            81,4      

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN.               2.3.5.         191.324.672              203.656.252             93,9              181.238.712           105,6      

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                   2.3.6.          53.970.390               42.872.449           125,9               61.545.000            87,7      

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                        2.3.7.              442.490                  386.233           114,6                   540.000            81,9      

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                       2.3.8.              617.302                  663.583             93,0                   700.000            88,2      

18 NEPLAČANI ODHODKI                                                        2.3.9.            4.216.778                  218.131         1.933,1                   200.000         2.108,4      

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                        2.3.10.            3.640.527                3.536.099           102,9                 4.100.000            88,8      

  ZALOGE 
                              

-        
                              

-        - 
                              

-        - 

36 ZALOGA BLAGA                   -                          -        -                   -        - 

   AKTIVA SKUPAJ         366.064.902              339.838.098             107,7              371.971.232               98,4      

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                       2.3.13.         377.586.052              356.236.708           106,0              370.000.000           102,1      

             

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV          

  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR                            2.3.11.            31.121.408                30.393.153             102,4                 32.125.000               96,7      

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH               127.779                  104.943           121,8                   125.000           102,2      

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV              126.687                    96.477           131,3                   150.000            84,5      

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA            3.763.071                3.604.111           104,4                 4.150.000            90,7      

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV E.K.N.            4.513.942                  658.368           685,6                   700.000           644,8      

28 NEPLAČANI PRIHODKI          22.589.929               25.929.254             87,1               27.000.000            83,7      

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                   -                          -        -                   -        - 

  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI               2.3.12.         334.943.494              309.444.945             108,2              339.846.232               98,6      

90 SPLOŠNI SKLAD                   -                          -        -  - 

91 REZERVNI SKLAD         121.299.470              127.856.487             94,9              122.925.000            98,7      

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                   -                          -        -                   -        - 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH          73.944.210               59.575.233           124,1               69.331.000           106,7      

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                   -                          -        - - - 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                   -                          -        - - - 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI          10.330.234               10.330.234           100,0               10.330.000           100,0      

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI         127.224.467              109.611.264           116,1              135.015.000            94,2      

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPR. SREDSTVA IN OPREDM. OSN.SRED.            1.387.351                1.313.965           105,6                 1.487.470            93,3      

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                   -                          -        -                   -        - 

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

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                   -                          -        - - - 

  PASIVA SKUPAJ         366.064.902              339.838.098             107,7              371.971.232               98,4      

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                        2.3.13.         377.586.052              356.236.708           106,0              370.000.000           102,1      
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV SKLADA REALIZACIJA REALIZACIJA indeks FINANČNI indeks 

v obdobju od 01.01. do 31.12. 2020 2019 RE2020/ NAČRT 2020 RE2020/ 

konto 
Naziv konta                                                             Pojasnila 

točka zneski v EUR zneski v EUR RE2019 zneski v EUR FN2020 

  I. SKUPAJ PRIHODKI        27.072.468                4.561.528                 593,5             19.263.216                 140,5      

  TEKOČI PRIHODKI           2.214.090                1.716.853                 129,0                2.687.160                   82,4      

70 DAVČNI PRIHODKI           

71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                   2.4.1.1.           2.214.090                1.716.853                 129,0                2.687.160                   82,4      

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH. OD PREMOŽENJA  2.4.1.1.               370.832                    322.622                 114,9                    461.220                   80,4      

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku                 -                        -        -                 -        - 

7102 Prihodki od obresti           370.832                 322.622              114,9                461.220               80,4      

7103 Prihodki od premoženja - - -                 -        - 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV          2.4.1.1.           1.806.046                1.330.896                 135,7                2.125.940                   85,0      

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev         1.806.046               1.330.896              135,7              2.125.940               85,0      

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                                      2.4.1.1.                 37.212                       63.335                   58,8                    100.000               37,2      

7141 Drugi nedavčni prihodki             37.212                  63.335               58,8                100.000               37,2      

72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                2.4.1.2.                   6.180                            100             6.180,0                        6.000                 103,0      

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                   6.180                            100             6.180,0                        6.000              103,0      

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

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev              6.000                      -        -              6.000              100,0      

7202 Prihodki od prodaje opreme                180                     100              180,0                      -        - 

73 PREJETE DONACIJE          

74 TRANSFERNI PRIHODKI                                             2.4.1.3.        24.852.198                2.844.575                 873,7             16.570.056                 150,0      

740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. 
INSTITUCIJ               258.122                    171.876                 150,2                    200.000                 129,1      

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna           258.122                 171.876              150,2                200.000              129,1      

7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov                 -                        -        - - - 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV  EU        24.594.076                2.672.699                 920,2             16.370.056                 150,2      

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

7412 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. EU za strukt.pol.                 -                        -        - - - 

7413 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sred. EU (2014-2020)        24.594.076               2.672.699              920,2             16.370.056              150,2      

  II. SKUPAJ ODHODKI        22.889.998                4.600.426                 497,6             19.607.450                 116,7      

40 TEKOČI ODHODKI                                                      2.4.1.4.           3.863.831                2.659.157                 145,3                4.680.390                   82,6      

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM           1.376.420                1.148.938                 119,8                1.716.380                   80,2      

4000 Plače in dodatki         1.158.574                 991.992              116,8              1.583.800               73,2      

4001 Regres za letni dopust             40.311                  34.548              116,7                  46.090               87,5      

4002 Povračila in nadomestila             57.584                  50.710              113,6                  65.560               87,8      

4003 Sredstva za delovno uspešnost             90.839                  66.023              137,6                  12.480              727,9      

4004 Nadurno delo             11.528                   2.778              415,0      - - 

4009 Drugi izdatki zaposlenim             17.584                   2.887              609,1                   8.450              208,1      

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST               218.358                    184.886                 118,1                    275.210                   79,3      

4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje           110.402                  93.847              117,6                141.270               78,1      

4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje             89.711                  75.183              119,3                113.180               79,3      

4012 Prispevki za zaposlovanje                782                     668              117,1                     960               81,5      

4013 Prispevki za starševsko varstvo              1.265                   1.060              119,3                   1.600               79,1      

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja             16.198                  14.128              114,7                  18.200               89,0      

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE           2.269.053                1.325.333                 171,2                2.688.800                   84,4      

4020 Pisarniški in splošni material in storitve           148.727                 188.199               79,0                417.100               35,7      

4021 Posebni material in storitve              4.286                   3.873              110,7                   8.500               50,4      

4022 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije           119.240                  84.785              140,6                114.500              104,1      

4023 Prevozni stroški in storitve              4.052                   6.818               59,4                   9.500               42,7      

4024 Izdatki za službena potovanja                554                  19.992                2,8                  38.000                1,5      

4025 Tekoče vzdrževanje           124.005                  93.343              132,8                139.000               89,2      

4026 Najemnine in zakupnine (leasing)             74.157                  74.931               99,0                111.500               66,5      

4029 Drugi operativni odhodki         1.794.032                 853.392              210,2              1.850.700               96,9      

409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE                           -                                   -        -                           -        - 

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

41 TEKOČI TRANSFERI                                                 2.4.1.5.        18.799.618                1.785.759             1.052,8             14.520.060                 129,5      

410 SUBVENCIJE        18.799.618                1.785.759             1.052,8             14.520.060                 129,5      

4101 Subvencioniranje obresti finančnim institucijam                 -                        -        -                 -        - 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom        18.799.618               1.785.759            1.052,8             14.520.060              129,5      

413 DRUGI DOMAČI TEKOČI TRANSFERI                           -                                   -        -                           -        - 

4134 Tekoči transferi v državni proračun                 -                        -        -                 -        - 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                       2.4.1.6.               226.549                    155.510                 145,7                    407.000                   55,7      

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV               226.549                    155.510                 145,7                    407.000                   55,7      

4200 Nakup zgradb in prostorov                 -                        -        -                 -        - 

4201 Nakup prevoznih sredstev             29.900                      -        -             30.000               99,7      

4202 Nakup opreme             16.036                  70.018               22,9                  88.000               18,2      

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev              9.114      - - - - 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove - - - - - 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev - - - - - 

4207 Nakup nematerialnega premoženja           171.499                  85.492              200,6                289.000               59,3      

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                           -                                   -        -                           -        - 

 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/      2.4.1.7.           4.182.470      -  38.898      -      -   344.234      -      
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB REALIZACIJA REALIZACIJA indeks FINANČNI indeks 

v obdobju od 1.1. do 31.12. 2020 2019 RE2020/ NAČRT 2020 RE2020/ 

konto naziv konta                                              Pojasnila točka zneski v EUR zneski v EUR RE2019 zneski v EUR FN2020 

       
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          4.333.581                4.326.875             100,2               5.381.400      80,5 

  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           

       
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                         2.4.2.1.          4.333.581                4.326.875             100,2               5.381.400      80,5 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov           467.943                340.773           137,3                510.000      91,8 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov -           167.458              -                        -        - 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij         1.387.379              2.578.388             53,8              1.387.400      100,0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij         2.478.259              1.240.256           199,8              3.484.000      71,1 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                           -        

                           

-        -                           -        - 

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

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE                           -        
                           

-        -                           -        - 

       
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        16.840.731             11.218.212             150,1             22.750.000      74,0 

       
440 DANA POSOJILA                                                         2.4.2.2.        16.840.731             11.218.212             150,1             22.750.000      74,0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom         2.678.573              1.505.063           178,0              3.050.000      87,8 

4401 Dana posojila javnim skladom                 -                        -        -                 -        - 

4402 Dana posojila javnim podjetjem                 -                        -        -                 -        - 

4403 Dana posojila finančnim institucijam            11.553       -                 -        - 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem        14.150.605              9.713.149           145,7             19.700.000      71,8 

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 PRIVAT. PODJETIJ - - - - - 

       
 VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA  -  12.507.150      -  6.891.337             181,5      - 17.368.600      72,0 

  KAPITALSKIH DELEŽEV                                              2.4.2.2.           
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RAČUN FINANCIRANJA REALIZACIJA REALIZACIJA indeks FINANČNI indeks 

v obdobju od 1.1. do 31.12. 2020 2019 RE2020/ NAČRT 2020 RE2020/ 

konto naziv konta zneski v EUR zneski v EUR RE2019 zneski v EUR FN2020 

       

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 -  8.324.680      -  6.930.235             120,1      -  17.712.834             47,0      
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2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM SKLADA ZA LETO 2020 
 
2.1.  Uvod 
 

Računovodski izkazi za leto 2020 so izdelani v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 115/02 in spremembe). 
Podatki v računovodskih izkazih upoštevajo: 

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS št. 
134/2003 in spremembe), 

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Ur. l. RS št. 112/2009 in spremembe), 
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih  osnovnih sredstev (Ur. 

l. RS št. 45/2005 in spremembe), 
Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/1999), 

Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe) ter  
Slovenske računovodske standarde in druge računovodske predpise, ki veljajo za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava. 

 
Direktorica Sklada je dne 01.03.2021 potrdila in sprejela računovodske izkaze in pojasnila oziroma 

računovodske usmeritve k računovodskim izkazom ter predstavljeno letno poročilo za leto 2020. 
 

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  z amortizacijskimi stopnjami. 

Preglednica: AMORTIZACIJSKE STOPNJE 

Naziv  

 

Letna stopnja v % 

stavbe iz trdega materiala 3,0% 

pohištvo 12,0% 

osebni avtomobili 12,5% 

oprema za PTT promet 10,0% 

oprema za radijski in televizijski promet 15,0% 

oprema za ogrevanje, ventilacijo in vzdrževanje prostorov  20,0% 

programska oprema  20,0% 

računalniki 50,0% 

druga računalniška oprema 25,0% 

ostala oprema 20,0% 
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Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, predvsem nepremičnin, se lahko opravi, če 

knjigovodski podatki o njihovi nabavni vrednosti pomembno odstopajo od nabavne vrednosti primerljivih 
enakih ali podobnih sredstev. Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi oslabitve se lahko 

opravi tudi, če njihova knjigovodska vrednost pomembno presega nadomestljivo vrednost. 
 

Finančne naložbe 

Finančne naložbe se pri začetnem pripoznavanju razvrstijo v skupino za prodajo razpoložljiva finančna 
sredstva. Izmerijo se po nabavni vrednosti, ki je nakupna vrednost, povečana za stroške posla. 

 
Finančne naložbe v podjetja, ki kotirajo na borzi, se vrednotijo po pošteni vrednosti v skladu z 

računovodskimi standardi. 

 
Nabavna vrednost finančnih naložb iz brezplačno pridobljenih vrednostnih papirjih se izkaže v velikosti 

nominalne vrednosti vrednostnega papirja, popravljene za zneske obresti oziroma donose, ki so 
vsebovani v vrednostnem papirju in se nanašajo na prihodnost. 

 

Za znesek nabavne vrednosti finančne naložbe se izkaže obveznost do lastnih virov sredstev. 
 

Finančne naložbe se izkazujejo po načelu denarnega toka kot izdatki oziroma kot prejemki, razen naložb 
začasno prostih denarnih sredstev. 

 
Finančne naložbe se izkazujejo v poslovnih knjigah kot dolgoročne in kratkoročne v skladu s kontnim 

načrtom. 

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

terjatev. Pri kratkoročnih finančnih naložbah pa povečujejo njihove zneske ali se izkazujejo kot 
samostojne terjatve. 

 

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

 
Dogovorjena sprememba vrednosti kratkoročnih finančnih naložb, ki izhaja iz določb pogodbe ali 

pogojev izdaje vrednostnega papirja, se obravnava kot obrestovanje. Prihodki oziroma odhodki se 
priznajo ob unovčenju. 

 

 
Oslabitve dolgoročnih in kratkoročnih naložb se ne opravljajo, odpisi naložb pa zmanjšujejo ustrezne 

obveznosti do virov sredstev. 
 

Prevrednotenje finančnih naložb, izmerjenih po nabavni vrednosti, se zaradi okrepitve in oslabitve ne 

opravlja. Ne glede na prejšnji stavek, se finančna naložba, vrednotena po nabavni vrednosti, po 
začetnem pripoznanju vrednoti v odstotku od celotne vrednosti kapitala podjetja, v katerem ima Sklad 

finančno naložbo. Na osnovi dokumentacije o stanju finančne naložbe (potrjena oziroma s strani organa 
upravljanja podjetja sprejeta bilanca stanja), pridobljene s strani podjetja, se ustrezno popravi vrednost 

naložbe in vrednost vira sredstev. 
 

Terjatve 

Terjatve se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin. Med terjatvami se izkazujejo tudi dana 
posojila podjetjem na podlagi izvedenih javnih razpisov. 

 

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.  
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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. Za dana posojila podjetjem se oblikujejo rezervacije, iz katerih se 

krijejo nastale izgube. 
 

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. V nasprotju z bankami, Sklad ne uporablja MSRP. 

Pri produktih P7, SK 50 in SK 75, kjer se krediti delno ali v celoti izplačujejo iz sredstev PIFI oziroma 
sredstev, prejetih v upravljanje, se rezervacije dodatno ne oblikujejo; izguba se bo krila iz ustreznega 

posojilnega sklada, pri produktih P7 pa se del posojilnega sklada, ki predstavlja t.i. vir za kritje prve 

izgube, izkazuje na kontih skupine 91. Pri produktu mikrokrediti, katere Sklad izvaja na podlagi 
sporazumov s skladom skladov, se rezervacije dodatno ne oblikujejo; le-te so del posojilnega sklada iz 

sredstev sklada skladov in so tudi vir za kritje neto izgube. Pri posebnem produktu krediti (P7C 2020), 
katerega Sklad izvaja na podlagi prejetega namenskega premoženja, se rezervacije dodatno ne 

oblikujejo; le-te so del posojilnega sklada iz sredstev prejetega namenskega premoženja Sklada in so 

tudi vir za kritje neto izgube. Pri produktih semenskega kapitala, ki se delno izvajajo prav tako s sredstvi 
sklada skladov, se rezervacije prav tako dodatno ne oblikujejo; izgube se bodo krile sorazmerno glede 

na udeležbo v naložbi. Rezervacije za kreditna tveganja se izkazujejo znotraj kontov skupine 91 - rezervni 
sklad in znotraj kontov 94- namensko premoženje. 

 
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. 
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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 (provizije, odprodaja starih osnovnih sredstev ipd.). Ker Sklad nima pravice do odbitka 

vstopnega DDV, se celotna vrednost prejetega računa, ki vsebuje tudi DDV, izkaže kot odhodek.  
 

Sklad je zavezan k plačilu davka na finančne storitve od provizij, če jih zaračuna podjetjem pri odobritvi 
kreditov in garancij. 

 

Sklad je tudi zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb. Na podlagi Pravilnika o opredelitvi 
pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. l. RS 109/07 in 68/09), ki za dohodke iz opravljanja 

nepridobitne dejavnosti, ki se izvzemajo iz davčne osnove, šteje tudi sredstva za izvajanje javne službe 
iz javnofinančnih virov in namenska javna sredstva. Pri javnih skladih pa pod določenimi pogoji za 

dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti, ki se izvzemajo iz davčne osnove, šteje tudi dohodke iz 
naložb premoženja javnega sklada, obresti od podeljenih kreditov in dohodke iz dajanja premoženja v 

finančni zakup. 
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▪ Pojasnila k postavkam bilance stanja 

 

2.3.1. Neopredmetena sredstva in opredmetena sredstva v upravljanju 

 

Leto 2020                                                                                                                                                                       v EUR 

PREGLEDNICA: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2020 

 

 
Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednosti 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 

vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 

vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija 
Neodpisana 

vrednost 
(31.12.) 

Prevrednotenje 
zaradi okrepitve 

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

I. Neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena osnovna 
sredstva v upravljanju 

2.417.431 1.103.466 225.204 0 28.200 28.200 151.818 1.387.351 0 0 

Dolgoročne 
premoženjske pravice 

620.094 467.285 170.309 0 0 0 52.878 270.240 0 0 

Zgradbe 

 
1.338.370 281.058 0 0 0 0 40.151 1.017.161 0 0 

Oprema 

 
401.823 318.857 24.995 0 0 0 53.272 54.689 0 0 

Druga opredmetena 
osnovna sredstva 

57.144 36.266 29.900 0 28.200 28.200 5.517 45.261 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 2019                                                                                                                                                                       v EUR 

PREGLEDNICA: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2019 

 

 
Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednosti 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 

vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 

vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija 
Neodpisana 

vrednost 
(31.12.) 

Prevrednotenje 
zaradi okrepitve 

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

I. Neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena osnovna 
sredstva v upravljanju 

2.280.136 952.005 148.921 474 11.627 11.627 162.613 1.313.965 0 0 

Dolgoročne 
premoženjske pravice 

536.267 394.984 83.827 0 0 0 72.301 152.809 0 0 

Zgradbe 

 
1.338.369 240.906 0 0 0 0 40.151 1.057.312 0 0 

Oprema 

 
348.356 285.517 65.094 474 11.627 11.627 44.493 82.966 0 0 

Druga opredmetena 
osnovna sredstva 

57.144 30.598 0 0 0 0 5.668 20.878 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 2020 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 
151.818 EUR. Za znesek rednega odpisa so se zmanjšale obveznosti za neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva (konto 980).  
 

V letu 2020 je bil izvedena nabava osebnega avtomobila, računalnikov, nabava in nadgradnje 

programske opreme, nabava pisarniškega pohištva in druge računalniške opreme.  
 

Za nabavo opredmetenih in neopredmetenih sredstev je Sklad uporabil lastna denarna sredstva, delno 
pa sredstva od odprodaje osebnega avtomobila. 
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2.3.2. Dolgoročne finančne naložbe in posojila    

Leto 2020                                                                                                                                                                                        v EUR 

PREGLEDNICA: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL V LETU 2020 

 

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 

2.605.424 2.196.418 1.871.118 0 268.138 385.447 4.208.404 1.810.971 2.397.433 200.000 

B. Naložbe v deleže 2.605.424 2.196.418 848.456              0 268.138 259.014 3.185.742 1.937.404 1.248.338 200.000 

Naložbe v deleže v 
privatna podjetja 

2.605.424 2.196.418 848.456 0 268.138 259.014 3.185.742        1.937.404 1.248.338 200.000 

D. Druge dolgoročne 
kapitalske naložbe 

0 0 1.022.662 0 0 126.433 1.022.662 -126.433 1.149.095 0 

Druge dolgoročne 
kapitalske naložbe v 
tujini 

0 0 1.022.662 0 0 126.433 1.022.662 -126.433 1.149.095 0 

II. Dolgoročno dana 
posojila in depoziti 

102.582.205 0 55.683.894 0 24.089.604 0 134.176.495 0 134.176.495 0 

A. Dolgoročno dana 
posojila 

55.082.451 0 54.242.034 0 13.947.093 0 95.377.392 0 95.377.392 0 

Dolgoročno dana 
posojila posameznik. 

10.021.050 0 10.138.294 0 2.785.504 0 17.373.840 0 17.373.840 0 

Dolgoročno dana 
posojila priv 
podjetjem 

45.061.401 0 44.103.740 0 11.161.589 0 78.003.552 0 78.003.552 0 

B. Dolgoročno dana 
posojila z odkupom 
VP 

279.844 0 0 0 7.541 0 272.303 0 272.303 0 

Domačih vrednostnih 
papirjev 

279.844 0 0 0 7.541 0 272.303 0 272.303 0 

C. Dolgoročno dani 
depoziti 

47.219.910 0 1.441.860 0 10.134.970 0 38.526.800 0 38.526.800 0 

Dolgoročno dani 
depoziti posl. 
bankam 

47.219.910 0 1.441.860 0 10.134.970 0 38.526.800 0 38.526.800 0 

III. Skupaj 105.187.629 2.196.418 57.555.012  24.357.742 385.447 138.384.899 1.810.971 136.573.928 200.000 
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Leto 2019                                                                                                                            v EUR 

PREGLEDNICA: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL V LETU 2019 

 

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 

2.433.122 1.883.201 172.302 313.217 0 0 2.605.424 2.196.418 409.006 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 2.433.122 1.883.201 172.302 313.217 0 0 2.605.424 2.196.418 409.006 0 

Naložbe v deleže v 
privatna podjetja 

2.433.122 1.883.201 172.302 313.217 0 0 2.605.424 2.196.418 409.006 0 

II. Dolgoročno dana 
posojila in depoziti 

79.856.472 0 38.297.877 0 15.572.144 0 102.582.205 0 102.582.205 0 

A. Dolgoročno dana 
posojila 

28.145.437 0 36.097.850 0 9.160.836 0 55.082.451 0 55.082.451 0 

Dolgoročno dana 
posojila posameznik. 

6.530.853 0 5.457.770 0 1.967.573 0 10.021.050 0 10.021.050 0 

Dolgoročno dana  
posojila j. skladom 

295.947 0 0 0 295.947 0 0 0 0 0 

Dolgoročno dana 
posojila priv 
podjetjem 

21.318.637 0 30.640.080 0 6.897.316 0 45.061.401 0 45.061.401 0 

B. Dolgoročno dana 
posojila z odkupom 
VP 

287.052 0 0 0 7.208 0 279.844 0 279.844 0 

Domačih vrednostnih 
papirjev 

287.052 0 0 0 7.208 0 279.844 0 279.844 0 

C. Dolgoročno dani 
depoziti 

51.423.983 0 2.200.027 0 6.404.100 0 47.219.910 0 47.219.910 0 

Dolgoročno dani 
depoziti posl. 
bankam 

51.423.983 0 2.200.027 0 6.404.100 0 47.219.910 0 47.219.910 0 

III. Skupaj 82.289.594 1.883.201 38.470.179 313.217 15.572.144 0 105.187.629 2.196.418 102.991.211 0 
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V bilanci stanja je skupni znesek dolgoročnih finančnih naložb in posojil za 50.833.320 EUR manjši, ker 

ne vključuje kratkoročne zapadlosti dolgoročnih finančnih naložb in posojil. V letu 2020 se je izvedlo 

prevrednotenje/povečanje kapitalskih naložb v znesku 185.447 EUR. Sklad je v letu 2020 odpisal terjatve 

za 3 mikrokredite in 7 konvertibilnih posojil v skupnem znesku 647.970 EUR. Razlogi za odpis so 

zaključeni stečajni postopki in izbris podjetja. 

 

2.3.3.  Denarna sredstva v blagajni 

 

Sklad ne izkazuje sredstev v blagajni. 
 

 

2.3.4. Dobroimetje na bankah 
                                                                                                                                                                            v EUR 

PREGLEDNICA: DOBROIMETJE PRI BANKAH 
 Leto 2020 Leto 2019 

Denarna sredstva na podračunu EZR namenskega premoženja 3.558.739 86.401 

Denarna sredstva na podračunu EZR programska sredstva 414.539 4.768 

Denarna sredstva na podračunu EZR garancijskega sklada EU 1.934 569 

SKUPAJ 3.975.212 91.738 

 
Sklad ima odprte tri podračune enotnega zakladniškega računa (EZR) države pri UJP Slovenska Bistrica, 

na katerih posebej vodi prilive in odlive programskih sredstev PIFI, posebej prilive in odlive za sredstva 
garancijskega sklada EU 09 ter posebej za vse ostale odlive in prilive. Na dan 31.12.2020 Sklad na dveh 

podračunih EZR izkazuje višje stanje sredstev. Razlog za to je prejem sredstev iz proračuna v zneskih 
3.500.000 EUR in 404.000 EUR na koncu zadnjega delovnega dneva v letu 2020. 

 

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

 

Sklad med kratkoročnimi terjatvami do kupcev izkazuje terjatve do kupcev v državi v znesku 391.832 
EUR in kratkoročne terjatve za unovčene garancije v znesku 20.357.741 EUR. Kratkoročne terjatve do 

uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 191.324.672 EUR predstavljajo terjatve do ministrstva  
ter kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge in obresti.   
                                                                                                         v EUR 

PREGLEDNICA: KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN 

 leto 2020 leto 2019 

Kratkoročne terjatve do države 23.666 59.623 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – namenska sredstva 24.304.128 25.797.231 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva PIFI 120.201.951 135.963.730 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva GS EU 9.336.468 2.727.398 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za vloge – sredstva garancijskega sklada TP 10.330.234 10.330.234 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za obresti – sredstva posojilni sklad PO 17.521.681 18.113.824 

Kratkoročne terjatve do zakladnice za obresti – sredstva SS 9.606.544 10.664.212 

Skupaj  191.324.672 203.656.252 

 

2.3.6. Kratkoročne finančne naložbe 

                                                                                                                                                                       v EUR 

PREGLEDNICA: KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

 leto 2020 leto 2019 

Kratkoročna posojila – sporna 3.137.070 2.016.695 

Kratkoročna zapadlost dolgoročnih naložb 50.833.320 40.855.754      

Skupaj  53.970.390 42.872.449 
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2.3.7. Kratkoročne terjatve iz financiranja 
                                                                                                                                    v EUR 

PREGLEDNICA: KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 

              leto 2020              leto 2019 

Kratkoročne terjatve za obresti od neposrednih posojil 232.035 214.394 

Kratkoročne terjatve za obresti od dolgoročnih depozitov bankam 51.004 70.094 

Druge kratkoročne terjatve za obresti 159.451 101.745 

Skupaj 442.490 386.233 

 

 

2.3.8. Druge kratkoročne terjatve 
                                                                                                                                                                           v EUR 

PREGLEDNICA: DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 

 leto 2020 leto 2019 

Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 1.507 976 

Druge kratkoročne terjatve 5.852 4.238 

Kratkoročne terjatve do MSP za subvencije 609.943 658.369 

Skupaj 617.302 663.583 

 

Med kratkoročnimi terjatvami do državnih institucij se izkazuje terjatev do ZZZS. 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.  
 

2.3.9. Neplačani odhodki 
                                                  v EUR 

PREGLEDNICA: NEPLAČANI ODHODKI 

 
leto 2020 leto 2019 

Neplačani tekoči odhodki – obveznosti do dobaviteljev 126.687 95.236 

Neplačani tekoči odhodki – obveznosti za plače in druge osebne prejemke 145.408 120.509 

Neplačani tekoči odhodki – obveznosti za subvencijo obrestne mere - 23 

Neplačani investicijski odhodki - 1.241 

Neplačani tekoči odhodki – druge obveznosti 3.944.683 1.122 

Skupaj 4.216.778 218.131 

 

Med neplačanimi tekočimi odhodki – druge obveznosti se izkazujejo prejeta sredstva za izplačila 
vavčerjev in izvedbo vsebinske podpore v letu 2021.  
 

 

2.3.10. Aktivne časovne razmejitve 
                                                                                                                                                                                                                                              v EUR 

PREGLEDNICA: AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 leto 2020 leto 2019 

Neplačane subvencije 3.610.504 3.530.619 

Druge aktivne časovne razmejitve 30.023 5.480 

Skupaj 3.640.527 3.536.099 
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2.3.11. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
 

Sklad med kratkoročnimi obveznostmi prikazuje kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova plač v 

znesku 127.779 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 126.687 EUR, druge kratkoročne 
obveznosti v znesku 3.763.071 EUR (obveznosti do bank za subvencijo obrestne mere ter obveznost za 

dajatve), kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v znesku 4.513.942 EUR (obveznost do MGRT iz 

naslova terjatve do MSP za nenamensko porabo subvencije ter obveznost do MGRT za prejeto 
predplačilo za vavčerje in vsebinsko podporo) in neplačane prihodke v znesku 22.589.929 EUR.    

                                 
                                                                                                                                                                                             v EUR 

PREGLEDNICA: NEPLAČANI PRIHODKI 
 leto 2020 leto 2019 

Neplačani prihodki od  obresti 446.533 390.221 

Neplačani prihodki od unovčenih garancij 20.357.741 23.933.202 

Neplačani prihodki – prva zguba 1.428.859 1.274.496 

Drugi neplačani prihodki 356.796 331.335 

Skupaj 22.589.929 25.929.254 

 
Sklad kot vir za terjatve do MSP za unovčene garancije iz sredstev garancijskih skladov, ki niso v lasti 
Sklada, in od leta 2016 dalje tudi za terjatve do MSP za unovčene garancije iz namenskih sredstev Sklada 

(prej na kontih 9402) ter iz naslova pogarancije EIF, prikazuje na posebnih kontih skupine 28 (neplačani 

prihodki). Med neplačanimi prihodki se izkazujejo tudi neplačani prihodki iz naslova krite prve zgube. 
 

2.3.12. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 

Med lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi ima Sklad izkazan rezervni sklad, sklad namenskega 
premoženja v javnih skladih, dolgoročne finančne obveznost, druge dolgoročne obveznosti in obveznosti 

za sredstva, prejeta v upravljanje.  

 
Rezervni sklad 

Rezervni sklad v znesku 121.299.470 EUR predstavljajo rezervacije za kreditna tveganja in splošne 
rezervacije. Rezervacije za kreditna in garancijska tveganja so oblikovane v skladu z notranjimi akti, ki 

urejajo področje obvladovanja kreditnih tveganj.  
 

Za razpis P1 plus 2020 je Sklad oblikoval rezervacije iz sredstev garancijskega sklada PIFI MG. 

Rezervacije se izkazujejo le znotraj teh garancijskih skladov in se niso dodatno oblikovale.  
 

Za razpis P7R 2019, kjer se kot vir uporablja posojilni sklad PO ter ta posojilni sklad hkrati predstavljata 
vir za pokrivanje prve izgube, se del tega, v višini prikazanih evidenčnih rezervacij, prikazuje znotraj 

kontov skupine 91, ostalo pa na posojilnem skladu znotraj kontov skupine 97.  

 
Za razpis P7 2020 in P7-2 2020 COVID so kot viri delno sredstva sklada skladov za mikrokredite in 

mikrokredite covid (PS SSV, PS SSZ, PS SSVC in PS SSZC). Ti posojilni skladi hkrati predstavljajo tudi vir 
za pokrivanje neto izgube in se del tega, v višini prikazanih evidenčnih rezervacij, prikazuje znotraj 

kontov skupine 91, ostalo pa na posojilnem skladu znotraj kontov skupine 97. 

 
Za razpis P7 C 2020 COVID so delno vir prejeto posebno namensko premoženje, delno pa sredstva PIFI 

ESS. Posojilni sklad posebnega namenskega premoženja predstavlja tudi vir za pokrivanje neto izgube 
in se del tega, v višini prikazanih evidenčnih rezervacij, prikazuje znotraj kontov skupine 94. 

 
Za razpisa SK75 2020 in SK75-2 2020 sta kot vira delno sredstva sklada skladov za semenski kapital in 

sicer SK SSV in SK SSZ ter dodatno sredstva SK PIFI MVZT. Ti skladi hkrati predstavljajo tudi vir za 

pokrivanje neto izgube in se del tega, v višini prikazanih evidenčnih rezervacij, prikazuje znotraj kontov 
skupine 91, ostalo pa na posojilnem skladu znotraj kontov skupine 97. 

 
V letu 2020 je Sklad iz naslova izdanih garancij izplačal 11 zahtevkov v skupnem znesku  1.716.225  EUR 

in sicer iz oblikovanih garancijskih skladov GS EU 09 in GS PIFI MG. V letu 2020 je Sklad od EIF  (CIP in 

COSME) iz naslova pogarancije za del unovčenih garancij dobil povrnjena sredstva v višini 50% 
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unovčenih garancij v skupnem znesku 500.447 EUR, s katerimi je pokrival izgubo na virih, iz katerih se 

je unovčitev izvedla. Od MSP je bilo izterjanih 1.330.728 EUR sredstev na podlagi terjatev za unovčene 
garancije. 

 
Rezervni sklad je sestavljen iz naslednjih rezervacij: 
                                                                                                                                                                                                 v EUR 

PREGLEDNICA: REZERVNI SKLAD 

 
leto 2020 leto 2019 

Rezervni sklad - lasten 5.210.833 5.218.231 

   - rezervacije za kreditna tveganja - splošne 4.731.704 4.493.610 

   - rezervacije za kredite 479.129 724.621 

Garancijski sklad EU 2009 18.356.587 17.705.737 

   - rezervacije za izdane garancije GS EU 09 351.109 783.654 

   - rezervacije iz sredstev GS EU 09- splošne 18.005.478 16.922.083 

Garancijski sklad GS PIFI MG 55.102.402 56.530.471 

   - rezervacije za izdane garancije GS PIFI MG 45.428.043 39.477.016 

   - rezervacije iz sredstev GS PIFI MG- splošne 9.674.359 17.053.455 

Garancijski sklad GS PIFI MVZT 8.930.886 9.362.378 

   - rezervacije za izdane garancije GS PIFI MVZT 2.972.272 3.411.536 

   - rezervacije iz sredstev GS PIFI MVZT- splošne 5.958.614 5.950.842 

Garancijski sklad GS PIFI ESS 9.244.104 21.801.334 

   - rezervacije za izdane garancije GS PIFI ESS 1.001.006 1.398.112 

   - rezervacije iz sredstev GS PIFI ESS - splošne 8.243.098 20.403.222 

Rezervacije – PS PIFI MG 147.730 421.433 

Rezervacije – PS PIFI ESS  46.595 92.131 

Rezervacije – PS PO 7.253.888 5.731.215 

Rezervacije PS SK MVZT 1.977.478 2.136.630 

Rezervacija PS SSV, PS SSZ 10.425.639 8.681.918 

Rezervacija PS SSV C, PS SSZ C 3.853.290  

Rezervacije SK SSV, SK SSZ 750.038 175.009 

Skupaj 121.299.470 127.856.487 

 
 

Sklad namenskega premoženja 
                                                                                             v EUR 

PREGLEDNICA: SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA   

 

Sklad 
namenskega 

premoženja za 
finančne naložbe 

Sklad 
namenskega 

premoženja –    
PS COVID 

 

Sklad 
namenskega 

premoženja – 
posebni PS 

Sklad 
namenskega 

premoženja za 
drugo 

Sklad 
namenskega 
premoženja 

skupaj 
Stanje 
1.1.2020 

45.933.579 -  10.797.032 2.844.622 59.575.233 

Povečanja 186.507 10.000.000  8.553.487 14.996.404 33.736.398 

Zmanjšanja 17.286.132 -  2.081.289 - 19.367.421 

Stanje 
31.12.2020 

28.833.954 10.000.000  17.269.230 
17.841.026 

73.944.210 

 

Sklad ima na dan 31.12.2020 v sodni register vpisano 56.103.184 EUR namenskega premoženja. 

Vpisana so vsa povečanja namenskega premoženja, ki jih je Sklad pridobil od ustanovitelja do meseca 
oktobra 2020 (prilivi iz proračuna) in ostala povečanja v skladu z ZJS.  

 

 

Dolgoročne finančne obveznosti 



 

Stran | 157  

 

Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi Sklad izkazuje sredstva garancijskega sklada TP v višini 

10.330.234 EUR, ki jih je po pogodbi prejel v upravljanje in ne predstavljajo namenskega premoženja 
Sklada.  
              

 

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 
razpisov 

problemska 
območja - PO 

Sredstva za 
izvajanje 

razpisov po 
sporazumih 

SID - SS 

 
 

Skupaj druge 
dolgoročne  
obveznosti 

Stanje 
1.1.2020 

49.324.671 8.409.753 498.572 31.343.789 20.034.479 109.611.264 

Povečanja 3.456.666   1.109.913 13.034.251 5.011.569 11.672.893 34.285.292 

Zmanjšanja 5.644.382 2.420.755 212.749      1.723.688 6.670.515 16.672.089 

Stanje 
31.12.2020 

47.136.955 7.098.911 13.320.074 34.631.670 25.036.857 127.224.467 

 
 

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 

 
Skupaj obveznosti za sredstva 

prejeta v upravljanje 
Stanje 1.1.2020 1.313.965 757.762 2.071.727 

Povečanja 225.204 - 225.204 

Zmanjšanja 151.818 - 151.818 

Stanje 
31.12.2020 

1.387.351 757.762 2.145.113 

 

2.3.13. Konti izven bilančne evidence 

                                                                                                                                                                                              v EUR 

PREGLEDNICA: IZVENBILANČNA EVIDENCA 

 
leto 2020 leto 2019 

Evidenca aktivnih garancij 318.778.657 294.652.931 

Evidenca odobrenih ne aktivnih garancij 13.834.314 22.980.507 

Evidenca odpisanih terjatev 178.224 179.676 

Evidenca odobrenih neizplačanih kreditov 11.783.000 175.000 

Evidenca odobrenih neizplačanih vavčerjev 3.072.174 8.354.079 

Terjatve za kredite – vzporedna evidenca - 2.071 

Kapitalske naložbe RS v DTK 9.951.507 13.151.810 

Pogarancija EIF – CIP - limit 1.004.927 1.204.584 

Pogarancija EIF – COSME - limit 16.313.840 13.285.686 

Garancija EIF EaSI - limit 2.669.409 2.250.364 

Skupaj 377.586.052 356.236.708 

 

Sklad ima z EIF sklenjenih več pogodb, s katerimi EIF pokriva del rizika Skladu, ki nastaja pri izdanih 
garancijah in mikrokreditih. Izkazana je vrednost v višini priznanega limita od EIF CIP, EIF COSME in EIF 

EaSI, do katerega je Sklad upravičen v primeru unovčitev garancij/pogarancij EIF.  
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2.4. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov 

 

2.4.1. Izkaz prihodkov in odhodkov 
 

Sklad zagotavlja ločene knjigovodske evidence za sredstva, ki so v lasti Sklada ter posebej za 

sredstva, ki jih prejme v upravljanje za izvajanje javnih razpisov. V letu 2020 so se na Skladu vsi 

prilivi in odlivi, ki se nanašajo na sredstva, prejeta v upravljanje, knjižili neposredno na povečanje 
oziroma zmanjšanje ustreznega garancijskega sklada oziroma drugega ustreznega dolgoročnega 

vira  (samo konti bilance stanja). Izkaz prihodkov in odhodkov tako izkazuje samo prihodke in 
odhodke, ki se nanašajo na upravljanje namenskega premoženja. 
 

Sestava prihodkov po vrstah: 

PREGLEDNICA: PRIHODKI 

 leto 2020 leto 2019 

 Znesek v EUR Delež Znesek v EUR Delež 

Nedavčni prihodki 2.214.090 8,2 1.716.853 37,6 

Kapitalski prihodki 6.180 0,0 100 0,0 

Transferni prihodki 24.852.198 91,8 2.844.575      62,4 

SKUPAJ 27.072.468 100,0 4.561.528      100,0 

 

Sestava odhodkov po vrstah: 
PREGLEDNICA: ODHODKI 

 Leto 2020 Leto 2019 

 Znesek v EUR Delež Znesek v EUR Delež 

Tekoči odhodki 3.863.831 16,9 2.659.157      57,8 

Tekoči transferi 18.799.618 82,1 1.785.759      38,8 

Investicijski odhodki 226.549 1,0 155.510      3,4 

SKUPAJ 22.889.998 100,0 4.600.426      100,0 

 

2.4.1.1. Nedavčni prihodki 

 

Med nedavčnimi prihodki Sklad prikazuje prihodke od obresti, prihodke od prodaje blaga in storitev in 
druge nedavčne prihodke. Največji delež med nedavčnimi prihodki imajo prihodki od prodaje blaga in 

storitev in sicer upravljavska provizija, do katere je bil Sklad upravičen na podlagi pretekle finančne 

perspektive in provizije za upravljanje sredstev, prejetih po pogodbi.  
 

Prihodki od obresti  
Prihodki od obresti so sestavljeni iz teh postavk:  
                                                                                                                                                                          v EUR                                               

PREGLEDNICA: PRIHODKI OD OBRESTI 
 leto 2020 leto 2019 

Prihodki od obresti od vezanih depozitov 22.369 26.237 

Prihodki od obresti od posojil podjetjem 245.187 172.817 

Prihodki od obresti od  vrednostnih papirjev 12.959 13.293 

Prihodki od obresti od namenskih depozitov 81.596 101.909 

Drugi prihodki od obresti  8.721 8.366 

SKUPAJ 370.832 322.622      

 

Prihodki od posojil podjetjem so realizirani na podlagi izvedenih razpisov za kredite, katerih vir so bila 
namenska sredstva Sklada. Le ti so se zaradi povečanega kreditiranja MSP povečali. Pri naložbah, kot 

so vloge na zakladnico in depoziti na banke, se prihodki od obresti zmanjšujejo. Razlog so nizke obrestne 

mere, predvsem za vezave prostega namenskega premoženja na Zakladnico RS, kjer je bila letna 
obrestne mera za vezavo sredstev 0%. Sklad je v skladu z določbami ZJS-1 del prostega 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.  
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Prihodki od prodaje blaga in storitev  
Ti prihodki predstavljajo provizijo za upravljanje sredstev PIFI in ostalih sredstev, prejetih za izvajanje 

razpisov. Provizija je namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastanejo pri upravljanju sredstev, prejetih v 
upravljanje. Znesek provizije se je, glede na preteklo leto, povečal.  

 

Sklad razpolaga z dolgoročnim portfeljem garancij in kreditov in zato za svoje delovanje v letih, ko 
realizirana provizija ne zadošča za pokrivanje vseh odhodkov za delovanje Sklada, porablja tudi provizijo, 

ki je bila v preteklih preko nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki namenjena za porabo v 
naslednja leta. 
                                                                                                                                                                                                                                              v EUR   

PREGLEDNICA: PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
 leto 2020 leto 2019 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.806.046 1.330.896      

SKUPAJ 1.806.046 1.330.896      

 
 

Drugi nedavčni prihodki  

Ti prihodki predstavljajo izredne prihodke in v letu 2020 znašajo 37.212 EUR. Znesek predstavlja 

povračila sodnih stroškov, stroškov po izterjavah in druge izredne prihodke. 

 

2.4.1.2. Kapitalski prihodki 

 

V letu 2020 Sklad izkazuje 6.180 EUR kapitalskih prihodkov iz naslova od prodaje osnovnih sredstev 

(osebni avtomobil in računalniška oprema). 
 

2.4.1.3. Transferni prihodki 

 

Med transfernimi prihodki Sklad izkazuje transfere v znesku 24.852.198 EUR. Transferni prihodki 
predstavljajo povračilo stroškov na podlagi pogodb z MGRT za sofinanciranje projekta tehnične pomoči 

(44.301 EUR), vsebinske podpore (1.566.793 EUR), vavčerjev in zaščitne opreme (19.078.982 EUR) in 
zunanjega komuniciranja (258.122 EUR). Med temi prihodki se izkazuje tudi konec leta 2020 prejeto 

predplačilo za izplačilo vavčerjev ter za vsebinsko podporo v letu 2021 v skupnem znesku 3.904.000 

EUR. Ta znesek se bo preko ustvarjenih presežkov v letu 2020 namenil za pokrivanje stroškov iz naslova 
vavčerjev in vsebinske podpore v letu 2021. 

  
 

2.4.1.4. Tekoči odhodki  

Tekoče odhodke sestavljajo:                                                                                                                                v EUR 

PREGLEDNICA: TEKOČI ODHODKI 
 leto 2020 leto 2019 

Plače in dodatki 1.158.574 991.992      

Regres 40.311 34.548      

Povračila in nadomestila 57.584 50.710      

Delovna uspešnost 90.839 66.023      

Nadurno delo 11.528 2.778      

Drugi izdatki zaposlenim 17.584 2.887      

Prispevek za PIZ 110.402 93.847      

Prispevek za ZZ 89.711 75.183      

Prispevek za zaposlovanje 782 668      

Prispevek za starševsko varstvo 1.265 1.060      

Premije KDPZ 16.198 14.128      

Pisarniški material in storitve 148.727 188.199      
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PREGLEDNICA: TEKOČI ODHODKI 
 leto 2020 leto 2019 

Posebni material in storitve 4.286 3.873      

Energija, voda, komunalne storitve 119.240 84.785      

Prevozni stroški in storitve 4.052 6.818      

Izdatki za službena potovanja 554 19.992      

Tekoče vzdrževanje 124.005 93.343      

Najemnine in zakupnine 74.157 74.931      

Drugi  operativni odhodki 1.794.032 853.392      

SKUPAJ 3.863.831 2.659.157      

 
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 posebnih programov. Skupni odhodki za plače 
so v letu 2020 realizirani v višjem znesku kot v letu 2019, kar je skladno s poslovnem in finančnim 

načrtom za to leto in večjim obsegom poslovanja. Odhodki za plače pa so kljub temu bili realizirani nižje 

od planiranih, kajti v letu 2020 se zaradi posebnih razmer zaradi epidemije še niso izvedle vse planirane 
zaposlitve in je Sklad povečan obseg dela reševal z nadurami, s povečano obremenitvijo obstoječih 

zaposlenih ter s študentskim delom. Delo so zaposleni v letu 2020 opravljali tudi z doma.   
 

Pri nabavi blaga in storitev Sklad upošteva zakonodajo s področja javnih naročil. Izdatki za blago in 
storitve so višji v primerjavi s preteklim letom zaradi bistveno povečanega obsega dela ter zaradi 

izvajanja vsebinske podpore in zunanjega komuniciranja, za pokrivanje katerih je Sklad prejel tekoče 

transfere iz proračuna. Drugi operativni odhodki, kateri so se v primerjavi s preteklim letom najbolj 
povečali, so predvsem odhodki, ki so bili realizirani zaradi sodelovanja z zunanjimi izvajalci pri izvajanju 

vsebinske podpore podjetjem.  Določeni izdatki, to so predvsem izdatki za službena potovanja, za 
poslovne dogodke in podobno, so bili zaradi epidemije realizirani v zelo nizkem znesku. 
 

2.4.1.5. Tekoči transferi 

            

Med tekočimi transferi se izkazuje izplačana subvencija obrestnih mer za ugodnejše kredite podjetjem 

po razpisu P1 A 2009 v znesku 80 EUR, izplačani vavčerji v znesku 8.808.492 EUR in izplačani vavčerji 
za zaščitno opremo v znesku 9.991.046 EUR. Ostale subvencije obrestne mere se izplačujejo po pogodbi 

z ministrstvom, iz sredstev PIFI MG in iz sredstev PIFI MVZT ter se v izkazu prihodkov in odhodkov ne 
prikazujejo.  
 

2.4.1.6. Investicijski odhodki 

                                  v EUR 

PREGLEDNICA: INVESTICIJSKI ODHODKI 
 leto 2020 leto 2019 

Nakup prevoznih sredstev 29.900 - 

Nakup opreme 16.036 70.018      

Nakup drugih osnovnih sredstev 9.114 - 

Nakup nematerialnega premoženja 171.499 85.492      

SKUPAJ 226.549 155.510      

 

Sklad je v letu 2020 izvedel nakup osebnega avtomobila, nakup računalniške opreme, nakup in 

nadgradnjo  programske opreme ter nakup drugih osnovnih sredstev. Za nabavo osnovnih sredstev je 

Sklad uporabil lastna sredstva in sredstva od odprodaje starega osebnega avtomobila.   
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2.4.1.7. Razlika med prihodki in odhodki 

 

V izkazu prihodkov in odhodkov Sklad izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 4.182.470 

EUR.  
 

Prihodki Sklada v letu 2020 so sestavljeni iz: 

▪ 370.832 EUR prihodkov od obresti, 
▪ 1.806.046 EUR prihodkov od provizije za upravljanje prejetih sredstev, 
▪ 24.852.198 EUR transfernih prihodkov iz naslova projekta TP, vsebinske podpore in zunanjega 

komuniciranja, od tega znaša predplačilo za odhodke v letu 2021 3.904.000 EUR in 

▪ 43.392 EUR kapitalskih prihodkov in drugih izrednih prihodkov. 

 
Odhodki Sklada v letu 2020 so sestavljeni iz:  

▪ 1.594.778 EUR odhodki za plače, 
▪ 2.269.053 EUR odhodkov za blago in storitve, 

▪ 18.799.618 EUR odhodki vavčerji, vavčerji zaščitna oprema in subvencije obrestne mere za MSP, 
▪ 226.549 EUR investicijskih odhodkov. 

 

 
Skladno z 9.i členom Zakona o javnih financah in navodil, ki jih je pripravila Zveza računovodij, 

finančnikov in revizorjev Slovenije, skupaj s predstavniki Ministrstva za finance, je Sklad za leto 2020 
izračunal oziroma ugotovil presežek odhodkov nad prihodki po fiskalnem pravilu. 

 

Izračun presežka odhodkov nad prihodki po denarnem toku 
Prihodki in prejemki         31.406.049 EUR 

-Odhodki in izdatki      -  39.730.729 EUR 
___________________________________________ 

= Presežek  X        -  8.324.680 EUR 

 
 

Izračun presežka odhodkov nad prihodki po fiskalnem pravilu 
 

Presežek X                         - 8.324.680 EUR  
- Obveznosti ( R2 +  R9) po bilanci stanja na dan 31.12.2020        - 191.818.447 EUR 

_______________________________________________________________________ 

= Znesek Y                                                    - 200.143.127 EUR 
 

 
Znesek Y predstavlja izračunani presežek odhodkov nad prihodki, torej primanjkljaj po fiskalnem pravilu.  

 

V finančnem načrtu je Sklad planiral presežek odhodkov nad prihodki (344.234 EUR), realiziran pa je bil 
presežek prihodkov nad odhodki v znesku 4.182.470 EUR, od tega se znesek 3.904.000 EUR nanaša na 

prejeto predplačilo konec leta 2020 za porabo v letu 2021 (vavčerji, vsebinska podpora), presežek v 
višini 278.470 EUR pa se nanaša na samo delovanje Sklada. Sklad je za svoje delovanje v letu 2020 

planiral porabiti tudi presežke prihodkov nad odhodki iz preteklih let in sicer presežke iz naslova provizije 
za upravljanje sredstev (PIFI sredstva). Le-ti so namenjeni za pokrivanje odhodkov, ki nastajajo pri 

vodenju in spremljanju pogodb (kreditne, garancijske idr. pogodbe s prejemniki). Realiziran presežek 

prihodkov nad odhodki v skupni višini 4.182.470 EUR se bo tako namenil pokrivanju odhodkov v letu 
2021.  
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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 -  garancijskega 
sklada EU 2009, garancijskega sklada TP, sredstev programa PIFI, sredstva sklada skladov in sredstva 

PO - 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 2020 leto 2019 

Prejeta vračila danih  posojil od posameznikov in zasebnikov 467.943 340.773      

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov - 167.458      

Prejeta vračila danih namenskih depozitov od bank  1.387.379 2.578.388      

Prejeta vračila danih posojil od privatnih  podjetij 2.478.259 1.240.256      

Skupaj 4.333.581 4.326.875      

 
 

2.4.2.2. Dana posojila 

                            v EUR 

PREGLEDNICA: DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

 leto 2020 leto 2019 

Dana  posojila posameznikom in zasebnikom 2.678.573 1.505.063      

Dana posojila finančnim institucijam 11.553 - 

Dana posojila privatnim  podjetjem 14.150.605 9.713.149      

Skupaj 16.840.731 11.218.212      

 

Iz namenskega premoženja je bilo po treh javnih razpisih v letu 2020 nakazanih kreditov v znesku 

16.829.178 EUR, sredstva so se kombinirala s sredstvi sklada skladov in sredstvi PIFI. Dano nakazilo 
finančnim institucijam predstavlja ponovno nakazilo depozita na banko za unovčene garancije.  

  

Sklad je v letu 2020 nakazal 12.507.150 EUR več posojil kot je prejel vračil danih posojil, kar je bistveno 
več kot je v letu 2019.  
 

2.4.3. Izkaz računa financiranja 

 

V letu 2020 Sklad v izkazu računa financiranja ne izkazuje nobenih podatkov o zadolževanju. 

 

Skupno zmanjšanje na računih Sklada je bilo v letu 2020 v višini 8.324.680 EUR. 
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3. DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA 

 

Sklad je v začetku leta 2021 pričel z intenzivnimi pogovori z MGRT glede izvajanja ukrepov za omilitev 
posledic COVID-19 na gospodarstvo. Dne 30.12.2020 je bil namreč sprejet Zakon o interventnih ukrepih 

za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list št. 203/2020), ki v 103. in 
104. členu zagotavlja dodatna sredstva Skladu za izvajanje dveh ukrepov za financiranje MSP, in sicer: 

▪ neposredni krediti   

▪ garancije za zavarovanje bančnih kreditov z znižanjem stroškov kreditiranja. 
 

V sled navedenega je Sklad pripravil spremembe in dopolnitve že sprejetega Poslovnega in finančnega 
načrta za leto 2021 (sprejet v osnovni verziji dne 22.12.2020, št. sklepa 47602-30/2020/3), do katerih 

je Nadzorni svet Sklada na 1. redni seji dne 1.2.2021 sprejel pozitivno stališče, v času priprave Letnega 
poročila Sklada za leto 2020 pa so v postopku sprejemanja na Vladi RS. Sočasno se izvajajo tudi 

usklajevanja potrebnih pogodb z MGRT za zagotovitev sredstev za izvajanje ukrepov. Začetek izvajanja 

obeh omenjenih ukrepov, namenjenih zagotavljanju ugodnih finančnih sredstev MSP, je predviden v 
prvem kvartalu leta 2021. 

 
Skladno z zakonskimi določili Sklad tudi v letu 2021 omogoča odobritev moratorijev za bančne kredite z 

garancijo Sklada ter sklepa dodatke k pogodbam s tistimi kreditojemalci Sklada, ki za to podajo vloge 

oz. prošnje za odlog plačevanja obveznosti.  
 

Prav tako je že v začetku leta 2021 pričel s pogajanji s SID banko d.d. za predčasno zagotovitev sredstev 
po sklenjenih Sporazumih za izvajanje COVID mikrokreditov, s ciljem, da se podjetjem čimprej 

zagotovijo nujno potrebna sredstva za zagotavljanje likvidnosti, po katerih je tako veliko povpraševanje, 
da je moral Sklad zaradi porabe sredstev predčasno zapreti javni razpis, ki bi bil sicer podjetjem na 

razpolago do konca leta 2021.  Postopki sprejemanja ustreznih pravnih podlag za predčasno zagotovitev 

pogodbenih sredstev so v teku.  
 

Poleg navedenega pa na Skladu poteka nadaljevanje izvajanja večletnih javnih razpisov, v mesecu 
februarju pa so bili tudi že objavljeni posamezni novi javni razpisi in javni pozivi, z namenom, da se 

podjetjem omogoča dostop za potrebnih sredstev za izvajanje projektov. 

  
Skrbno spremljanje kreditnega tveganja, še posebej zaradi vpliva epidemije COVID 19 na gospodarstvo 

kaže, da oblikovane rezervacije zadoščajo tudi v zaostrenih razmerah. Sprejet je bil tudi Register tveganj 
za leto 2021. 

 

V začetku leta 2021 se nadaljujejo tudi usklajevanja z MGRT in SVRK glede potencialnega sodelovanja 
Sklada z Instrumentu za okrevanje in odpornost, v okviru katerega bodo med drugim na voljo tudi 

povratna in nepovratna sredstva za MSP, ter v okviru ReactEU, v sklopu katerega bo Sklad predvidoma 
izvajal spodbude za digitalno transformacijo MSP in spodbude malih vrednosti - vavčerje.  

 
Sklad še vedno prilagaja način svojega dela tako, da so upoštevana varnostna priporočila glede 

varovanja zdravja. Večina zaposlenih v času epidemije opravlja delo od doma. 
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