
 

 

 

 

 

TRACK RECORD 

2022 
PREGLED UČINKOV 2018 - 2021 

  
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO 

      Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor 

                                                                                                               Oktober, 2022 

 



                                                                                                          TRACK RECORD 2022 

Stran | 2  

 

 

 

 

 



                                                                                                          TRACK RECORD 2022 

Stran | 3  

 

Vsebina 

1. POVZETEK TRACK RECORDA ....................................................................................... 4 

2. POSLANSTVO SKLADA IN PROGRAMI SPODBUD ........................................................... 5 

3. PREGLED DELOVANJA SKLADA V OBDOBJU 2018 – 2021 ............................................... 7 

4. SKLAD V ŠTEVILKAH 2018 - 2021 .............................................................................. 11 

5. USPEHI PODPRTIH PODJETIJ v letu 2021 ................................................................... 13 

5.1. TOP PODJETJA PO DODANI VREDNOSTI v 2021 .................................................. 13 

5.2. TOP PODJETJA PO PRIHODKU v 2021 ................................................................. 13 

5.3. ZMAGOVALCI – PREPOZNANI IZ OKOLJA v letu 2021 ........................................... 14 

5.4. HITRO RASTOČA PODJETJA ............................................................................... 15 

6. UČINKI PODPRTIH PODJETIJ SKLADA PO SKUPINAH PRODUKTOV ............................... 16 

6.1. ZAGONSKE SPODBUDE ...................................................................................... 17 

6.2. SEMENSKI KAPITAL ........................................................................................... 21 

6.3. TVEGAN KAPITAL .............................................................................................. 25 

6.4. (MIKRO)KREDITI ............................................................................................... 28 

6.5. GARANCIJE ....................................................................................................... 32 

6.6. POSEBNE SPODBUDE ......................................................................................... 37 

7. VAVČERJI ................................................................................................................ 41 

8. STANJE PODJETNIŠTVA V EU, RS IN NA SKLADU ........................................................ 43 

 

 

 
 

 

 
 
  
 



                                                                                                          TRACK RECORD 2022 

Stran | 4  

 

1. POVZETEK TRACK RECORDA 
 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je 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) MSP-jem, start-upom in scale-upom s poudarkom na 
prioritetnih sektorjih prihodnosti.  

 
Sklad sledi svoji viziji in ostaja specializirana finančna institucija z učinkovitimi spodbudami za MSP po 

vzoru najboljših svetovnih praks. Osnovna naloga Sklada je, da s svojimi instrumenti in ukrepi 
prispeva k olajšanju dostopa do finančnih in vsebinskih spodbud, katere uresničujemo skozi tri nivoje 

strateškega poslanstva.  

 
Poslovanje Sklada iz leta v leto narašča. V zadnjih dveh letih 2020 in 2021 je rast poslovanja 

predvsem posledica dodatnih pomoči v okviru odpravljanja posledic epidemije Covid-19 na 
gospodarstvo. V času od začetka krize Covid-19 je Sklad pridobil dodatne vire iz proračuna RS in 

evropskih kohezijskih skladov za okrepitev izvajanja podpore MSP. S temi viri je v obdobju od začetka 

epidemije Covid-19 pomagal cca. 15.000 podjetjem, kar je vplivalo tudi na letno realizacijo v letih 
2020 in 2021, ki je v primerjavi z letom 2019 zrasla za 39 % v letu 2020 oz. za 75 % v  letu 2021. 

Delno so pridobljena sredstva na razpolago podjetjem tudi v letu 2022. 
 

V obdobju 2018 – 2021 je Sklad skupaj: 
▪ Odobril 644,57 mio EUR spodbud (finančnih in vsebinskih), 

▪ Podprl 1.028 mio EUR izvedenih investicij 

▪ Podprl 20.753 projektov v MSP-jih 
 

Spremljana podjetja so v obdobju 2018 – 2021 skupaj: 
▪ Ohranila 81.440 delovnih mest 

▪ Ustvarila 2.778 novih delovnih mest 

▪ 13 % v povprečju povečala dodano vrednost na zaposlenega  
▪ 10 % v povprečju povečala prihodek na podjetje.  

 
Sklad v svoji bazi podatkov redno spremlja podjetja tudi s kazalniki uspeha in jih primerja z merili 

nacionalnih nagrad za uspešna podjetja. V vseh izborih je veliko podjetij, ki so prejela tudi pomoč 

Sklada. V dokumentu je predstavljenih kar nekaj zelo uspešnih podjetij. 
 

Sklad v svojem delovanju podpira podjetja v različnih življenjskih fazah, ki se med seboj dopolnjujejo 
oz. nadgrajujejo. V preteklem 4 letnem obdobju je Sklad podpiral šest skupin finančnih spodbud: 

▪ Zagonske spodbude, 
▪ Semenski kapital, 

▪ Tvegan kapital, 

▪ (Mikro)krediti, 
▪ Garancije in 

▪ Posebne spodbude. 
 

Vsaka skupina spodbud ima svojo specifiko in podjetja z različnimi spodbudami, ustvarijo tudi različne 

učinke v okolju.  
 

Sklad v svojem delovanju objavlja tudi javne pozive za vavčerske spodbude, ki so bili prvič razpisani v 
letu 2019. Sklad izvaja vavčerje na podlagi odločitve o podpori s strani Službe vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko št. 3-1/2/MGRT/0 za operacijo »Vzpostavitev celovitega vincarškega 
sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2019-2023« iz dne 21. 12. 2018. Operacija se izvaja 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«, kot neposredno potrditev operacije (NPO). 
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2. POSLANSTVO SKLADA IN PROGRAMI SPODBUD 

 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je 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) MSP-jem, 
start-upom in scale-upom s poudarkom na prioritetnih sektorjih prihodnosti.  

 
Sklad sledi svoji viziji in ostaja specializirana finančna institucija z učinkovitimi spodbudami za 

MSP po vzoru najboljših svetovnih praks. 

 
Osnovna naloga Sklada je, da s svojimi instrumenti in ukrepi prispeva k olajšanju dostopa do 

finančnih in vsebinskih spodbud, katere uresničujemo skozi tri nivoje strateškega poslanstva. 
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Slovenski podjetniški sklad v okviru svojih programov izvaja finančne spodbude in programe vsebinske 
podpore, ki so podrobneje predstavljeni v spodnji sliki:  
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3. PREGLED DELOVANJA SKLADA V OBDOBJU 2018 – 2021 

 
Poslovanje Sklada iz leta v leto narašča. V zadnjih dveh letih 2020 in 2021 je rast poslovanja 
predvsem posledica dodatnih pomoči v okviru odpravljanja posledic epidemije Covid-19 na 

gospodarstvo. V času od začetka krize Covid-19 je Sklad pridobil dodatne vire iz proračuna RS in 
evropskih kohezijskih skladov za okrepitev izvajanja podpore MSP. S temi viri je v obdobju od začetka 

epidemije Covid-19 pomagal cca. 15.000 podjetjem, kar je vplivalo tudi na letno realizacijo v letih 

2020 in 2021, ki je v primerjavi z letom 2019 zrasla za 39 % v letu 2020 oz. za 75 % v  letu 2021. 
Delno so pridobljena sredstva na razpolago podjetjem tudi v letu 2022.  
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Prav tako je v preteklem obdobju naraščal tudi aktivni portfelj Sklada, ki je bil v obdobju 2018 - 

2021 sledeč:  
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PREGLED FINANČNIH IN VSEBINSKIH LINIJ SKLADA ZA OBDOBJE 2018 - 2021 

 

 FINANČNE LINIJE 
VIŠINA ODOBRENIH 

SREDSTEV 
% 

Garancije s subvencijo obrestne mere 328.988.199 EUR 51,0 % 

Covid krediti 98.488.408 EUR 15,3 % 

Neposredni krediti 97.998.069 EUR 15,2 % 

Mikrokrediti na problemskih območjih 36.478.937 EUR 5,7 % 

Posebne spodbude (les + digitalna transformacija) 29.166.850 EUR 4,5 % 

Zagonske spodbude (klasične + na problemskih območjih) 10.840.000 EUR 1,7 % 

Semenski kapital 5.730.000 EUR 0,9 % 

VSEBINSKE LINIJE 

Vavčerji 33.029.990 EUR 5,1 % 

Vsebinska podpora 3.849.974 EUR 0,6 % 

SKUPAJ PODPORA SKLADA 644.570.346 EUR 100,0 % 
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PREGLED PODPRTIH PROJEKTOV 2018 - 2021 GLEDE NA DEJAVNOST PODJETJA 

 

V obdobju 2018 - 2021 je Sklad podprl največ projektov v predelovalnih dejavnostih – 25,7 %. V 
celotnem obdobju delovanja Sklada gre največ podpore predelovalni dejavnosti, saj je ta skupina zelo 

široko zastavljena in ima odstotkovno registriranih največ podjetij. Sledi trgovina; vzdrževanje in 
popravila motornih vozil s 19,8 %, ki je tudi druga najbolj zastopana skupina po številu registriranih 

podjetij. Na tretjem mestu so strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti s 10,7 %, sledi gostinstvo 

s 10,4 %, gradbeništvo z 10,0 %, promet in skladiščenje s 7,3 %, informacijske in komunikacijske 
dejavnosti s 5,3 % in druge raznovrstne poslovne dejavnosti s 4,1 %. Ostale dejavnosti predstavljajo 

manj kot 2 % podprtih projektov, zato v grafu niso prikazane.  
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4.  SKLAD V ŠTEVILKAH 2018 - 2021 
 

 

607,69 mio EUR finančnih spodbud                              
+  
36,87 mio EUR vsebinske podpore 
v obdobju 2018 - 2021,  
od tega v letu 2021 € 235,52 mio oz. 36 %  

 
 
 

 

1.028 mio EUR  
podprtih investicij MSP v obdobju 2018 - 2021,  
od tega v letu 2021 € 336,09 mio oz. 33 % 

 

 
 
 

 

20.753 podprtih projektov  
MSP v obdobju 2018 - 2021,  
od tega v letu 2021 – 6.625 projektov oz. 32 % 

 
 
 

 

od tega  

1.761 projektov v Start up-ih in mladih podjetjih  
v obdobju 2018 - 2021 oz. 9 % od vseh projektov,  
od tega v letu 2021 - 368 projektov oz. 5 % 
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Učinki podprtih podjetij Sklada v obdobju 2018 - 2021 

 

 
▪ 81.440 ohranjenih delovnih mest in 
▪ ustvarjenih 2.778 novih delovnih mest oz. 

povprečno 0,4 ustvarjenega novega 
delovnega mesta  

na podprt projekt v obdobju 3 let po investiciji1, kar pomeni, da 
podjetja na dan 31.12.2021 v povprečju zaposlujejo 12 ljudi.  

  

 

13 % povprečno povečanje dodane vrednosti na 
zaposlenega, v skupini podjetij, ki smo jih spremljali na dan 

31.12.2021,  
▪ povprečna dodana vrednost na zaposlenega na dan 

31.12.2021:  42.122 EUR / zaposlenega  
▪ povprečna dodana vrednost na zaposlenega na dan 

31.12.2018 (rast je izračunana glede na izhodiščno stanje v 
letu 2018): 37.434 EUR / zaposlenega. 

 

 
 
 

 

10 % povprečno povečanje prihodka na 

podjetje, v skupini podjetij, ki smo jih spremljali na dan 

31.12.2021, 
▪ povprečen prihodek na podjetja na dan 31.12.2021: 1,26 mio 

EUR 
▪ povprečen prihodek na podjetje 31.12.2018 (rast je 

izračunana glede na izhodiščno stanje v letu 2018): 1,15 mio 
EUR  

 

  
  

 

35 % podprtih podjetij je tehnološko razvojno 
naravnanih:  
▪ 15 % podjetij z razvojem (od tega 3 % z lastnim 

razvojem) 
▪ 11 % v strokovnih, znanstvenih in tehnoloških 

dejavnostih 
▪ 5 % v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih 
▪ 4 % vlaganj v tehnološko opremo iz različnih 

dejavnosti 
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5. USPEHI PODPRTIH PODJETIJ v letu 2021 

 
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 pomoč Sklada. 

V nadaljevanju je naštetih nekaj najuspešnejših. 
 

 
5.1. TOP PODJETJA PO DODANI VREDNOSTI v 2021 

 
Dodana vrednost na zaposlenega je najbolj natančen kazalec uspešnosti poslovanja podjetij in 

nacionalnih gospodarstev. Je osnovni ekonomski indikator in temeljno merilo gospodarske aktivnosti 
ter uspeha. Vsebinsko pomeni novo ustvarjeno vrednost, ki jo je gospodarska družba ustvarila v enem 

letu. Iz tega razloga je ta kazalnik najprimernejši za primerjavo podjetij v posameznih okoljih. 

Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v RS za leto 2021 je znašala 53.0572 EUR na 
zaposlenega, v naštetih primerih pa so navedena podjetja, ki to povprečno vrednost presegajo.   

 

 

▪ 224.042 EUR/zaposlenega – TOP dodana vrednost podjetja  

MDM podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring d.o.o., ki je 

preko Sklada prejelo več garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne 

mere.  

 

▪ 96.794 EUR/zaposlenega – TOP dodana vrednost tehnološkega 

podjetja – INTRA LIGHTING PROIZVODNJA SVETIL, INŽENIRING 

IN OPREMA OBJEKTOV d.o.o., ki je preko Sklada prejelo več različnih 

vrst pomoči.  

 

▪ 678.846 EUR/zaposlenega – TOP dodana vrednost Start up podjetja 

NYD, napredne zdravstvene rešitve d.o.o., ki je preko Sklada prejelo 

zagonsko subvencijo v letu 2020.   

 

 

5.2. TOP PODJETJA PO PRIHODKU v 2021 

 

 

▪ 97.073.344 EUR – TOP prihodek podjetja MDM Podjetje za 

proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o. , ki je preko Sklada prejelo 

več garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. 

 

 

▪ 2.895.188 – TOP prihodek Start up podjetja NYD, napredne 

zdravstvene rešitve d.o.o., ki je preko Sklada prejelo zagonsko 

subvencijo v letu 2020.   

 
2 Vir: https://www.ajpes.si/novica/Poslovanje_gospodarskih_druzb_v_letu_2021?id=520 
 

https://www.ajpes.si/novica/Poslovanje_gospodarskih_druzb_v_letu_2021?id=520
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5.3. ZMAGOVALCI – PREPOZNANI IZ OKOLJA v letu 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med prejemniki sredstev Sklada je kar:  
 

▪ 7 podjetij od 10, ki jih je v letu 2021 časnik Delo izbral za 
nominirance za Delovo podjetniško zvezdo 

  

▪ Zmagovalec Delovih podjetniških zvezd 2021 – podjetje 

XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o, ki ponuja 

rešitve za učinkovito delo na daljavo ter za avtomatizacijo in 

digitalno preobrazbo. 

 

 

 
▪ Zlata gazela 2021: EKWB, podjetje za razvoj izdelkov za vodno 

hlajenje računalnikov d.o.o. 
 

▪ Vsi finalisti 2021:  
o PIŠEK - VITLI KRPAN proizvodnja kmetijskih in gozdarskih 

strojev, d.o.o.  
o MG ROHR zunanja in notranja trgovina, storitveno in proizvodno 

podjetje d.o.o.  
o REM montaža in kleparstvo d.o.o.  

o MARMOR HOTAVLJE, družba za obdelavo kamna, d.d.  
o ENSOL 360 inženiring in proizvodnja, d.o.o. 

 

 

 

▪ Finalisti tekmovanja Start up Slovenija 2021: 

o BEVO, biotehnološke rešitve, d.o.o. 

o MAESTRO AMADEUS, informacijske rešitve, d.o.o. 
o RINGOX, razvoj informacijskih rešitev, d.o.o. 

o SEAVISION, podvodna tehnologija, d.o.o. 
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5.4. HITRO RASTOČA PODJETJA3 
 
AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov 
posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pripravil 

seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2016-2020. 
  

Število vključenih podjetij: 119.453 

Število hitro rastočih podjetij: 6.930 oz. 5,8 % 
Število podjetij, ki so prvič uvrščena na seznam: 1.359 

Število podjetij, ki ohranjajo hitro rast iz preteklih let: 67 
  

Hitro rastoča podjetja predstavljajo 5,8 % vseh podjetij, zaposlujejo 23,8 % vseh delavcev v državi 

(129.810) in so dosegla 26,6 mrd evrov čistih prihodkov od prodaje. 

 
V celotnem seznamu hitro rastočih podjetij je 2.457 oz. 35 % takih, ki so preko Sklada prejela 
finančno pomoč v obdobju 2010 – 2021. 

 

Teh 2.457 podjetij pa v celotnem portfelju Skladovih podjetij predstavlja 19 % podjetij. 
 

 
Slika: Hitro rastoča podjetja v Sloveniji po obdobjih 
 

 
 

V prikazani sliki je vidno, da je število hitro rastočih podjetij po obdobjih nihalo. V zadnjem 
spremljanem obdobju (2016-2020) je v primerjavi s prvim obdobjem (2007-2011) se je število hitro 

rastočih podjetij povečalo za 58 %, kar je za gospodarstvo RS vsekakor dobro.  

 
3 Vir: Hitro rastoča podjetja v obdobju 2016-2020 (ajpes.si) - novejšega podatka za leto 2021 še ni na razpolago 

https://www.ajpes.si/novica/Hitro_rastoca_podjetja_v_obdobju_2016-2020?id=497
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6. UČINKI PODPRTIH PODJETIJ SKLADA PO SKUPINAH PRODUKTOV 

 
Sklad v svojem delovanju podpira podjetja v različnih življenjskih fazah, ki se med seboj dopolnjujejo 

oz. nadgrajujejo. V preteklem 4 letnem obdobju je Sklad podpiral šest skupin finančnih spodbud:   

                          
 
Vsaka skupina finančnih spodbud ima svojo specifiko in z različnimi spodbudami, podjetja ustvarijo 

različne učinke v okolju. Učinki posameznih skupin so prikazani v nadaljevanju.  
 

 
 

ZAGONSKE 

SPODBUDE 

SEMENSKI 

KAPITAL 

GARANCIJE 

MIKRO 
KREDITI 

TVEGAN 

KAPITAL 

POSEBNE 

SPODBUDE 
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6.1. ZAGONSKE SPODBUDE 

 
Zagonske spodbude so posebna skupina podpore podjetjem v prvi razvojni fazi, ko so podjetja šele 

na začetku svoje poti. Zgodnja podjetniška aktivnost v Sloveniji je po podatkih GEM4 v letu 2021 

narasla na 6,7 %, glede na leto 2020, ko je znašala 6 %, vendar je v primerjavi z drugimi skupinami 

držav nižja. V evropskih državah je bil indeks TEA (zgodnja podjetniška aktivnost) 8,7 %, med vsemi 

državami GEM pa 13,5 %.  

 

Postopek odobritve zagonskih spodbud je prikazan na spodnji sliki:   

 

 

 

 

Zagonske spodbude so namenjene:  

▪ spodbujanju ustanovitve in zagona nastajajočih podjetij, ki se nahajajo v prvi razvojni fazi začetka 

svoje podjetniške poti 

▪ razvoju podprtih podjetij in uspešnemu prenosu idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno 

uspešne podjeme, ki imajo pozitiven gospodarski in družbeni pomen 

Obstoj takšnih podjetij je skladno z analizo tržnih vrzeli ocenjen kot ogrožen oz. kot izredno ranljiva 

tržna skupina na trgu, zato je potrebno njim posvetiti posebno pozornost. Podjetja s prejeto zagonsko 

spodbudo so vključena tudi v vsebinsko podporo za mlada inovativna podjetja, pri čemer so 

prejemniki finančnih sredstev deležni vsebinskega podpornega programa, ki je specializiran oz. 

prilagojen ciljni skupini, obliki financiranja oz. fazi razvoja podjetja – #Startupplusprogram 

 

V okviru zagonski spodbud, Sklad posebno pozornost namenja tudi podjetjem na problemskih 

območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo želi RS izboljšati poslovanje in izvedbo razvojnih 

potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti podjetij v začetnem obdobju poslovanja ter 

izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih. Spodbude za problemska območja so se 

pričele izvajati v letu 2015, predvsem z namenom podpore novim podjetjem, ki bi v svojem okolju 

pripomogla k razvoju podjetništva in zmanjšanju brezposelnosti. 
 

 

 

 
 

 
4 GEM Slovenija 2021 
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V obdobju 2018 - 2021 so bile v skupini zagonskih spodbud (skupaj s spodbudami na problemskih 

območjih z visoko brezposelnostjo) izvedene sledeče aktivnosti:  

 

 

€ 10,84 mio odobrenih sredstev v obdobju 2018 - 2021, 

od tega v letu 2021 - 2,16 mio EUR oz. 20 % 

 

€ 12,35 mio izvedenih investicij MSP v obdobju 2018 - 2021, 

od tega v letu 2021 – 2,16 mio oz. 17 % 

 

215 podprtih zagonskih projektov v obdobju 2018 - 2021, 

od tega v letu 2021 40 oz. 18 % projektov 

Sklad namenja posebno pozornost Start up podjetjem že od leta 2006. V zadnjih letih letno podpre 40 

perspektivnih start up podjetij in s tem spodbuja uspešen prenos razvojnih idej podjetnih 
posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s 

potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Prav 
tako v posameznih letih (nazadnje leta 2020) glede na razpoložljivost sredstev podpre tudi zagonska 

podjetja na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.  

 
Graf: Gibanje odobrenega števila zagonskih spodbud, zneskov investicij in zneskov 
subvencij5 v obdobju 2018 - 20216 

 
 

 
5 Znesek investicije je enak znesku subvencije. 
6 V letu 2020 so vštete tudi zagonske subvencije na problemskih območjih, zato je število in znesek višji, kot ostala leta.  
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USTVARJENI UČINKI ZAGONSKIH PODJETIJ V OKOLJU 

 

 

234 ohranjenih delovnih mest in  
0,7 povprečno ustvarjenega novega delovnega 
mesta  
na podjetje v obdobju 3 let po investiciji in imajo 
v povprečju 1,9 zaposlenih na podjetje 

 

 

102 % povprečno povečanje dodane vrednosti 

na zaposlenega   v skupini podjetij podprtih z zagonskimi 

spodbudami, ki smo jih spremljali na dan 31.12.2021 

▪ povprečna dodan vrednost na zaposlenega 31.12.2021: 30.404 

EUR / zaposlenega 

▪ povprečna dodana vrednost na zaposlenega 31.12.2018 (rast je 

izračunana glede na izhodiščno stanje v letu 2018): 15.043 EUR / 

zaposlenega  

 

 

 

157 % povprečno povečanje prihodka na 

podjetje v skupini podjetij podprtih z zagonskimi spodbudami, 

ko smo jih spremljali na dan 31.12.2021 

▪ povprečen prihodek na podjetje na dan 31.12.2021: 101.975 

EUR / podjetje 

▪ povprečen prihodek na podjetje na dan 31.12.2018 (rast je 

izračunana glede na izhodiščno stanje v letu 2018): 39.730 EUR / 

podjetje  

 

 

TOP PODJETJE PO DODANI VREDNOSTI 
▪ NYD, napredne zdravstvene rešitve d.o.o.7,  
= 678.846 EUR / zaposlenega 
 

 

 

 
TOP PODJETJE PO PRIHODKU 
▪ NYD, napredne zdravstvene rešitve d.o.o  

= 2.895.188 EUR 

 

 

 

 

 
7 Podjetje je bilo prejemnik sredstev P2 2020. 
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PRIMER DOBRE PRAKSE ZAGONSKEGA PODJETJA 

 

 

Regija: PODRAVSKA  
Občina: MARIBOR 

 
FlawlessCode je kreativno tehnološko podjetje, ki se ukvarja z izdelavo ustreznih digitalnih izdelkov za 
naše stranke. Podjetjem pomagamo posodobiti ali izboljšati obstoječe izdelke kot odziv na nove 

priložnosti in nenehno spreminjajoče se potrebe trga. Podjetje je z investicijo razvilo aplikacijo 

PriceCompare - interaktivna mobilna aplikacija, ki vsebuje iskalnik izdelkov na osnovi umetne 
inteligence s pomočjo katere bo učinkoviteje mogoče poiskati najcenejši nakup izdelkov, glede na 

njihovo ceno in potnih stroškov potrebnih za nakup.  

 
 
Podjetje je v letu 2014 / 2015 prejelo zagonsko subvencijo Sklada. Sredstva je podjetje investiralo 

v razvoj aplikacije PriceCompare - interaktivna mobilna aplikacija, ki vsebuje iskalnik izdelkov na 
osnovi umetne inteligence s pomočjo katere bo učinkoviteje mogoče poiskati najcenejši nakup 

izdelkov, glede na njihovo ceno in potnih stroškov potrebnih za nakup. 

 

 

+ 288 % povečanje zaposlenih  
Stanje 31.12.2021: 35 zaposlenih 

  

 

+ 61 % povečanje dodane vrednosti na zaposlenega 
Stanje 31.12.2021: 66.025 EUR/zaposlenega 

  

 

+ 233 % povečanje prihodka 

Stanje 31.12.2021: 2,16 mio EUR prihodka 

INDUSTRIJA 
4.0 
– 

Pametna 

tehnologija 
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6.2. SEMENSKI KAPITAL 

 
Semenski kapital je mlad produkt Sklada in je namenjen finančnim spodbudam start up podjetij in se 

izvaja v obliki lastniškega financiranja. Sklad ta produkt uspešno kombinira z vsebinsko podporo. 

Kombinacija finančne in vsebinske podpore je namenjena spodbujanju nastajanja novih MSP, 
zaključevanju razvoja produkta in testiranju tržne komercialne sposobnosti ter naložbenega 

potenciala, kar predstavlja zgodnjo fazo inovativnih start-up podjetij. Le ta predstavlja pomembno 
fazo razvoja podjetij, kar izkazuje tudi statistika na EU področju. Produkt semenskega kapitala se 

izvaja v obliki konvertibilnega posojila (SK75) ali v obliki neposrednega lastniškega vložka v MSP (SK 
200 oz. SI-SK). S takšno obliko financiranja je Sklad pričel v letu 2014, v letu 2018 se produkt 

semenskega kapitala ni izvajal, so pa potekala intenzivna pogajanja s Skladom skladov o nadaljevanju 

in financiranju. Ponovna aktivacija produkta je bila izvedena v letu 2019. 
 

Postopek izvajanja produkta v kombinaciji s vsebinsko podporo je prikazan na spodnji sliki: 
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V obdobju 2019 - 2021 so bile v skupini semenskega kapitala izvedene sledeče aktivnosti:  

 

 

€ 5,73 mio odobrenih sredstev v obdobju 2019 - 2021,  

od tega v letu 2021 € 2,73 mio oz. 48 % 

 

€ 12,93 mio izvedenih investicij MSP v obdobju 2019 – 

2021, 
od tega v letu 2021 € 5,60 mio oz. 43 % 

 

45 podprtih projektov MSP v obdobju 2019 - 2021, 

od tega v letu 2021 - 15 projektov oz. 33 % 

V letu 2019 se je produkt izvajal šele v drugi polovici leta, zato so posledično za to leto nekoliko nižji 
rezultati.  

 
Graf: Gibanje odobrenega števila projektov s semenskim kapitalom, zneskov investicij in 
konvertibilnih posojil/lastniških vložkov v obdobju 2019 – 2021 
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USTVARJENI UČINKI V OKOLJU  
 

 

117 ohranjenih delovnih mest in  
0,5 povprečno ustvarjenega novega delovnega mesta  
na podjetje v obdobju 3 let po investiciji in imajo 
povprečno 3,1 zaposlenih na podjetje 

 

 
108 % povprečno povečanje dodane vrednosti 
na zaposlenega v skupini podjetij podprtih s semenskim 

kapitalom, ki smo jih spremljali na dan 31.12.2021 
▪ Povprečna dodana vrednost na zaposlenega na dan 31.12.2021: 

27.236 EUR / zaposlenega 
▪ Povprečna dodana vrednost na zaposlenega na dan 31.12.2018 

(rast je izračunana glede na izhodiščno stanje v letu 2018): 
13.122 EUR / zaposlenega  

 

 
28 % povprečno povečanje prihodka na 
podjetje v skupini podjetij podprtih s semenskim kapitalom, ki 

smo jih spremljali na dan 31.12.2021 
▪ Povprečen prihodek na podjetje na dan 31.12.2021: 395.445 EUR 

/ podjetje 
▪ Povprečen prihodek na podjetje na dan 31.12.2018 (rast je 

izračunana glede na izhodiščno stanje v letu 2018): 309.054 EUR 
/ podjetje 

 

 
TOP PODJETJE PO DODANI VREDNOSTI 
▪ ENETRA, transport in prodaja energije d.o.o. 
= 112.755 EUR / zaposlenega 

 

 
TOP PODJETJE PO PRIHODKU 
▪ OIKOS HOUSING, modularne hiše, projektiranje in 

storitve, d.o.o. 
= 3.787.944 EUR 
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PRIMER DOBRE PRAKSE PODJETJA PODPRTEGA S SEMENSKIM KAPITALOM 
 

 

 

Regija: PODRAVSKA 
Občina: HOČE - SLIVNICA 

 
Podjetje OIKOS je razvilo povsem edinstven koncept za mikro investitorje, ki hišico kupujejo zase in 

tudi za oddajanje. S tem poslovnim modelom so rešiti tri probleme, omogočili so lasten produkt za bolj 
zahtevne kupce z diferencirano ponudbo na trgu, možnost najema zemljišča tik ob morju ki je drugače 

težko dosegljivo, ter oddajanje v najem v imenu kupca za vračanje investicije.  

 

Podjetje je v letu 2021 prejelo sredstva semenskega kapitala z lastniškim vložkom v višini 
600.000 EUR in v okolju ustvarilo sledeče učinke: 

 

 

+ 93 % povečanje zaposlenih  
Stanje 31.12.2021: 29 zaposlenih 

  

 

+ 59 % povečanje dodane vrednosti na zaposlenega 
Stanje 31.12.2021: 46.187 EUR/zaposlenega 

  

 

+70 % povečanje prihodka 

Stanje 31.12.2021: 3,78 mio EUR prihodka 
 
 
 

 
 

Gradbeništvo 
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6.3. TVEGAN KAPITAL 

 
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 

srednje-kapitalskim 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 bila 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 cca. 430 mio 

EUR za naložbe v MSP-je z velikim potencialom rasti. Sklad je tudi v letu 2021 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 %.  

 
Slika: Struktura CEFoF  

 
 
 

V obdobju 2018 - 2021 je bilo v okviru projekta CEFoF skupno izvedenih 30 naložb v MSPje z velikim 
potencialom rasti s strani 9 zasebnih skladov tveganega kapitala v skupnem znesku 97,16 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 
▪ Austrian Growth Capital Fund 

 
Konec leta 2021 je bila izvedena tudi prva naložba v slovensko podjetje s strani Invera sklada v višini 

5,82 mio EUR. 
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PRIMER DOBRE PRAKSE PODJETJA PODPRTEGA S STRANI INVERA SKLADA  
 

      
 
Regija: PODRAVSKA  
Občina: MARIBOR  
 

 
 

Marles hiše d.o.o. je danes najstarejši in največji slovenski proizvajalec montažnih objektov in je že 

skoraj osem desetletij sinonim za montažne hiše. Podjetje sodeluje z raziskovalnimi institucijami, s 
konkurenco ter poslovnimi partnerji na vseh tistih razvojnih področjih, ki so usmerjeni v spodbujanje 

in razvoj montažne gradnje. 
 

Marles hiše so sodobno zasnovane, vrhunsko izdelane, prilagojene različnim namenom ter krajinskim 

in podnebnim razmeram. Tako so vsi materiali, ki jih uporabljajo v proizvodnji hiš, celoten Marlesov 
sistem gradnje in tehnološki proces v skladu z mednarodnimi standardi. Značilnost Marlesovega načina 

gradnje je gradnja, ki poteka v zaprtih prostorih v kontrolirani klimi in je zato neodvisna od vremena in 
zagotavlja možnost hitre vselitve. Vsi gradbeni materiali Marles hiše delujejo na človeka pozitivno in 

nudijo izredno zdravo ter prijetno klimo, hkrati pa so neškodljivi za okolje. Zaradi energetske varčnosti 
zagotavljajo velik prihranek energije in nižje stroške udobnega bivanja.  

 

S svojimi izvirnimi inženirskimi rešitvami že skoraj osem desetletij nastopajo s pionirsko vlogo pri 
razvoju gradnje z naravnimi in okolju prijaznimi materiali in prispevajo k temu, da je industrijska 

proizvodnja stavb iz naravnih in okolju prijaznih materialov z nizkim ogljičnim odtisom postala stalnica 
v proizvodnji sodobnih stavb. Cilj podjetja je zagotavljanje trajnostnega bivanja v skoraj nič-

energijskih stavbah in življenje z minimalnim vplivom na okolje.   

  

              

 

Invera Private Equity Fund, sklad zasebnega kapitala s sedežem na Nizozemskem, je v letu 2021 
odkupil 58,2-odstotni delež v družbi Marles Hiše Maribor. To za podjetje pomeni priložnost za širitev 

Gradbeništvo 

- 

Zelena 

gradnja 
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poslovanja in postati pomemben igralec v srednji Evropi. Investicija Invere se bo odražala v dodatnem 

zaposlovanju, večjih investicijah in uspešnejšem poslovanju podjetja, predvsem v zahodni Evropi, so 

sporočili iz Invere in Marlesa. 
 

V vodstvu Marlesa so povedali, da je njihova vizija postati vodilno podjetje na področju montažne 
lesene gradnje v srednji in zahodni Evropi: »Sklad Invera, ki ga ocenjujemo kot strateškega 

finančnega vlagatelja, je v podjetju prepoznal velik potencial in bo z vstopom v lastniško strukturo 

pripomogel k doseganju našega zastavljenega cilja glede rasti na tujih trgih ter povečanju proizvodnih 
kapacitet.« 

 
Podjetje Investma, katerega lastnik je Leopold Poljanšek, ohranja 41,8-odstotni delež in tako ostaja 

pomemben lastnik podjetja z okoli 30 milijonov evrov konsolidiranih prihodkov. Marles je največji 
slovenski proizvajalec in izvoznik montažnih lesenih hiš in objektov. 
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6.4. (MIKRO)KREDITI 

 
Krediti predstavljajo neposredni krediti Sklada po ugodni pogodbeni obrestni meri in z nižjimi 

zahtevami po dodatnem zavarovanju. Sklad izvaja (mikro)kredite od leta 2013, v zadnjih 3 letih pa se 
v okviru te linije izvaja okrepljena podpora s tovrstno spodbudo, kar je predvsem posledica omilitve 

vpliva Covid-19 na gospodarstvo.  
 

Postopek izvajanja produkta je prikazan na spodnji sliki: 
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V obdobju 2018 - 2021 so bile v skupini kreditov izvedene sledeče aktivnosti: 

 

232,96 mio EUR odobrenih kreditov v obdobju 2018 - 2021,  

od tega v letu 2021 – 119,0 mio oz. 51 % 

 

267,27 mio EUR podprtih investicij MSP v obdobju 2018 - 

2021, od tega v letu 2021 - 119,0 mio oz. 45 % 

 

 

6.910 podprtih projektov v obdobju 2018 - 2021,  

od tega v letu 2021 – 2.675 projektov oz. 38 % 

 
 

Graf: Gibanje odobrenega števila projektov, višine (mikro)kreditov in zneskov investicij v 
obdobju 2018 - 2021 
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USTVARJENI UČINKI V OKOLJU 
 

 

38.377 ohranjenih delovnih mest in 
0,04 povprečno ustvarjenega novega delovnega mesta  
na podjetje v obdobju 3 let po investiciji in imajo 
povprečno 8,5 zaposlenih na podjetje 

 

 
10 % povprečno povečanje dodane vrednosti na 
zaposlenega v skupini podjetij podprtih s krediti, ki smo jih 

spremljali na dan 31.12.2021 
▪ Povprečna dodana vrednost na zaposlenega na dan 31.12.2021: 

35.409 EUR/zaposlenega 
▪ Povprečna dodana vrednost na zaposlenega na dan 31.12.2018 

(rast je izračunana glede na izhodiščno stanje v letu 2018): 32.064 
EUR/zaposlenega  

 

 
14 % povprečno povečanje prihodka na podjetje v 

skupini podjetij podprtih z krediti, ki smo jih spremljali na dan 
31.12.2021 
▪ Povprečen prihodek na podjetje na dan 31.12.2021: 0,91 mio EUR 

▪ Povprečen prihodek na podjetje na dan 31.12.2018 (rast je 
izračunana glede na izhodiščno stanje v letu 2018): 0,80 mio EUR  

 

 

TOP PODJETJE PO DODANI VREDNOSTI 
ZUPO proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. 
= 310.630 EUR / zaposlenega 

 

TOP PODJETJE PO PRIHODKU 
HOČEVAR, podjetje za živilsko industrijo in trgovino, d.o.o. 
= 22.744.988 EUR 
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PRIMER DOBRE PRAKSE PODJETJA PODPRTEGA S KREDITOM    
 

 

 
 
Regija: JV SLOVENIJA 
Občina: NOVO MESTO 
 
HOČEVAR d. o. o. je proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, ki deluje na področju živilsko 
predelovalne industrije. Podjetje se je razvilo na podlagi dolgoletnih izkušenj družinskega podjetja. 

Hitro so ugotovili kje je oskrba živilsko predelovalne industrije pomanjkljiva, česa primanjkuje in kateri 
proizvodi ne zadovoljujejo visoko razvite tehnologije in kakovosti končnih izdelkov. Zato so dejavnost 

podjetja usmerili v proizvodnjo in prodajo naravnih črev, umetnih ovitkov govejega in svinjskega 

cepljenca, kož ter raznih dodatkov za živilsko predelovalno industrijo. V naslednjih desetih letih želijo 
postati »prva izbira mojstrov« na področju oskrbovanja z govejim in svinjskim cepljencem, kožami, 

usnjem, naravnimi črevi in umetnimi ovitki na vseh trgih evropske unije in držav bivše Jugoslavije. 
Sodobna proizvodnja in vrhunska kakovost izdelkov omogočata, da so eden izmed vodilnih podjetij na 

svojem področju.   

 

 
 

Podjetje je v obdobju 2020 - 2021 koristilo tri kredite Sklada za obratna sredstva. S pridobljenimi 

sredstvi je podjetje v okolju ustvarilo sledeče učinke:  
 

 

+ 18 % povečanje delovnih mest  
Stanje 31.12.2021: 46 zaposlenih 

  

 

+ 42 % povečanje dodane vrednosti na zaposlenega 
Stanje 31.12.2021: 60.714 EUR/zaposlenega 

  

 

+ 76 % povečanje prihodka 

Stanje 31.12.2021: 22,74 mio EUR prihodka 
 
 

 
Živilska 

industrija 
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6.5. GARANCIJE  
 

 

Garancije ostajajo v Evropi najbolj razširjen finančni instrument, na kar kaže tudi Združenje evropskih 
garancijskih shem (AECM), katere član je tudi Sklad. Združenje trenutno šteje 47 članic iz 30 držav. 

Člani so vzajemne garancijske sheme zasebnega sektorja ter javne institucije, ki so bodisi razvojne 
banke ali druge izvajalske institucije garancijskih shem. Vsem je skupno poslanstvo zagotavljanja 

jamstev za posojila za MSP, ki imajo ekonomsko dober projekt, vendar sama ne morejo zagotoviti 
zadostnega bančnega zavarovanja. AECM poudarja, da v obdobjih gospodarske stabilnosti, še posebej 

pa v obdobju krize COVID-19, garancijske institucije igrajo ključno vlogo pri pomoči MSP-jem pri 

dostopu do financiranja in pri premagovanju tržnih nepopolnosti na področju financiranja MSP. Zadnji 
dosegljivi podatki članic AECM  dokazujejo, da se zaradi vpliva COVID-19 na poslovanje podjetij, 

aktivnost izvajanja garancijskih shem izredno povečala. Leto 2021 je bilo v združenju AECM začetno 
leto novega večletnega finančnega okvira. Tudi naslednik programov COSME, InnovFin in Co., 

program InvestEU naj bi se začel l. 2021, vendar programi niso bili pripravljeni za začetek delovanja. 

Kar nekaj oblikovnih podrobnosti je bilo treba še dokončati. AECM je sodeloval pri ciljno usmerjenih 
posvetovanjih o pregledu stanja InvestEU in o okviru Operacije. AECM je poleg tega sodeloval pri 

pobudi štirih organizacij z EAPB, ELTI in NEFI za usklajevanje imenovanja predstavnikov "drugih 
izvajalskih partnerjev" v usmerjevalni odbor InvestEU. Poleg tega so prispevali k vaji testiranja trga 

EIF za a Jamstvo za trajnost, ki usklajuje odgovore članov AECM in NEFI. Nazadnje je sodeloval AECM 
v posvetovanju o ciljno usmerjenem pregledu finančne uredbe, ki se odločno zavzema za možnost 

brezplačne ponudbe garancije EU.  

Leta 2021 so imele članice AECM skupni obseg: 
▪ Portfelj garancij v višini 312 milijard EUR 

▪ 90 milijard EUR izdanih novih garancij v letu 2021 
▪ Skupno podprtih 5,9 milijona MSP. 

 

Garancije tudi v portfelju produktov Sklada predstavljajo najvišji odstotek vseh odobrenih sredstev. 
 

Postopek izvajanja produkta garancij je prikazan na spodnji sliki: 
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V obdobju 2018 - 2021 so bile v skupini Garancije izvedene sledeče aktivnosti: 

 

 

439,41 mio EUR odobrenih kreditov MSP s povprečno 75 % 

garancijo v obdobju 2018 - 2021,  
od tega v letu 2021 -  124,43 mio EUR oz. 28 % 
 

299,08 mio EUR dodeljenih garancij v obdobju 2018 - 2021,  
od tega v letu 2021 – 83,19 mio EUR oz. 28 % 
 

29,90 mio EUR subvencije obrestne mere v obdobju 2018 – 

2021, 

od tega v letu 2021 – 8,31 mio EUR oz. 28 % 

 

606,89 mio EUR izvedenih investicij MSP v obdobju 2018 – 

2021, 

od tega v letu 2021 – 167,30 mio EUR oz. 28 % 

 

2.138 podprtih projektov MSP v obdobju 2018 - 2021,  
od tega v letu 2021 - 577 projekta oz. 27 % 

 

Graf: Gibanje odobrenega števila garancij, zneskov investicij, kreditov, garancij in 
subvencij obrestne mere v obdobju 2018 - 2021 

 
 

V letu 2021 je število podprtih projektov nekoliko manjše kot v letu 2020 (125 projektov manj), saj je 

bilo v letu 2021 podprtih manj projektov, ki pa so imeli višje vrednosti investicije in višjo vrednost 

kredita, ki ga je Sklad podprl z garancijo. V letu 2021 je bila najvišja investicija 3,5 mio in 34 investicij, 
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ki so bile višje od 1,0 mio EUR, v letu 2020 pa je najvišja investicija znašala 2,2 mio EUR in le 21 

investicij, ki so bile višje od 1,0 mio EUR.  

 
 

USTVARJENI UČINKI V OKOLJU 
 

 

34.234 ohranjenih delovnih mest in  
0,9 povprečno ustvarjenega novega delovnega 
mesta na podjetje v obdobju 3 let po investiciji in  
imajo povprečno 18,2 zaposlenih na podjetje 

 

 
13 % povprečno povečanje dodane vrednosti 
na zaposlenega v skupini podjetij podprtih z garancijami, 

ki smo jih spremljali na dan 31.12.2021 
▪ povprečna dodana vrednost na zaposlenega na dan 

31.12.2021: 44.977 EUR/ zaposlenega 

▪ povprečna dodana vrednost na zaposlenega na dan 
31.12.2018 (rast je izračunana na izhodiščno stanje v letu 
2018): 39.872 EUR/zaposlenega  

 

 
11 % povprečno povečanje prihodka na 
podjetje, v skupini podjetij podprtih z garancijami, ki smo 

jih spremljali na dan 31.12.2021 
▪ povprečen prihodek na podjetje na dan 31.12.2021: 2,54 

mio EUR 
▪ povprečen prihodek na podjetje na dan 31.12.2018 (rast je 

izračunana glede na izhodiščno stanje v letu 2018): 2,29 
mio EUR  

 

 

TOP PODJETJE po dodani vrednosti in prihodku 
MDM podjetje za proizvodnjo, trgovino in 
inženiring d.o.o.  
Dodana vrednost = 233.615 EUR / zaposlenega 
Prihodek = 97.073.344 EUR 
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PORTFELJ GARANCIJ PO SODELUJOČIH BANKAH 
 

Pri izdajanju garancij za bančne kredite, Sklad sodeluje z različnimi poslovnimi bankami. Na dan 
31.12.2021 je v portfelju garancij imela vodilno vlogo NKBM d.d. z 22 % % odobrenih sredstev. Na 

drugem mestu je bila NLB d.d. s 17 % odobrenih sredstev in na tretjem mestu N Banka d.d. z 10 %, 
ki prav tako spada v skupino NLB, tako da skupaj tvorita najvišji delež garancij v portfelju Sklada. Na 

četrtem mestu je banka Intesa Sanpaolo d.d. z 8%, sledi Delavska hranilnica d.d. z 8 % odobrenih 

sredstev, nato Primorska hranilnica d.d. in Banka Sparkasse d.d., vsaka s 6 % deleža garancij. Ostale 
sodelujoče banke imajo 5 % oz. manjši delež garancij v portfelju aktivnih garancij Sklada.   
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PRIMER DOBRE PRAKSE PODJETJA PODPRTEGA Z GARANCIJO  

   
 
Regija: OSREDNJESLOVENSKA  
Občina: LJUBLJANA 
 
 

 
Podjetje MDM posluje na področju nerjavnega jekla in aluminija že 45 let. Dolga tradicija ohranjanja 

prožnosti, kakovosti ter visoke strokovnosti storitev je prežeta z neštetimi referencami, pridobljenimi v 

partnerstvih s podjetji iz Slovenije in tujine. MDM je ugledni partner podjetij iz kovinske, prehrambne, 
procesne, avtomobilske, kemične in farmacevtske industrije. 

 
 

Podjetje je v preteklih letih prejelo več garancij Sklada za investicije v posodabljanje tehnološke 

opreme in širitve proizvodnje, kar se je odrazilo v poslovanju podjetja, ki je v okolju  v zadnjih 10 letih 
ustvarilo pozitivne učinke:   

 

 

+ 42 % povečanje delovnih mest  
Stanje 31.12.2021: 101 zaposlenih 

  

 

+ 253 % povečanje dodane vrednosti na zaposlenega 
Stanje 31.12.2021: 224.042 EUR/zaposlenega 

  

 

+ 232 % povečanje prihodka 

Stanje 31.12.2021: 97,07 mio EUR prihodka 

 
 

   
 
 

 

 

 
Kovinska 
industrija 
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6.6. POSEBNE SPODBUDE 

 
Sklad izvaja tudi posebne spodbude, usklajene z ukrepi RS, ki v večini primerov predstavljajo 

nepovratna sredstva za posebne ciljne skupine. V obdobju 2018 – 2021 sta se okviru finančne linije 
posebnih spodbud podpirali dve ciljni skupini podjetij in sicer: 

▪ podjetja, ki uvajajo ali povečujejo proizvodnjo polproizvodov na področju predelave in obdelavo 
lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %) ter 

▪ podjetja, ki so uvajala oz. uvajajo digitalno transformacijo proizvodnih procesov.  

Na ta način se ustvarjajo nova delovna mesta ter se zvišuje dodana vrednost na zaposlenega. 
 

Lesna industrija ima v Sloveniji vsekakor veliko neizkoriščenih priložnosti. Gre za edino slovensko 
ekonomsko panogo, ki premore bogato surovinsko zaledje, geografsko ustrezno razpršene in 

tehnološko dokaj dobro opremljene predelovalne obrate, ter močno razvejan trg za izdelke, ki jih več 
kot polovico prodamo na tujih trgih. Lesnopredelovalna industrija se je v času izrazite recesije znašla v 

težavah in potrebuje pomoč pri prestrukturiranju in pospeševanju razvoja. Slovenska lesna industrija 

lahko v danih ekonomskih razmerah ob pravilno vodeni državni politik rešuje ekonomske, socialne in 
okoljske izzive.  

 
Drugo pomembno področje je digitalizacija podjetij, ki je pred epidemijo Covid-19 veljala za 

nepotrebno. V času epidemije in tudi po njej pa so podjetja ta pogled močno spremenila, saj je veliko 

število prav malih podjetij ugotovilo, da so svoje poslovanje lahko nadaljevali le z nadgradnjo svojega 
poslovanja (preusmeritev na delo na daljavo, spletno prodajo, spletno svetovanje….), kar se je 

izkazalo tudi v velikem zanimanju za podporo na področju digitalizacije poslovanja podjetij (P4D). 
 

Sklad je na tem področju eden izmed podpornih subjektov, ki si v svojem poslanstvu prizadeva z 

različnimi finančnimi spodbudami, pomagati podjetjem zapolniti finančno vrzel, prav z namenom 
doseganja globalne konkurenčnosti podjetij, ki bi dvignila slovenska podjetja na raven EU tudi po 

doseganju dodane vrednosti. Prav tako je Sklad uvedel dodatno podporo za digitalizacijo podjetij v 
obliki nepovratnih sredstev in tudi vavčerjev. 

 
 

Postopek izvajanja produkta je prikazan na spodnji sliki: 
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V obdobju 2018 - 2021 so bile v okviru posebnih spodbud izvedene sledeče aktivnosti: 

 

 

29,16 mio EUR dodeljenih spodbud za razvoj lesarstva in 

digitalne transformacije podjetij v obdobju 2018 - 2021,  
od tega v letu 20218 – 2,83 mio EUR oz. 10 % 

  

 

63,35 mio EUR izvedenih investicij MSP v obdobju 2018 - 2021,  

od tega v letu 2021 – 7,51 mio EUR oz. 12 % 

 

  

 

232 podprtih projektov MSP v obdobju 2018 - 2021,  

od tega v letu 2021 - 25 projektov oz. 10 % 

 
Sklad od leta 2017 s posebnimi spodbudami spodbuja razvoj lesarstva, v letu 2019 pa je začel tudi s 

spodbujanjem digitalizacije podjetij, kar bo podjetjem omogočilo večjo prilagoditev trgu in večje 
konkurenčne prednosti na globalnih trgih.   

 
Graf: Gibanje odobrenega števila posebnih spodbud, zneskov investicij in subvencij v 
obdobju 2018 - 2021 

 
 

 
 
 

 
8 Sredstva razpisa P4D React EU 2021 bodo odobrena v letu 2022 
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USTVARJENI UČINKI V OKOLJU 

 

 

8.478 ohranjenih delovnih mest in   
2,8 povprečno ustvarjenega novega delovnega mesta  
na podjetje v obdobju 3 let po investiciji in imajo 
povprečno 39,9 zaposlenih na podjetje 

 

 
19 % povprečno povečanje dodane vrednosti 
na zaposlenega v skupini podjetij podprtih s posebnimi 

spodbudami, ki smo jih spremljali na dan 31.12.2021 
▪ povprečna dodana vrednost na zaposlenega na dan 31.12.2021: 

53.260 EUR/zaposlenega 
▪ povprečna dodana vrednost na zaposlenega na dan 31.12.2018 

(rast je izračunana glede na izhodiščno stanje v letu 2018): 
44.794 EUR/zaposlenega 

 

 
8 % povprečno povečanje prihodka na 
podjetje v skupini podjetij podprtih s posebnimi spodbudami, ki 

smo jih spremljali na dan 31.12.2021 
▪ povprečen prihodek na podjetje na dan 31.12.2021: 4,78 mio 

EUR 
▪ povprečen prihodek na podjetje na dan 31.12.2018 (rast je 

izračunana glede na izhodiščno stanje v letu 2018): 4,41 mio 
EUR  

 

 
TOP PODJETJE PO DODANI VREDNOSTI 
▪ Zobozdravstvo Diamant, implantologija in estetsko 

zobozdravstvo d.o.o.. 
= 335.679 EUR / zaposlenega 

 

 

 
TOP PODJETJE PO PRIHODKU 
▪ MDM podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring 

d.o.o.  
= 97.073.344 EUR 
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PRIMER DOBRE PRAKSE PODJETJA PODPRTEGA S SPODBUDO ZA DIGITALNO 
TRANSFORMACIJO 

   
 
Regija: SAVINJSKA  
Občina: CELJE 
 
 
 

Zobozdravstvo Diamant d.o.o. je zobozdravstveni center brez koncesije, ki opravlja nadstandardne in 

visokokakovostne storitve. Njihove storitve so narejene brez bolečin in vsaj pod 3x povečavo z 
uporabo lup ali celo pod 36x povečavo z uporabo mikroskopa, zato so tudi kvalitetnejše. Opravljajo 

kompletne zobozdravstvene storitve. 

 
 
Podjetje je letu 2019 prejelo subvencijo za digitalno transformacijo podjetja in v okolju ustvarilo 

pozitivne učinke delovanja:   
 

 

+ 42 % povečanje delovnih mest  
Stanje 31.12.2021: 10 zaposlenih 

  

 

+ 118 % povečanje dodane vrednosti na zaposlenega 
Stanje 31.12.2021: 335.679 EUR/zaposlenega 

  

 

+ 70 % povečanje prihodka 

Stanje 31.12.2021: 3,49 mio EUR prihodka 
 
 

 

 
 

 
 

Storitveni  
sektor 

- 

družbeni 

učinek 
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7. VAVČERJI 
 
Javni pozivi za vavčerske spodbude, so bili prvič razpisani v letu 2019. Sklad izvaja vavčerje na podlagi 

odločitve o podpori s strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko št. 3-1/2/MGRT/0 
za operacijo »Vzpostavitev celovitega vincarškega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2019-

2023« iz dne 21. 12. 2018. Operacija se izvaja 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«, kot 

neposredno potrditev operacije (NPO).  

 
 

 
 

 

▪ Vavčer za certifikate kakovosti, 
▪ Vavčer za patente, modele, znamke, 

▪ Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, 
▪ Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, 

▪ Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, 

▪ Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, 
▪ Vavčer za pripravo digitalne strategije, 

▪ Vavčer za kibernetsko varnost, 
▪ Vavčer za statusno preoblikovanje družb, 

▪ Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja, 

▪ Vavčer za prenos lastništva. 
▪ Vavčer za prototipiranje. 

 
 

Skupaj je Sklad v obdobju 2019 – 2021 na 14 javnih pozivih podprl 7.227 projektov v skupnem znesku 
33.029.989,50 EUR. 
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Slika: prikaz razdelitve sredstev po posameznih vavčerjih v obdobju 2019 - 2021: 
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8. STANJE PODJETNIŠTVA V EU, RS IN NA SKLADU 

 
Od začetka leta 20209 so se zaradi pandemije Covid-19 podjetja po vsem svetu soočala z gospodarsko 
negotovostjo in pretresi v poslovanju. Do leta 2021 so se predvsem MSP soočala s težavami pri 

zaposlovanju osebja, doživljala nepričakovane razmere, hkrati pa se je bilo treba spoprijeti tudi z 
povišanji cen in kriznimi razmerami zaradi posledic Covida-19. V zadnjih dveh letih, so se bila podjetja 

primorana pripraviti na prehod v digitalno in trajnostno gospodarstvo. Leta 2021: 

▪ je bilo 99,8 % vseh podjetij v nefinančnem poslovnem sektorju MSP-jev, le-ti so: 
▪ zaposlovali dobrih 83 milijonov ljudi oz. 65,0 % celotne zaposlenosti in 

▪ skupaj so ustvarili 53,0 % celotne dodane vrednosti.  
 

Pandemija je v veliko podjetjih povzročila izrazit upad prodaje, zato so države EU uvedle številne javne 

ukrepe za podjetja, da so podjetja lažje prebrodila krizo in se izognila trajnemu oz. omejila 
odpuščanje. Na splošno so se MSP odrezala nekoliko bolje kot velika podjetja glede rasti in 

zaposlovanja v letu 2020 in v populaciji MSP kot celoti mikro MSP nekoliko bolje kot mala in srednje 
velika MSP. V letu 2021 so se MSP ponovno okrepila: 

▪ dodana vrednost se je v povprečju celo povečala za 8,0 %, 

▪ zaposlenost za 0,5 %.  
 

Povečanje obeh kazalnikov je bila posledica dveh dejavnikov, in sicer: 
▪ dodana vrednost se je merila v trenutnih cenah in posledično močna rast dodane vrednosti v letu 

2021 delno odraža inflacija;  
▪ različni programi, povezani s covidom, ki so jih leta 2020 uvedle vlade, so podprli zaposlovanje, 

tako se je poslovanje v letu 2020 zmanjšalo veliko manj kot dodana vrednost.  

 
Čeprav se je skupna dodana vrednost, ki so jo ustvarila MSP, leta 2021 povečala in je bila za 2,1 % 

višja kot pred pandemijo leta 2019 si leta 2021 niso vsa MSP opomogla od velikih padcev dodane 
vrednosti 2020. Predvsem je raven dodane vrednosti MSP v 2021 ostala nižja kot v 2019 v 

'nastanitvene in gostinske storitve' (-9,2 %), 'transport in skladiščenje' (-2,3 %), 'trgovina na debelo in 

drobno' (-1,3 %) in 'administrativne in pomožne storitve' (-0,3 %). Na splošno se je v „znanju 
intenzivnem“ sektorju povečala dodana vrednost MSP, zaposlovanja in števila MSP med letoma 2019 

in 2021. Nasprotno pa je v podjetjih z nizko stopnjo znanja bil padec vseh treh kazalnikov. 
 

Pred invazijo Rusije na Ukrajino je bilo za okrevanje MSP predvideno nadaljevanje v letu 2022. 
Dodana vrednost MSP v EU-27 naj bi se povečala za 6,9 %, MSP, zaposlenost za 1,6 %, kar je 

gospodarska uspešnost, ki je zelo podobna napovedi za velika podjetja. Poleg tega naj bi tako kot leta 

2021 mikro MSP prekašala mala in srednje velika MSP. Ta projekcija pa je zaradi posledic vojne v 
Ukrajini verjetno preveč optimistična glede na morebitne posledice za Evropo.  

 
Zaradi vseh posledic na gospodarstvo se v Evropi krepijo širši industrijski ekosistemi, znotraj katerih so 

povezane številne različne organizacije in podjetja, akademske ustanove in stranke. Sklad sledi 

trendom EU in v svojem delovanju podpira različna področja: 
 

1. INDUSTRIJA 4.0: 
▪ Umetna inteligenca 

▪ Učeči stroji, robotika, droni 
▪ Kriptologija 

▪ IOT – internet of things 

▪ Big data – blockchain 
▪ Aditivna proizvodnja – 3D printing 

 
2. NAPREDNE TEHNOLOGIJE: 

▪ Mobilna tehnologija 

▪ Pametni merilni sistemi 

 
9 Vir: https://www.een.rs/wp-content/uploads/2022/06/SME-AR-2021_22_Final-Report.pdf 

 

https://www.een.rs/wp-content/uploads/2022/06/SME-AR-2021_22_Final-Report.pdf
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▪ Pametna proizvodnja, napredni materiali in nanotehnologija 

▪ Pametni transport in skladiščenje 

▪ Pametna gradnja, design in oblikovanje 
▪ Zelena energija 

▪ Varstvo okolja in krožno gospodarstvo 
▪ Fin-tehnologije 

▪ Bio-tehnologije in farmacija 

▪ Zdravstvo, šport in life science 
▪ Zdrava hrana in agroživilstvo 

▪ Storitveni sektor z družbenim učinkom 
▪ Kultura in kreativne storitve / rešitve 

 
3. OSTALE SKUPINE 

▪ Rast z zunanjimi investitorji 

▪ Družinsko podjetništvo 
  

 
V času 2019 – 2021 so obravnavana področja različno prispevala k razvoju gospodarstva in k 

spremembi dodane vrednosti. Države članice EU so se različno spopadale s krizo in izvajale različne 

vrste finančnih pomoč. Veliko držav je izvajalo tudi ukrepe za preprečitev velikega porasta stečajev, 
kot so popuščanje upnikom, začasne opustitve pravnih pravil v zvezi s časom ko morajo družbe vložiti 

predlog za stečaj ter začasno zaprtje pravnih in upravnih subjektov, ki se ukvarjajo z razglasitvijo 
stečajev.  Posledično so ti ukrepi zmanjšali število stečajev v letu 2020 v večini držav članic. V letu 

2021 pa se je število stečajev v povprečju povečalo za 4,6 %, kar se bo lahko nadaljevalo še tudi v 
letu 2022. Prav tako je v letu 2020 upadlo število novo nastalih podjetij, kar pa se v letu 2021 že 

izboljšalo, saj so nove registracije podjetij poskočile za 15,1 %. Zmanjšalo se je tudi število novih 

zagonskih podjetij, ki uvajajo nove tehnologije in so ustvarjena z ambicijo po hitri rasti. Padec teh 
podjetij je bil zaznan že v letu 2019, in se je nadaljeval v leto 2020 in 2021, ko se je ustanavljanje 

takih podjetij zmanjšalo za 60 %. Padec ustanavljanja tehnoloških podjetij pa je imelo korist pri ostalih 
MSP-jih, saj se je pri njih povečala možnost financiranja. MSP-ji ostajajo ključnega pomena za zeleni 

prehod v EU, saj predvsem MSP-ji vidijo priložnosti, ki jih morajo ob zelenem prehodu in trajnosti 

izkoristiti na trgu.  
 

Kljub oviram, ki so v zadnjih letih pestila podjetja na evropskem trgu, pa so podjetja po podatkih 
Evropske Komisije dosegala naslednje rezultate: 

 

Tabela 1: primerjava dodane vrednosti na zaposlenega v EU, RS in SPS za MSP 
 

Kazalnik  

  

Odstotek 
RS/EU 

  

Odstotek 
SPS / RS 
SPS/EU 

Dodana 

vrednost na 
zaposlenega 

v MSP  

40.02410 

32.479 11 

53.057 12  

(podatek za 
gospodarske družbe) 

81 % 42.12213 
130 % 
105 % 

 

Primerjava kazalnika dodane vrednosti na zaposlenega s preteklimi leti, kaže na izrazit padec v letih 
2020 in 2021. Po podatkih EK je sicer dodana vrednost v letu 2021 glede na leto 2020 narasla za 8 %, 

vendar je vrednost nižja, kot je bila pred epidemijo Covid-19. V primerjavi kazalnikov v RS z EU 

vidimo, da po dodani vrednosti slovenska MSP podjetja dosegajo 81 % evropskega povprečja (pri 

 
10 Vir: 2021 SME COUNTRY FACT SHEET EUROPEAN UNION (podatek za 2021) 
11 Vir: 2021 SME COUNTRY FACT SHEET SLOVENIA (podatek za 2021 – povprečje za vsa podjetja) 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46090 
12 Vir: https://www.ajpes.si/novica/Poslovanje_gospodarskih_druzb_v_letu_2021?id=520 
13 Vir: baza podatkov Sklada 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46090
https://www.ajpes.si/novica/Poslovanje_gospodarskih_druzb_v_letu_2021?id=520
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prikazu podatkov gre za povprečje vseh podjetij (gospodarske družbe + samostojni podjetniki). V RS 

pa AJPES izračunava podatek dodane vrednosti tudi samo za gospodarske družbe, ki za leto 2021 

znaša 53.057 EUR/zaposlenega in tako presega skupno povprečje EU. Kljub visoki dodani vrednosti 
gospodarskih družb, pa mora slovensko gospodarstvo težiti k približevanju povprečja vseh poslovnih 

subjektov, tako da mora biti cilj v prihodnje izboljšanje teh 81 %, ki jih RS trenutno dosega.  
 

Za izboljšanje konkurenčnega položaja slovenskih podjetij je zato treba še odločneje ukrepati v smeri 

večanja gospodarske in finančne moči podjetij, predvsem v dejavnostih, ki ustvarjajo velik delež 
dodane vrednosti, zaposlujejo velik delež ljudi in so izvozno naravnani. Uravnovesiti je potrebno 

ukrepe, da bodo primerno podprta tako velika kot tudi manjša podjetja. Primerjava rezultatov po 
velikosti podjetij pokaže, da so velika podjetja bolj produktivna, saj lahko izkoristijo prednosti 

ekonomije obsega, učinkoviteje uporabljajo resurse, se lažje spopadajo s spremembami in tržnimi 
pogoji ter imajo na voljo več potrebnih resursov za širitev in razvoj poslovanja14.  

 
Primerjava podatka o dodani vrednosti na zaposlenega v MSP na ravni RS in Sklada kaže, da podjetja, 
ki jih v svoji bazi spremlja Sklad presegajo slovensko povprečje MSP za 30 %. Iz tega izhaja, da se za 

pomoč Sklada odločajo uspešna podjetja, ki v svojem poslovanju potrebujejo dodatna sredstva za 
razvoj svoje poslovne poti in s sredstvi Sklada izvedejo tudi investicije, ki k temu pripomorejo.  

 

Prav tako je zaradi posledic epidemije Covid-19 vedno večjega pomena digitalizacija podjetij, zato je 
potrebno v čim večji meri uvajat nove digitalne tehnologije v vsa podjetja. Pred pandemijo je bil zelo 

velik % MSP-jev, ki so menili, da ni potrebo po uvajanju novih tehnologij, kar za večja podjetja ni 
veljalo. V letu 2020 in tudi 2021 pa se je ta pogled podjetij močno spremenil, saj je veliko število prav 

malih podjetij ugotovilo, da so svoje poslovanje lahko nadaljevali le z nadgradnjo svojega poslovanja 
(preusmeritev na delo na daljavo, spletno prodajo, spletno svetovanje….). To je bilo izrazito vidno tudi 

v zanimanju podjetij za Skladov razpis digitalne transformacije podjetij (P4D). 

 
 

 

 

 
14 Povzeto po: Slovenski podjetniški observatorij 2021 


