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1. UKREPI MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO ZA SPODBUJANJE RASTI IN RAZVOJA
PODJETIJ
Mala in srednje velika podjetja v vsaki fazi življenjskega cikla zahtevajo specifične ukrepe in skozi
celotno obdobje delovanja tudi posebno pozornost. Zato si na Ministrstvu za gospodarstvo
prizadevamo sami ali prek svojih izvajalskih institucij Javne agencije za podjetništvo in tuje
investicije ter Slovenskega podjetniškega sklada s svojimi ukrepi izboljšati podjetniško kulturo,
ustvariti učinkovito in popolno podporno okolje, zagotoviti zadostno in popolno infrastrukturo,
povečati vlaganja v razvoj in s tem povezane naložbe, izboljšati povezovanje gospodarstva z
znanostjo in zagotoviti prehod visoko usposobljenih kadrov v gospodarstvo, ustvariti učinkovito
okolje za razvoj in inovacije ter zagotoviti ugodne in tudi posebne finančne vire. Vizija Ministrstva
za gospodarstvo je tako podpora nadaljnji krepitvi konkurenčnosti slovenskih podjetij prek
izvajanja različnih ukrepov, ki imajo svojo podporo v strateškem akcijskem dokumentu Program
ukrepov za razvoj podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.
V nadaljevanju niso navedeni ukrepi, ki so bili izvedeni v preteklih letih in nanje ni mogoča
prijava, ter instrument v podporo gospodarsko razvojni infrastrukturi, ki bo vključen po potrditvi
instrumenta.

1.1.

NAČIN IZVAJANJA UKREPOV OZIROMA PODELJEVANJE SREDSTEV

Ministrstvo za gospodarstvo dodeljuje podjetnikom državne pomoči oziroma pomoči po pravilu
»de minimis«. To so neposredna finančna sredstva državnega proračuna in pomenijo nujno
pomoč države pri realizaciji zastavljenih dolgoročnih ciljev gospodarskega razvoja. Podrobnejša
merila in pogoji podeljevanja državnih pomoči so objavljena v javnem razpisu. Pri pripravi javnega
razpisa je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo tako z vsebinskega kot tudi postopkovnega
področja, in sicer:
-

-

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/2007),
Zakon o družbah tveganega kapitala (ZDTK, Uradni list RS, št. 92/2007, 57/2009),
Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb (Uradni list RS, št.
44/2007 z dne 21.5.2007),
Proračun Republike Slovenije za leto 2010 (DP 2010, Uradni list RS, št. 99/2009 z dne 7. 12.
2009) in Proračun RS za leto 2011 (DP 2011, Uradni list RS, št. 99/2009 z dne 7. 12. 2009),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011, Uradni
list RS, št 99/2009 z dne 7. 12. 2009),
Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS
št. 107/06),
Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list RS št. 11/2007,
19/2009),
Dopolnjeni Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007-2013 (sklep Vlade RS, št. 31001-1/2009/9 z dne 15. 10. 2009),
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-

Program Vlade RS za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2005 – 2009 (sklep
Vlade RS, št. 30500-1/2005/11 z dne 25. 08. 2009),
Program instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki
Sloveniji za obdobje 2009 – 2013 (PIFI) (sklep Vlade RS, št. 30200-2/2009/5 z dne
22.10.2009).

Javne razpise izvaja Ministrstvo za gospodarstvo samo ali prek izvajalskih institucij:

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
Kotnikova 5 , 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 400 33 11
Faks: (01) 433 10 31
E-pošta: gp.mg@gov.si
Spletna stran: http://www.mg.gov.si/
JAPTI (Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije)
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 589 18 70
Faks: 01 589 18 77
E-pošta: japti@japti.si
Spletna stran: http://www.japti.si/
SPS (Slovenski podjetniški sklad)
Trubarjeva 11, 2000 Maribor
Tel.: 02 234 12 60
Faks: 02 234 12 82
E-pošta: info@podjetniskisklad.si
Spletna stran: http://www.podjetniskisklad.si/
TIA (Tehnološka agencija RS)
Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana
Tel.: 0590 89500
Faks: 0590 89531
E-pošta: info@tia.si
Spletna stran: http://www.tia.si/
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MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
Kotnikova 5, Ljubljana
Tel.: 01/400 33 13; 01/400 31 00

JAPTI
(Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije)

SPS
(Slovenski podjetniški sklad)

TIA
(Tehnološka agencija RS)

Verovškova 60, 1000 Ljubljana

Trubarjeva 11, 2000 Maribor

Dunajska c. 22, 1511 Ljubljana

-

-

Tel.: 01/589 18 70

Tel.: 02/234 12 60

Tel.: 0590 89500

Fax: 01/589 18 77

Fax: 02/234 12 82

Fax: 0590 89531

E-pošta:
japti@japti.si

E-pošta:
info@podjetniskisklad.si

E-pošta:
info@tia.si

Spletna stran:
www.japti.si

Spletna stran:
www.podjetniskisklad.si

Spletna stran:
www.tia.si

Vavčerski sistem podpore rasti
in razvoju podjetij
VEM točke (splošno informiranje
in začetno svetovanje, postopki
registracije)
Subjekti inovativnega okolja
Spodbujanje neposrednih tujih
investicij

-

-

Garancije za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere
(P1 2010)
Zagonska sredstva (P2)
Lastniško financiranje
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-

Komercializacija znanja VALOR

Tabela ukrepov Ministrstva za gospodarstvo za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti po
posameznih fazah razvoja podjetja*

Faza ustanavljanja

SKLOP UKREPOV


Faza start up

Faza razvoja in rasti

Faza prestrukturiranja

Vavčerski sistem usposabljanja
Subvencije za



Start Up
Prenos RR na



trge -VALOR


FINANČNI
INSTRUMENTI V
PODPORO RASTI IN
RAZVOJU




Lastniško financiranje - Tvegani kapital
Lastniško financiranje - Mezzanin krediti
Vavčerski sistem podpore rasti in razvoju podjetij
 Razvojne garancije s subvencijo obr.mere
 Podpora prestrukturiranju
podjetij
 Podpora prestrukturiranju
panog
 Spodbujanje neposrednih tujih
investicij

 Univerzitetni inkubatorji
 Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI)


PODJETNIŠKO OKOLJE



Tehnološki parki
Podjetniški
inkubatorji
Razvojni centri slovenskega
gospodarstva

MEHKE OBLIKE
PODPORE RAST
IN RAZVOJ



Splošno informiranje in začetno svetovanje - VEM točke



Usposabljanje za podjetništvo



Promocija podjetništva in spodbujanje podjetništva med mladimi ter internacionalizacije podjetij

Usposabljanje za mednarodno poslovanje


Zagotavljanje zunanjetrgovinskih informacij



Svetovanje in prenos znanj in izkušenj glede vstopa na
tuje trge

Podpora izgradnji poslovnih povezav/verig
vrednosti/grozdom

Gospodarske
delegacije

Sejemski nastopi

*V tabeli niso navedeni ukrepi, ki so bili izvedeni v preteklih letih in nanje ni mogoča prijava..
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1.2. UKREPI MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO ZA RAST IN RAZVOJ PODJETIJ

1.2.1. Splošno informiranje in začetno svetovanje prek vstopnih točk VEM

Izvajalska institucija: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije - JAPTI
Kontakt: ga. Katarina Urbas

Tel.: 01 589 18 70
Faks: 01 530 98 03
E-pošta: katarina.urbas@japti.si
Spletna stran: http://www.japti.si/

Opis: JAPTI podpira izvajanje celovitih podpornih storitev preko mreže vstopnih točk VEM,
ki zagotavljajo kakovostne brezplačne in dostopne podporne storitve na lokalni ravni.
Aktivnosti, ki jih izvajajo vstopne točke VEM, bodo usmerjene na potrebe posameznih ciljnih
skupin. Aktivnosti za osnovnošolce in dijake bodo v okviru izvajanja informativno-promocijskih
delavnic (posebej za osnovnošolce in posebej za srednješolce) usmerjene v spodbujanje razvoja
podjetniške kulture. Informiranje, izvajanje informativno-promocijskih delavnic in osnovno
svetovanje, povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij, razvojem poslovnih idej,
uporabo različnih podpornih inštrumentov, ipd. je namenjeno potencialnim podjetnikom in
delujočim podjetjem. Izvedba teh aktivnosti bo usmerjena v konkretne potrebe posamezne ciljne
skupine. Namen je celostna obravnava in generiranje novih podjetij pri potencialnih podjetnikih,
zagotavljanje višje ravni preživetja novonastalih podjetij in spodbujanje rasti in razvoja delujočih
podjetij.
Seznam vstopnih točk VEM za leti 2010 in 2011 bo znan v drugi polovici meseca maja 2010.
Ciljne skupine: mladi (osnovnošolci, dijaki), potencialni podjetniki, delujoča podjetja (0-3 let
poslovanja), delujoča podjetja (več kot 3 leta poslovanja, podjetja v rasti)
Objava: Objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajane celovitih podpornih storitev v
okviru vstopnih točk VEM na lokalni ravni za leto 2010 in leto 2011 v Uradnem listu št. 20/2010 z
dne 12. 3. 2010.

Sredstva: 1.486.000 EUR ( 690.000 EUR za leto 2010 in 796.000 EUR za leto 2011)
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1.2.2. Storitve univerzitetnih inkubatorjev, podjetniških inkubatorjev, tehnoloških parkov

Izvajalska institucija: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije - JAPTI
Kontakt: ga. Irena Meterc

Tel.: 01 530 98 00
Faks: 01 589 18 77
E-pošta: irena.meterc@japti.si
Spletna stran: http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/inovativno-okolje/Evidencasubjektov-inovativnega-okolja

Opis: JAPTI koordinira in podpira tudi slovenske tehnološke parke in inkubatorje. Namen
je razvoj inovativnega okolja, ki bo s svojimi aktivnostmi prispevalo k nastajanju in razvijanju
inovativnih podjetniških pobud ter novih inovativnih (tehnoloških) podjetij, ki so sposobna
ustvarjati nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.
Univerzitetni inkubatorji bodo večino aktivnosti namenjali dijakom in študentom, med katerimi
bodo izvajali promocijo podjetništva z namenom povečevanja prepoznavnosti podpornega in še
posebej inovativnega okolja. V okviru teh aktivnosti vzporedno poteka tudi prepoznavanje
inovativnih podjetniških potencialov in generiranje novih inovativnih podjetij, ki jim pomagajo
pri ustanovitvi podjetja in pripravi na samostojno podjetniško pot.
Podjetniški inkubatorji in tehnološki parki imajo v predinkubacijski fazi prav tako nalogo, da v
lokalnem/regionalnem okolju prepoznavajo inovativne podjetniške zamisli in tiste z visokim
potencialom rasti podprejo ter jim pomagajo pri iskanju poslovnih povezav in ustreznih virov
financiranja. S svojimi storitvami pripomorejo k visoki stopnji preživetja novonastalih podjetij,
spodbujanju rasti in razvoja ter h krepitvi sposobnosti podjetij za ustvarjanje novih delovnih mest
in visoke dodane vrednosti.
Seznam subjektov inovativnega okolja - evidenca A:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primorski tehnološki park, d. o. o.
Tehnološki park Ljubljana, d. o. o.
Regionalni center za razvoj, d. o. o. (Mrežni podjetniški inkubator Zasavje)
Štajerski tehnološki park, d. o. o.
INKUBATOR, d. o. o., Sežana
Mrežni podjetniški inkubator savinjske regije
Mrežni podjetniški inkubator savinjske regije - Mrežni spin off inkubator Univerze v Mariboru
UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, d. o. o.
IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva (Tovarna podjemov – podjetniški inkubator Univerze v
Mariboru)
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•
•
•
•
•

Ljubljanski univerzitetni inkubator, d. o. o.
Tehnopolis, d. o. o.
SAŠA Inkubator, d. o. o.
Tehnološko razvojni center za Koroško
Pomurski tehnološki park

Seznam subjektov inovativnega okolja - evidenca B:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inovatorski center ASI, zavod za spodbujanje inovativnosti
GEA College Poslovnoizobraževalni center, d. o. o.
Podjetniški inkubator Kočevje
Tehnološki center Posavja, raziskovanje in informiranje, d. o. o.
Podjetniški inkubator in inovacijski center Murania, d. o. o.
Mrežni podjetniški inkubator Vrelec, d. o. o.
Razvojni center Novo mesto, d. o. o. (Podjetniški inkubator Podskrajnik)
Zavod podjetniški inkubator Kamniške Alpe PI - KA

Seznam in kontakti subjektov inovativnega okolja so dosegljive na povezavi: http://www.podjetniskiportal.si/ustanavljam-podjetje/inovativno-okolje/Evidenca-subjektov-inovativnega-okolja

Ciljne skupine: mladi (študenti), potencialni podjetniki, delujoča podjetja
Objave: Objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajane nalog subjektov inovativnega
okolja v letih 2010 in 2011 v Uradnem listu št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010. Prijava na javni razpis ni
več možna.

Sredstva: 2.000.000 EUR (1.000.000 za leto 2010 in 1.000.000 za leto 2011).

1.2.3. Vavčerski sistem podpore rasti in razvoju in vavčersko usposabljanje

Izvajalska institucija: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije - JAPTI
Kontakt: ga. Vlasta Selšek

Tel.: 01 530 98 01
Faks: 01 589 18 77
E-pošta:vlasta.selsek@japti.si
Spletna stran: http://www.japti.si/
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Opis: S programom želimo zagotoviti podjetnikom cenovno dostopne svetovalne storitve
in usposabljanja.
Letos je vavčerski sistem podpore deležen pomembnih sprememb, predvsem pa bo usmerjen v
konkretne potrebe podjetij glede na fazo razvoja. V najzgodnejših fazah razvoja podjetij bomo še
okrepili vavčerski sistem usposabljanja ter to obliko neposredne pomoči podjetjem omogočili
tudi v kasnejših fazah razvoja, ko podjetja zaznajo potrebo po specifičnih znanjih.
Poleg usposabljanj bo na voljo tudi vavčerski sistem svetovalne podpore, ki bo usmerjen na ciljne
vsebine (mentorski vavčer, inovacijski vavčer, izvozni vavčer za področje internacionalizacije, ipd.)
in bo podjetjem omogočal dostop do potrebnih storitev z jasnim rezultatom, vezanim na razvoj in
rast.
Izvajale se bodo naslednje aktivnosti:
-

inovacijski vavčer,
vavčer za usposabljanje (splošna in posebna usposabljanja)
vavčer za tematska usposabljanja,
vavčer za mentorstvo.

Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja
Objava:
- Javni razpis »Inovacijski vavčer« je objavljen v Uradnem listu RS št. 27/2010, z dne 2. 4. 2010;
(http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=89&l=sl )
- Javni razpis »Usposabljanje zaposlenih v podjetju« je objavljen v Uradnem listu RS št.
34/2010 z dne 30.4.2010 (http://www.japti.si/index.php?t=Razpisi&id=93&l=sl ) Javni razpis
je zaprt z dne 16.7.2010 (Uradni list RS z dne 16.7.2010).

Sredstva: 3.813.000 EUR (1.837.000 EUR v letu 2010 in 1.976.000 EUR v letu 2011)

1.2.4. Sredstva za zagon podjetja - Javni razpis P2 - za sofinanciranje zagona podjetij v
subjektih inovativnega okolja v letu 2010 (P2) – RAZPIS JE ZAKLJUČEN!
Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad
Kontakt:
Tel.: (02) 234 12 53 Simon Böhm
Tel.: (02) 234 12 40 Nataša Krajnc
Tel.: (02) 234 12 72 mag. Manfred Lepej
Tel.: (02) 234 12 64 mag. Boštjan Vidovič
Faks: (02) 234 12 82
E-pošta: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
Spletna stran: http://ww.podjetniskisklad.si/
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Opis: Namen javnega razpisa je uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in
skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s
potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Tako želimo
podpirati ciljno skupino podjetij, ki so v najbolj občutljivi razvojni fazi. Še posebej je javni razpis
namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in/ter podjetjem, za katere je
značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in
ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši.
Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in
intenzivnejši razvoj projekta in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij.
Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika inovativna podjetja, ki so locirana v subjektih
inovativnega okolja.
Objava: Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2.2 010

Sredstva: 3.500.000 EUR.

1.2.5. Produkt P1 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – RAZPIS JE
ZAPRT

Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad
Kontakt:
Tel.: (02) 234 12 74 Bojana Mikeln
Tel.: (02) 234 12 88 Boris Ritlop
Tel.: (02) 234 12 64 mag. Boštjan Vidovič
Faks: (02) 234 12 82
E-pošta: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
Spletna stran: www.podjetniskisklad.si

Opis: Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, ki omogočajo
konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja
financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji
obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. 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 investicijski
ciklus.
Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja
Objava: Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009.
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(http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=118)

Sredstva: 62.000.000 EUR za garancije
8.510.000 EUR za obrestno mero

1.2.6. VALOR – spodbujanje procesa komercializacije znanja
Izvajalec: Tehnološka agencija Slovenje - TIA
Kontakt: mag. Alenka Mubi Zalaznik
Tel.: 0590 89500
Faks: 0590 89531
E-pošta: info@tia.si
Spletna stran: http://www.tia.si/

Opis: Sofinanciranje prenosa znanja in raziskovalnih rezultatov iz univerz in javnih raziskovalnih
zavodov. Namen javnega razpisa je spodbujati razvoj mladih podjetij, ki bodo v prihodnosti element
uspešne komercializacije znanja. Namen javnega razpisa je tudi spodbujanje zaposlovanja visoko
usposobljene delovne sile, rasti in razvoja podjetij, spodbujanje razvoja novih poslovnih modelov v
podjetjih ter spodbujanje prenosa pravic intelektualne lastnine iz univerz in javnih raziskovalnih
zavodov v zasebne gospodarske družbe in hkrati spodbujanje trajnega sodelovanja med navedenimi
subjekti.
Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja
Objava: Uradni list RS št. 42/2010, dne 28.5.2010

Sredstva: 1.000.000 EUR za leti 2010 in 2011

1.2.7. Lastniško financiranje – tvegani kapital, mezzanin krediti
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Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad
Kontakt:
Tel.: 02 234 12 48 mag. Vlasta Babič
Tel.: 02 234 12 86 Simona Grobelnik
Faks: 02 234 12 82
E-pošta: vlasta.babic@podjetniskisklad.si
E-pošta: simona.grobelnik@podjetniskisklad.si
Spletna stran: http://www.podjetniskisklad.si/

Opis: Predmet javnega razpisa so kapitalske naložbe Republike Slovenije v zasebne družbe
tveganega kapitala. Namen javnega razpisa je razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v
Sloveniji in pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika podjetja v obliki naložb
tveganega kapitala in mezzanin kapitala. Republika Slovenija želi na ta način preko Slovenskega
podjetniškega sklada povečati število zasebnih družb tveganega kapitala in pospešiti razvoj MSP s
potencialom hitre rasti ter multiplicirati učinek vlaganj javnih sredstev.
Ciljne skupine: družbe tveganega kapitala ter mikro, mala in srednje velika podjetja
Objava: Uradni list RS št. 17/2010, dne 5. 3. 2010

Sredstva: 33.995.000 EUR
1.2.8. Razvojni centri slovenskega gospodarstva

Izvajalec: Ministrstvo za gospodarstvo
Kontakt:
Tel.: 01 400 32 27 Barbara Eberl
Tel.: 01 400 35 20 Sabina Koleša
Faks: 01 433 10 31
E-pošta: rcsg.mg@gov.si
Spletna stran: http://www.mg.gov.si/

Opis: Namen javnega razpisa je spodbuditi vzpostavitev in delovanje razvojnih centrov
slovenskega gospodarstva za dolgoročen razvoj na vsebinskih področjih, ki predstavljajo
infrastrukturo v najširšem pomenu besede za razvoj novih produktov. Skupni projekti vključujejo
tako razvojno delo kot pomembno opremo in ostalo infrastrukturo, ki omogočajo razvoj podjetij,
njihovih kompetenc in dolgoročnih temeljev za rast in razvoj gospodarstva.
Ciljne skupine: vse oblike gospodarskih družb, združene v konzorcij
Objava: Uradni list RS št. 62/2010, dne 30.7. 2010
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Sredstva: 185.274.533 EUR

1.2.9. Podpora reševanju in prestrukturiranju podjetij
Izvajalec: Ministrstvo za gospodarstvo
Kontakt: g. Franc Zor
Tel.: 01 400 32 75
Faks: 01 432 22 66
E-pošta: franc.zor@gov.si
Spletna stran:
http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_upravljanje_resevanje_in_pr
estrukturiranje_podjetij/resevanje_in_prestrukturiranje_gospodarskih_druzb_v_tezavah/#c16838

Opis: Na podlagi Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah izvaja sektor naloge priprave strokovnih predlogov za dodelitev pomoči družbam v težavah
ter podpira ukrepe v smeri prestrukturiranja podjetij oziroma panog. Družba je v težavah, kadar ni
zmožna z lastnimi sredstvi ali sredstvi, ki jih lahko pridobi od družbenikov, delničarjev ali upnikov
ustaviti negativnih gibanj poslovanja, ki bi brez posredovanja države ogrozila obstoj družbe.
Družba je v težavah:
- v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let,
doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala;
- v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let,
doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba skupaj s
prenesenimi izgubami preteklih let v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci;
- če je družba že postala plačilno nesposobna, ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v
zvezi z insolventnostjo;
- če na osnovi meril za dokazovanje težav dokaže, da je v težavah.
Ministrstvo za gospodarstvo izvaja ukrepe za pomoč podjetjem, ki zadoščajo pogojem zgoraj
navedenega zakona s kratkoročnimi in dolgoročnimi posojili in subvencijami, upravlja podjetja v
državni lasti in izvaja postopke zapiranja rudnikov.
Ciljne skupine: vse oblike gospodarskih družb
Objava:

Uradni list RS št 44/2007 z dne 21. 5. 2007

1.2.10. Dodeljevanje finančnih spodbud za tuje neposredne investicije (Javni razpis za
spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2010 in 2011)
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Izvajalec: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije -JAPTI
Kontakt:
Tel.: 01 589 18 89 Matej Skočir
Tel.: 01 530 98 05 mag. Simona Novak
Faks: 01 530 98 50
E-pošta:

matej.skocir@japti.si

Spletna stran: http://www.japti.si/, http://www.investslovenia.org/

Opis: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za začetne
investicije, ki jih bodo tuji investitorji izvajali v slovenskih gospodarskih družbah, v katerih imajo
vsaj 10 % neposredni lastniški delež. Namen razpisa je investiranje tujih investitorjev v
investicijske projekte, ki bodo zagotavljali nova delovna mesta predvsem v panogah z višjo
dodano vrednostjo, prispevali k prenosu znanja in tehnologij ter k skladnejšemu regionalnemu
razvoju, hkrati pa bodo prispevali k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev
s slovenskimi podjetij. Za dodelitev finančnih sredstev lahko kandidirajo upravičenci z
investicijskimi projekti v predelovalno dejavnost, v storitveno dejavnost, katerih storitve se
mednarodno tržijo ter razvojno-raziskovalno dejavnost.
Ciljne skupine: mala, srednje velika in velika podjetja
Objava: Uradni list RS št. 25/2010 z dne 26.3.2010

Sredstva: 14.496.470 EUR (6.496.470 EUR v letu 2010 in 8.000.000 EUR v letu 2011)

1.2.11. Spodbujanje internacionalizacije podjetij
Izvajalec: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije - JAPTI
Kontakt: mag. Gorazd Justinek
Tel.: 01 589 1870
Faks: 01 530 98 50
E-pošta: izvoznookno@japti.si
Spletna stran: http://www.japti.si/, http://www.izvoznookno.si/

Opis: Ministrstvo za gospodarstvo preko JAPTI podpira izvajanje storitev na področju
spodbujanja internacionalizacije z namenom, da bi olajšali slovenskim podjetjem vstop in
poslovanje na tujih trgih:
– za podjetja, ki želijo vstopiti na tuji trg ali diverzificirati svoje poslovanje na tujih
trgih, se izvaja izobraževanje za mednarodno poslovanje, na katerem želimo
podjetja spodbuditi k pripravi poslovne in izvozne strategije ter izvoznega načrta,
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–

–

–

podjetjem so pri izbiri pravega tujega trga na voljo poslovno-gospodarske in
zunanjetrgovinske informacije za številne izvozne trge, s katerimi je mogoče
raziskati poslovno okolje in priložnosti na tujih trgih. Pri tem lahko uporabijo tudi
tržno-analitska orodja, ki omogočajo še podrobnejši pregled potencialnih tujih tržišč,
z mrežo poslovnih klubov, JAPTI predstavništev slovenskega gospodarstva v tujini,
ekonomskih svetovalcev in drugih sodelavcev svetujemo podjetjem, kako vstopiti na
tuje trge in spodbujamo prenos znanj iz izkušenih in večjih podjetij glede vstopa na
tuje trge v manjša in manj izkušena podjetja,
ker je predstavitev podjetja v tujini pomembna, pa tudi stroškovno zahtevna,
Ministrstvo za gospodarstvo prek JAPTI sofinanicira skupinske sejemske nastope v
tujini in organizira gospodarske delegacije na tuje trge.

Ciljne skupine: mala, srednje velika in velika podjetja

Sredstva: 8.237.700 EUR (5.023.708 EUR v letu 2010 in 3.213.992 EUR v letu 2011)

2. ODGOVORI NA POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA PODJETNIKOV

2.1.

Način podeljevanja sredstev
Ministrstvo za gospodarstvo samo ali prek izvajalskih institucij (Slovenskega podjetniškega sklada,
Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije ter Tehnološke agencije Slovenije), v skladu z
Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1, Ur.l.RS. št. 102/2007) in Dopolnjenim
Programom ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep
Vlade RS številka 31001-1/2009/9 z dne 15.10.2009), za dodelitev državne oziroma de minimis
pomoči izvede javni razpis. Podrobnejša merila in pogoji so določeni v posameznem javnem
razpisu v skladu z veljavno zakonodajo.

2.2.

Vprašanja glede plačilne nediscipline, plačilnih rokov
Ministrstvo za gospodarstvo ni pristojni organ, ki bi predlagal zakonodajo na področju
pogodbenega (Obligacijski zakonik) in izvršilnega prava (Zakon o izvršbi in zavarovanju) kot tudi
ne insolvenčnega prava (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju). Področna zakonodaja je v pristojnosti Ministrstva za finance oziroma
Ministrstva za pravosodje.
Lahko pa, skladno s 231. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do
dolžnika, proti kateremu predlaga začetek postopka in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te
terjatve več kot 2 meseca, vloži predlog za začetek stečajnega postopka dolžnika. AJPES od
uveljavitve ZFPPIPP na svoji spletni strani objavlja sklepe in pisanja, izdana v postopkih zaradi
insolventnosti. AJPES že na dan prejema objave v zvezi s posameznim postopkom zaradi
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insolventnosti objavi podatke o posameznem postopku zaradi insolventnosti (med drugim
identifikacijske podatke insolventnega dolžnika, posebej za pravno osebo, podjetnika ali
zasebnika in potrošnika). AJPES tako na spletnih straneh vsakomur omogoča brezplačen vpogled
v te podatke, in sicer tako po datumu objave, identifikacijskih podatkih insolventnega dolžnika
kot tudi po sodišču in opravilni številki postopka zaradi insolventnosti.
Država tudi z Zakonom o izvrševanju proračuna za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011) določa plačilne
roke v breme državnega in občinskih proračunov, kjer je v 22. členu določen splošni 30-dnevni
rok plačila za neposredne proračunske uporabnike. V parlamentarno obravnavo so bile poslane
spremembe tega zakona. Predlagani zakon določa plačilne roke tudi za posredne proračunske
uporabnike. Cilj takšne ureditve pa je, da država v največji možni meri omeji finančno
nedisciplino na tistih področjih, ki se financirajo neposredno iz proračunov.
S plačilno nedisciplino se spopada tudi Evropska unija. Ta jo je poskušala zajeziti z Direktivo o
zapoznelih plačilih v trgovinskih poslih, ki naj bi znižala tveganje neplačila pri prodaji z odlogom
plačila. Žal pa ta direktiva ni izpolnila pričakovanj. Rezultati raziskav so namreč pokazali, da se
povprečni pogodbeni plačilni roki med obravnavanimi regijami evropskega gospodarskega
prostora zelo razlikujejo in se gibljejo od 24 do 70 dni. Obstajajo pa tudi pomembne razlike v
povprečnem številu dni zamude plačil, ki zamaknejo dejansko plačilo računa še od 8 do 19 dni.
Kljub temu da je omenjeno direktivo do konca leta 2004 prevzelo 24 takratnih članic Evropske
unije, razen Španije, se je v praksi izkazala kot neuspešna.
2.3.

Vprašanja glede nezaposlenosti, subvencij za zaposlovanje, samozaposlovanje

Področje dela je v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
(Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.: 01 369 77 00, faks: 01 369 78 32, gp.mddsz@gov.si). Razpisi so
v pripravi in bodo objavljeni predvidoma v mesecu aprilu 2010.
Za informacije o možnostih pridobitve subvencij za zaposlene oziroma za sofinanciranje
samozaposlitev se obrnite na ministrstvo oziroma na področni Zavod za zaposlovanje Republike
Slovenije (http://www.ess.gov.si/). Program samozaposlovanje bi naj bil predvidoma objavljen v
drugi polovici meseca maja 2010.
2.4.

Ustanovitev s.p.p. oziroma podjetja

Velikokrat se pred registracijo podjetja vprašate, kam in na koga naj se obrnete po pomoč.
Informacije o samem postopku registracije, katera pravnoorganizacijska oblika je za vas
najprimernejša, na katerih točkah lahko opravite registracijo oziroma posamezne spremembe,
lahko najdete na spletni strani JAPTI-ja:
http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje
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3. CELOVITI INSTRUMENTI PODPORE RASTI IN RAZVOJU PODJETIJ V SLOVENIJI
Denarni

tok

USTANOVITEV
PODJETJA

FAZA

PRED SEMENSKA IN SEMENSKA FAZA

FAZA RAZVOJA IN
RASTI

START UP

NADALJNJE
RASTI,
PRESTRUKTURIR
ANJA
IN

Stopnja razvoja MSP

 Vavčerski sistem usposabljanja
 Subvencije za Start Up
 Prenos RR na trge -VALOR
 Lastniško financiranje Tvegani kapital
 Lastniško financiranje: Mezzanin krediti
 Vavčerski sistem podpore rasti in razvoju podjetij
 Ugodna posojila za investicijske projekte – regionalna raven
 Sofinanciranje turistične

infrastrukture
 Splošna jamstvena shema
 Mikro garancije

FINANČNI
INSTRUME
NTI
V
PODPORO
RASTI
IN
RAZVOJU

 Razvojne garancije s subvencijo obr.mere

 Neposredni krediti
 Podpora prestrukturiranju

podjetij
 Podpora prestrukturiranju

panog
 Spodbujanje neposrednih tujih

investicij
 Zavarovanje izvoznih kreditov
 Zavarovanje investicij v tujini
 Zavarovanje bančnih garancij
 Program izravnave obresti
 Posebne spodbude za ciljne trge
 Univerzitetni inkubatorji
 Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (Japti)
 Tehnološki parki
 Podjetniški inkubatorji

PODJETNIŠKO
OKOLJE

 Javni sklad RS za podjetništvo (SPS)
 Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja
 Gospodarsko razvojna infrastruktura
 Slovenska izvozna in razvojna

banka (SID)
 Splošno informiranje in začetno svetovanje - VEM točke
 Usposabljanje za podjetništvo
 Promocija podjetništva, rasti in razvoja ter internacionalizacije

MEHKE
OBLIKE
PODPORE
RASTI
IN
RAZVOJU

 Usposabljanje za mednarodno poslovanje
 Zagotavljanje zunanjetrgovinskih informacij
 Svetovanje in prenos znanj in izkušenj glede vstopa na tuje trge
 Podpora izgradnji poslovnih povezav/verig vrednosti/grozdom
 Gospodarske delegacije
 Sejemski nastopi
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Seznam ukrepov, ki jih izvajajo podporne institucije, lahko dobite na spletni strani:
http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=9

20

21

