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AKCIJSKI NAČRT ZA IZVAJANJE AKTA ZA MALA PODJETJA 2012–2013

1. NAMEN IN CILJ AKCIJSKEGA NAČRTA ZA IZVAJANJE AKTA ZA MALA PODJETJA
Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala podjetja (v nadaljevanju Akcijski načrt) predstavlja celovit in
povezan program ukrepov za ustvarjanje konkurenčnega poslovnega okolja za mikro, mala in srednje
velika podjetja (MSP). Akcijski načrt je ključen za uresničevanje načela »najprej pomisli na male«.
Cilj Akcijskega načrta je pripraviti pregled usmeritev Vlade RS in nabor konkretnih ukrepov, s
katerimi bomo spodbujali nastajanje podjetij, hitrejši razvoj podjetij v začetnih fazah delovanja in
njihovo konkurenčnost, rast in razvoj vseh nadaljnjih fazah razvoja.
Pri načrtovanju ukrepov in aktivnosti smo upoštevali proračunske zmožnosti v obdobju 2012-2013 in
zmanjševanje sredstev na vseh področjih. Zato smo del ukrepov usmerili v nefinančne spodbude in
aktivnosti, namenjene ustvarjanju učinkovitejšega in boljšega poslovnega okolja.
2. STANJE PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI
V Sloveniji je v letu 2010 po zadnjih podatkih Statističnega urada RS delovalo 115.134 podjetij, od
tega je bilo mikro podjetij 107.745 (93,6 % vseh podjetij), malih 5.937 (5,2 %), srednjih 1.223 (1,1 %)
in velikih 229 podjetij (0,2 %). MSP je bilo 114.905 oziroma kar 99,8 % vseh podjetij v Sloveniji.
V MSP je delalo 432.979 oseb, kar predstavlja 71,59 % vseh oseb, ki so delale v podjetjih leta 2010.
Največ oseb v MSP je delalo v predelovalnih dejavnostih (116.947), sledita trgovina (86.392) in
gradbeništvo (69.197).
Podatki o ustvarjenemu prihodku pokažejo, da je 99,8 % MSP ustvarilo 50,5 milijarde evrov prihodkov,
kar predstavlja 66,2 % celotne vrednosti prihodkov podjetij v Sloveniji v letu 2010. V skupini MSP so
največ prihodkov ustvarila srednje velika podjetja (18,9 milijarde evrov), ki jim sledijo mikro podjetja
(16,0 milijarde evrov) in mala podjetja (15,7 milijarde evrov). Največ prihodka med mikro podjetji so
ustvarila podjetja v drugih storitvenih dejavnostih, 34 %, in v dejavnosti trgovina (G), 39 %. Med
majhnimi podjetji je največ prihodka ustvarila trgovina (G), 43 %. Med srednje velikimi podjetji so
največ prihodka ustvarila podjetja v industrijskih dejavnostih (B-E), 42 %, in v dejavnosti trgovina (G)
36 %.
MSP so se v primerjavi z velikimi podjetji relativno slabše odrezala tudi po podatkih o dodani
vrednosti. V letu 2010 so ustvarila 63,7 % dodane vrednosti oziroma 11,1 milijarde evrov, od tega
srednja podjetja 4,1 milijarde evrov, mikro podjetja 3,7 milijarde evrov in mala podjetja 3,4 milijarde
evrov. Med mikro podjetji so največ dodane vrednosti ustvarila podjetja v drugih storitvenih
dejavnostih, 45 %. Tudi med majhnimi podjetji so ustvarila največ dodane vrednosti podjetja v drugih
storitvenih dejavnostih, in sicer 34 %. Med vsemi srednje velikimi podjetji so največ dodane vrednosti
ustvarila podjetja v industrijski dejavnosti, in sicer 47 %.
Profil MSP v Sloveniji, ki ga je oktobra 2011 izdelala Evropska komisija, je pokazal, da Slovenija
dosega boljše rezultate od povprečja EU pri treh od devetih načel Akta za mala podjetja, za katera so
na voljo podatki, in sicer pri načelih podjetništvo, »misli najprej na male« ter enotni trg. Na vseh ostalih
področjih so rezultati enaki ali slabši od povprečja. V letu 2010 in na začetku leta 2011 je bil glavni
poudarek na načelih podjetniškega izobraževanja, »misli najprej na male« in dostopa do finančnih
sredstev.
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Primerjava uspešnosti Slovenije s povprečjem EU in preteklimi rezultati Slovenije jasno kaže, da
napredek na področjih, kot so dostop do finančnih sredstev ter državna pomoč in javno naročanje
omejuje pomanjkanje sredstev, kar je bila posledica padca gospodarske aktivnosti. Večina preostalih
področij politik kaže na to, da napredka ni bilo ali da je ta omejen, največja izboljšanja pa je mogoče
opaziti na področjih odzivna uprava in enotni trg.
3. UGOTOVITVE AKCIJSKEGA NAČRTA ZA IZVAJANJE AKTA ZA MALA PODJETJA 20102011 IN USMERITVE ZA NAPREJ
Slovenija ena izmed prvih držav članic EU, ki je pripravila Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala
podjetja, ga začela celovito izvajati in uvajati princip »najprej pomisli na male«. Akcijski načrt za
izvajanje Akta za mala podjetja v obdobju 2010-2011 je obsegal ukrepe in aktivnosti v okviru vseh 10
načel, ki jih opredeljuje Akt za mala podjetja. V okviru posameznega načela smo izpostavili zgolj eno
oziroma dve prednostne aktivnosti, kjer smo zasledovali vnaprej zastavljene rezultate in cilje.
Analiza rezultatov dvoletnega dela je pokazala naslednje:
- razvili in izvajali smo finančne instrumente (garancije, tvegani kapital),
- spremenili smo zakonodajo na področju plačilne nediscipline,
- nadaljevali smo z izvajanjem programa odprave administrativnih ovir in zmanjševanja
administrativnih bremen s posebnim poudarkom na upoštevanju načela »najprej pomisli na
male«,
- uvedli smo institut »odposlanca za MSP« na nivoju državnega sekretarja ministrstva,
pristojnega za gospodarstvo, ki je v letu 2011 prevzel aktivno vlogo neuradnega predstavnika
MSP in pričel sodelovati z zbornicami,
- pomembno mesto pri usmeritvah ukrepov za spodbujanje podjetništva in inovativnost zaseda
Razvojno inovacijska strategija Slovenije (RISS),
- potrebno je pospešiti promocijo ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi,
- izzivi nas čakajo tudi na področju internacionalizacije tako na EU ravni kot tudi globalno,
razvojem grozdenja in izvajanja velikih projektov, ki temeljijo na regionalni specializaciji.
Bistvenega pomena pri pripravi in izvajanju Akcijskega načrta izvajanja Akta za mala podjetja je
sodelovanje in povezovanje ključnih resorjev. S tega vidika smo v pripravo novega Akcijskega načrta
izvajanja Akta za mala podjetja 2012-2013 vključili dodatne resorje (kmetijstvo, okolje, …), preučili vse
aktivnosti ter poiskali izzive za naprej.
Glavne usmeritve bodo predvsem v odpravi pomanjkljivosti, s katerimi se srečuje slovensko
podjetništvo, in spodbujanju prednosti, ki jih imamo.
4. USMERITVE EVROPSKE UNIJE ZA PRIHODNJO FINANČNO PERSPEKTIVO
Pri pripravi Akcijskega načrta izvajanja Akta za mala podjetja 2012-2013 smo upoštevali tudi
usmeritve, ki jih predstavlja Evropska komisija pri pripravi novih programov, namenjenih spodbujanju
podjetij in podjetništva:
1. Evropska komisija je 30. 11. 2011 objavila predlog novega okvirnega programa za
konkurenčnost MSP – COSME 2014-2020, ki je del svežnja za raziskave, inovacije in
konkurenčnost.
Program COSME je v skladu s strategijo Evropa 2020 namenjen ustvarjanju pogojev za napredek
evropskih podjetij in zagotovitvi, da bodo MSP lahko v celoti izkoristila ogromen potencial enotnega
trga ter segla tudi zunaj njega. Cilji COSME so na nacionalni ravni skladni s cilji Akcijskega načrta
za izvajanje Akta za mala podjetja: (i) izbojšati okvirne pogoje z namenom prispevanja h
konkurenčnosti in trajnosti podjetij, (ii) izbojšati dostop do financiranja MSP v obliki povratnih virov,
(iii) izboljšati dostop do trgov v EU in svetu in (iv) spodbuditi podjetništvo, ki vključuje predvsem
spodbujanje specifičnih ciljnih skupin (potencialnih) podjetnikov.
2. Poleg tega je Evropska komisija pripravila predlog Okvirnega programa za raziskave, inovacije
in tehnološki razvoj – HORIZON 2020, ki predvideva okrepljeno vlogo MSP. Program predvideva
proračun v višini 80 milijard evrov. V skladu s strategijo EU 2020 bodo cilji okvirnega programa
predvsem: odgovor na družbene izzive, spodbujanje industrije in konkurenčnosti ter odličnost v
znanstveni bazi. V HORIZON 2020 bo poseben poudarek tudi na MSP, predvsem s spodbujanjem
njihove udeležbe v programih; poenostavljeni bodo postopki za sodelovanje. Prav tako je
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predviden posebni ukrep za MSP ter določen delež proračuna programa, ki naj bi bil »rezerviran«
za MSP.
Tako Večletni finančni okvir (MFF), pravila državnih pomoči in strukturnih skladov ter seveda COSME
2014-2020 in HORIZON 2020 predstavljajo ključni okvir za večanje konkurenčnosti EU in evropskega
gospodarstva do leta 2020 ter usmeritve za pripravo politik in programov na področju spodbujanja
podjetništva, inovativnosti, konkurenčnosti v Sloveniji.
5. ODPOSLANEC REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MSP
Vlogo odposlanca za MSP ima skladno s sklepom Vlade RS državni sekretar na ministrstvu,
pristojnem za gospodarstvo. Njegova vloga bo izvajanje aktivnosti na področju:
1. koordinacije in aktivnega sodelovanja pri zastopanju interesov MSP in poslovnega okolja pri
dosledni uporabi načela »najprej pomisli na male« med podjetji in njihovimi predstavniki na eni
strani ter Vlado RS na drugi strani, kot tudi med resorji na ravni Vlade RS;
2. pridobivanja in zbiranja pobud gospodarstva, še posebno MSP, glede sprememb in oblikovanja
politik, zakonodaje, programov za večanje konkurenčnosti gospodarstva in poslovnega okolja.
MSP odposlanec predstavlja enotno kontaktno točko, preko katere lahko MSP neposredno
predstavljajo svoje predloge (spletna stran, forum ipd.);
3. koordiniranega strukturiranega dialoga s podjetji, predvsem njihovimi stanovskimi organizacijami
ter drugimi deležniki v poslovnem okolju z vidika delovanja podjetij, njihovega razvoja ter razvoja
poslovnega okolja, tako da MSP odposlanec aktivno sodeluje s predstavniki gospodarstva
(zbornice, združenja) in se z njimi redno sestaja (vsaj dvakrat letno);
4. dela medresorske delovne skupine za spremljanje uresničevanja Akcijskega načrta za izvajanje
Akta za mala podjetja, pri pripravi Akcijskega načrta za izvajanje Akta za mala podjetja, kot tudi pri
pripravi pregleda izvajanja aktivnosti v okviru le-tega, sodeluje tudi v okviru nadnacionalnih politik s
področja politike podjetništva in MSP tako na ravni EU, OECD idr.
6. NAČELA IN AKTIVNOSTI V OKVIRU AKTA ZA MALA PODJETJA
I. načelo
USTVARITI OKOLJE ZA PODJETNIKE IN DRUŽINSKA PODJETJA, KJER BO PODJETNIŠTVO
NAGRAJENO
Ključni cilj:

izboljšanje poslovnega okolja, v katerem bomo zagotavljali spodbudnejše
pogoje za nastajajoča podjetja in bodoče podjetnike, še posebej s podpiranjem
podjetniških interesov in talenta, zlasti med mladimi in ženskami vključno s
poenostavljanjem pogojev za prenos poslovanja.

Ključni resorji: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport
V okviru tega načela je predlaganih osem nacionalnih aktivnosti:
1.1. Spodbujanje inovativne in podjetniške miselnosti med mladimi v učnih programih, ki so opredeljeni
kot samostojni predmeti ali vsebinsko kroskulikuralno zasnovani, kot tudi v dopolnilnih programih k
formalnemu izobraževanju.
PROMOCIJA PODJETNIŠTVA
V okviru promocije podjetništva bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo
Akcijski načrt za promocijo podjetništva za leti 2012-2013. Izvedlo ga bo samo ali preko izvajalskih
agencij in deležnikov v poslovnem okolju. Ključni poudarki bodo: (i) oblikovanje enotne blagovne
znamke za promocijo podjetništva, (ii) enotni spletni portal, (iii) usklajeno delovanje ministrstva in
izvajalskih institucij na področju promocije podjetništva.
Posebna ciljna skupina bodo (i) nova in nastajajoča podjetja, (ii) mladi, (iii) podjetja s potencialom hitre
rasti.
SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI, INOVATIVNOSTI IN PODJETNOSTI MED MLADIMI
Prav tako se bo nadaljevalo z izvajanjem aktivnosti v okviru javnega naročila za spodbujanje
ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti (UPI) med mladimi, v okviru katerega se izvaja
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usposabljanje mentorjev/učiteljev in delavnic za učence/dijake. Aktivnosti v okviru javnega naročila se
izvajajo z namenom, da bi mladi na vseh ravneh rednega vzgojno-izobraževalnega sistema pridobivali
kompetence s področja UPI, ki so ključne za ustvarjalne in podjetne posameznike. Pripravljen bo tudi
trajnostni model za spodbujanje UPI med mladimi.
Na področju osnovnošolskega programa je pomen podjetnosti opredeljen med osnovnimi cilji
programa, ki se nato uresničujejo pri vseh predmetih (kroskulikuralnost). Temeljne vsebine podjetnosti
se izvajajo v okviru predmeta gospodinjstvo. Učenci v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se
lahko vključujejo tudi v izbirne predmeta s področja gospodinjstva in v posamezne interesne krožke.
V srednješolskih programih je podjetništvo vključeno v posamezne programe srednjega poklicnega
izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, poklicnega tehniškega izobraževanja in v
programih gimnazijskega izobraževanja, kot eden izmed strokovnih modulov. V 59 programih se izvaja
5.931 ur predmeta podjetništva. Tekmovanja so organizirana v smislu izdelave in predstavitve
najboljše podjetniške ideje "virtualnega podjetja" ali najboljšega poslovnega načrta. Potrebno je
sistematično usposabljati učitelje strokovnih in splošnih predmetov za spodbujanje in razvijanje
podjetniških kompetenc.
Obstajajo tudi posamezni dodatni krožki/aktivnosti in izbor predmeta podjetništvo, ki je ponujen v
načrtu predmetov kot kompetenca (izbirni predmet, če tako izbere šola). Tekmovanja niso uveljavljena
sistematično na nivoju srednjih šol.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo preko OZS, GZS in TZS sofinanciralo poklicno in
strokovno izobraževanje, katerega namen je spodbuda gospodarstvu za praktično izobraževanje
kadrov na področju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.
1.2. Zagotavljanje, da se bo pomembnost podjetništva ustrezno odražala v usposabljanju učiteljev.
Presek stanja: izvajajo se posamezni programi usposabljanja učiteljev in predavateljev o podjetništvu,
vendar brez jasne sistemske ureditve. Sodelovanje s poslovno skupnostjo je prepoznano na
posameznih programih (npr. turizem), v ostalih okoljih ter na področju podjetništva je potrebna
nadgradnja in sistemska ureditev.
PROGRAM USPOSABLJANJA UČITELJEV
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport pripravilo program usposabljanja učiteljev na nivoju vrtca ter osnovne in srednje
šole, za bolj ustvarjalen, inovativen in podjeten pristop k podajanju učnih vsebin. Dolgoročni cilj tega
javnega naročila je umestitev pripravljenega programa v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v sodelovanju z Evropsko komisijo v letu 2012
organiziralo mednarodno konferenco namenjeno učiteljem držav članic EU na temo izobraževanja in
usposabljanje za podjetništvo, katerega namen je tudi predstavitev in prenos dobrih praks v Slovenijo.
Cilj konference je promocija UPI tudi na nivoju EU, informiranje udeležencev konference o UPI in
prenos rezultatov konference in pridobljenega znanja med učitelje iz držav članic EU.
1.3 Povečanje sodelovanja s podjetji z namenom oblikovanja celovitih strategij za izobraževanje o
podjetništvu na vseh ravneh.
MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTRI
V okviru javno vzgojno-izobraževalnih zavodov delujejo Medpodjetniški izobraževalni centri (v
nadaljevanju: MIC), ki opravljajo javno službo na področju vzgoje in izobraževanja. MICi so
ustanovljeni na 19-tih šolskih centrih, v katerih šole poleg praktičnega pouka za dijake in praktičnega
usposabljanja pripravljajo kandidate za mojstrske, delovodske oziroma poslovodske izpite, izvajajo
postopke za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter za opravljanje praktičnega
dela zaključnih izpitov in poklicne mature.
Naloga MICa je povezovanje šole, trga dela in socialnih partnerjev – bodočih in sedanjih
delodajalcev, posebna pozornost je namenjena vsebinam in programom za načrtovanje in svetovanje
za učinkovit vstop mladih na trg dela oziroma programom za poklicno in karierno usmerjanje.
Izobraževanja, usposabljanja in tečaji, ki jih izvajajo v MIC, spodbujajo prenos strokovnega znanja iz
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šole v prakso in praktičnega ter podjetniškega znanja uspešnih podjetnikov v šolo. Z izobraževalnimi
programi, ki jih izvajajo v okviru vseživljenjskega učenja tako za mladino kot tudi za udeležence
izobraževanja odraslih, Nekateri MICi delujejo kot učna podjetja, kot učna šolska podjetja, izvajajo
projekt Mladi raziskovalci ali z nastopom s konkretnim izdelkom, izdelanim za konkretnega kupca,
razvijajo podjetnost in kreativnost mladih.
V tem in naslednjih letih bodo zaključene investicije v MIC: v ta namen bodo črpana evropska sredstva
v višini 36 milijonov evrov (skupaj ERS in 15 % slovenske udeležbe), poteka tudi intenzivno
opremljanje s strani gospodarstva (zahtevna elektronska oprema, roboti itd.). Posledično se pričakuje
širitev obsega dejavnosti.
PRAKSA ZA UČITELJE
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport preučilo možnost uvedbe obvezne prakse v gospodarstvu za učitelje. Cilj je večja
povezava institucij znanja z gospodarstvom. Pri tem bo pomembna evalvacija učinkov.
1.4 Zagotavljanje, da obdavčenje (zlasti davek na dediščine in darila, obdavčenje dividend in davek
od premoženja) ne bo po nepotrebnem oviralo prenosa poslovanja.
Navedene vrste obdavčitve po mnenju Ministrstva za finance ne posegajo v prenose poslovanja, če se
po prenosu dejavnost nadaljuje, oziroma davek od (nepremičnega) premoženja praviloma nevtralno
obdavčuje predmete obdavčitve in ne lastnika.
1.5 Vzpostavljanje sheme za povezovanje prenosljivih podjetij s potencialnimi novimi lastniki.
Aktivnosti v tem trenutku niso predvidene.
1.6 Zagotavljanje mentorstva in podpore za prenos poslovanja.
Aktivnosti v tem trenutku niso predvidene.
1.7 Zagotavljanje mentorstva in podpore podjetnicam.
ŽENSKI VAVČER
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo načrtuje izvedbo instrumenta »ženski vavčer«,
preko katerega bo (potencialnim) podjetnicam omogočeno sofinancirano usposabljanje s področja
tako splošnih kot tudi ciljni skupini prilagojenih tem. Cilj je dvig kompetenc podjetnic na področjih, ki so
pomembne za njihov nadaljnji podjetniški razvoj.
1.8 Zagotavljanje mentorstva in podpore za priseljence, ki bi radi postali podjetniki.
Aktivnosti v tem trenutku niso predvidene.
II. načelo
ZAGOTOVITI POŠTENEMU PODJETNIKU V STEČAJU, DA KMALU DOBI NOVO PRILOŽNOST
Ključni cilj:

nov oziroma ponoven začetek podjetnika in/ali zdravega dela podjetja ne sme
biti zapleten zaradi dolgotrajnih stečajnih postopkov.

Ključni resorji: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
V okviru tega načela so predlagane tri nacionalne aktivnosti:
2.1 Spodbujanje pozitivne naravnanosti družbe do ponovnega zagona podjetnikov, na primer z
informacijskimi kampanjami.
PROMOCIJA PODJETNIŠTVA, PONOVNEGA ZAGONA PODJETNIKOV
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v okviru dogodkov, vključenih v akcijski načrt
promocije podjetništva, promoviralo podjetnike, ki so ponovno začeli s podjetjem.
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V ta namen bodo v okviru osrednjega nacionalnega dogodka Slovenskega foruma inovacij
organizirane delavnice na temo promocije ponovnega začetka podjetja. Na spletni strani JAPTI in
drugih institucij bodo prebivalstvu in (potencialnim) podjetnikom na voljo informacije o pozitivnem
pristopu do ponovnega zagona podjetnikov.
2.2 Prizadevanje v enem letu dokončati vse pravne postopke za prenehanje podjetja v primeru
stečaja, ki ni bil posledica goljufije.
PROJEKT LUKENDA
Vlada Republike Slovenije je za zagotavljanje varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
do 31. 12. 2012 podaljšala izvajanje aktivnosti v okviru Projekta Lukenda. Do navedenega datuma so
se podaljšale tudi zaposlitve sodnega osebja. Podaljšanje izvajanja aktivnosti je med drugim nujno
zaradi vpetosti sodnega osebja v aktivnosti, ki jih predvideva projekt, v proces odločanja na sodiščih,
zlasti na področjih, ki so najbolj izpostavljena v luči še vedno trajajočih zaostrenih gospodarskih in
finančnih razmer v Republiki Sloveniji, kamor spada tudi področje stečajnih postopkov.
V okviru projekta Lukenda se izvajajo tudi drugi ukrepi, kot tudi zakonske spremembe na področju
insolvenčnega prava (novela ZFPPIPP-C in D), ki so že stopile v veljavo.
2.3 Zagotavljanje, da bodo podjetniki, ki začnejo znova, obravnavani enako kot novi podjetniki, med
drugim z njihovim vključevanjem v sisteme podpore.
Aktivnosti v tem trenutku niso predvidene.
III. načelo
OBLIKOVATI PREDPISE V SKLADU Z NAČELOM »NAJPREJ POMISLI NA MALE«
Ključni cilj:

predpise oblikujemo v skladu z načelom »najprej pomisli na male«, ob
upoštevanju značilnosti MSP pri oblikovanju zakonodaje in poenostavitvi
zakonodajnega okolja. Načelo je razdeljeno na dva dela in sicer; uskladitev
bodočih predpisov z načelom »najprej pomisli na male« in izboljšanje
zakonodajnega okolja v smislu načela »najprej pomisli na male«.

Ključni resorji: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za pravosodje in
javno upravo, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
V okviru tega načela je predlaganih osem nacionalnih aktivnosti:
3.1 Zagotavljanje uresničevanja rezultatov politike boljše zakonodaje ob sočasnem znižanju
administrativnih bremen za podjetja, vključno z uporabo smotrne kombinacije orodij, kot so na
primer vzajemno priznanje ter samourejanje ali koregulacija za doseganje rezultatov politike.
PROGRAM ZA ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR IN ZMANJŠEVANJA ADMINISTRATIVNIH
BREMEN ZA 25 % DO LETA 2012
Z izvajanjem Programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanja administrativnih
bremen za 25 % do leta 2012 (v nadaljevanju: Program OAO 2009), ki ga je sprejela Vlada RS na 25.
redni seji dne, 7. 5. 2009, se želi vplivati predvsem na organizacijsko kulturo in način razmišljanja
strokovnjakov na ministrstvih, ki pripravljajo zakone in druge predpise, na način, da se pri pripravi
predpisov nameni pozornost tudi načelom Akta za mala podjetja, med ostalimi načeloma priprave
boljših predpisov in odprave administrativnih ovir, preko katerih se v največji možni meri upošteva
specifičnosti MSP.
SPLETNI PORTAL »MINUS25.GOV.SI«
Hkrati je potrebno poudariti, da odpravljanje administrativnih ovir in zmanjševanja bremen ni enkraten
projekt, ki ima svoj datumsko določen zaključek, ampak je zastavljen kot proces stalnih izboljšav – na
ravni EU in na nacionalni ravni, kar velja tudi za Program OAO 2009. V ta namen je Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo vzpostavilo spletni portal www.minus25.gov.si, ki vsebuje spletno stran,
nacionalno podatkovno zbirko meritev administrativnih bremen v predpisih RS in sistem za upravljanje
s komentarji (dvosmerna komunikacija z zunanjimi javnostmi – gospodarstvom, državljani…). Spletna
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stran je namenjena vsem aktualnim informacijam glede izvedbe programa (tako na nacionalnem
nivoju kot tudi na EU ravni), izpisu poročil o administrativnih bremenih na posameznem v programu
izmerjenem predpisu (zakonu, uredbi, pravilniku,…) ter posredovanju dodatnih predlogov
poenostavitev s strani uporabnikov, in sicer z namenom doseganja največjega možnega učinka
glede zasledovanja cilja zmanjšanja administrativnih bremen in poenostavitve postopkov v višini 25 %
ter posledično enostavnejše in preglednejše zakonodaje.
Portal je namenjen pripravljavcem predpisov in drugim zaposlenim v državni upravi, ki se srečujejo z
upravnimi postopki. Pripravljavci predpisov, širša strokovna in zainteresirana javnost, poslovni subjekti
in državljani so tako ključni pri pripravi in uresničitvi zastavljenega cilja projekta. Vsi zainteresirani
imajo možnost vpogleda v enotno zbirko zbranih podatkov o administrativnih bremenih v okviru
področij, opredeljenih v programu »minus 25 %«, ter priložnost, da preko portala sodelujejo in
sooblikujejo področje priprave boljših predpisov s prispevanjem konkretnih predlogov, kaj bi bilo
potrebno spremeniti oziroma kaj poenostaviti, tudi ali predvsem ob upoštevanju načela »najprej
pomisli na male«.
3.2 Strogo ocenjevanje vpliva prihodnjih zakonodajnih in upravnih pobud o MSP (»MSP test«) in
upoštevanje ustreznih rezultatov pri sestavljanju predlogov ter posvetovanje z zainteresiranimi
stranmi, vključno z organizacijami MSP, najmanj 8 tednov pred vlaganjem zakonodajnega ali
upravnega predloga, ki vpliva na podjetja.
VPLIV PRIHODNJIH ZAKONODAJNIH IN UPRAVNIH POBUD NA MSP (MSP TEST)
V letu 2012 bomo začeli z implementacijo MSP testa, ki ima vlogo presoje posledic vplivov na
gospodarstvo, še posebno na MSP. V letu 2013 bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo MSP test izvedlo predvidoma na vseh zakonih, ki jih pripravlja v okviru Normativnega
programa Vlade RS in ki se sprejemajo po rednem postopku. Že v letu 2012 pa bodo vsi resorji izvedli
MSP test na vsaj enem pravnem aktu. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo izvedlo
usposabljanja za resorje. Ministrstvo za pravosodje in javno upravo pa bo Ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo posredovalo izkušnje pri izvajanju usposabljanj, ki jih je pridobilo v okviru
Programa OAO 2009. Vzporedno se bodo pripravile potrebne pravne podlage za umestitev MSP testa
v slovenski pravni sistem.
Del MSP testa bo tudi posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, vključno z organizacijami, ki
povezujejo in zastopajo interese gospodarstva, posebno MSP.
3.3 Uporaba posebnih ukrepov za mala in mikro podjetja, kot so na primer odstopanja, prehodna
obdobja in izjeme, zlasti kar zadeva zahteve po obveščanju ali poročanju, ter prilagojene pristope,
kadar je to primerno.
Ministrstvo za finance opozarja, da bi, v kolikor bi 16. člen predloga direktive Evropskega parlamenta
in Sveta o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih
nekaterih oblik podjetij ostal zapisan kot obveza, za potrebe ocenjevanja stanja na področju
obdavčitve pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, in simuliranja finančnih in drugih
učinkov sistemskih sprememb davčne zakonodaje ter za potrebe izvajanja davčnega nadzora,
Ministrstvo za finance in Davčna uprava RS za svoje namene morala pridobiti podatke iz
računovodskih poročil na drug način kot sedaj – preko dodatnih razkritij kot prilog k obračunu davka od
dohodkov pravnih oseb in davčnemu obračunu akontacije dohodnine od dohodkov iz opravljanja
dejavnosti. Zaradi navedenega bi v Sloveniji najverjetneje prišlo do večje administrativne obremenitve
MSP in podjetnikov.
Zato bo Ministrstvo za finance predlagalo spremembo predloga 16. člena direktive o letnih
računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih.
3.4. Upoštevanje smotrnosti uvedbe enotnih datumov začetka veljavnosti in letnega izkaza
zakonodaje, ki je začela veljati.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo skupaj z drugimi pristojnimi ministrstvi preučilo
možnost in si prizadevalo, da bi zakoni in drugi predpisi, ki rešujejo vsebinsko povezana vprašanja in
posegajo v delovanje MSP, začeli veljati na isti dan.
3.5. Pri izvajanju zakonodaje EU izkoriščanje določbe o prožnosti, namenjene MSP, in se izogibajo
»prekomernemu izvajanju postopkov«.
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Aktivnosti v tem trenutku niso predvidene.
3.6 Zmanjšanje administrativnih bremen za 25 % do konca leta 2012.
PROGRAM ZA ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR IN ZMANJŠEVANJA ADMINISTRATIVNIH
BREMEN ZA 25 % DO LETA 2012
Skladno s predvidenim načrtom Programa OAO 2009 je zadolžitev posameznih resorjev, da izvedejo
četrto fazo, v kateri je potrebno realizirati načrtovane ukrepe s spremembo zakonov, podzakonskih
aktov, navodil oziroma prakse v poslovanju s poslovnimi subjekti in državljani. Prvi nabor ukrepov je
Vlada RS sprejela junija 2011, dodatne bo potrebno še poiskati in pohiteti z realizacijo, da bo cilj v
letošnjem letu dosežen. Glede na to, da je bilo v drugi polovici leta 2011 bistveno upočasnjeno
sprejemanje zakonov, kakor tudi, da so bili nekateri zakoni zavrnjeni zaradi referendumskih pobud,
ocenjujemo, da se bo izvedba četrte faze programa (spremembe predpisov) časovno prestavila
tudi v leto 2013, ki pa jo je s strani resorjev v letu 2012 potrebno prioritetno obravnavati in pospešeno
izvesti.
V okviru pete faze programa se bo izvedla evalvacija učinkov na podlagi mednarodne metodologije, ki
jo je Vlada RS potrdila in sprejela v letu 2009, kjer se bo ugotovilo dejansko stanje realizacije
zastavljenega cilja oziroma programa.
Preko nacionalne baze podatkov o administrativnih bremenih bo Ministrstvo za pravosodje in javno
upravo spremljalo realizacijo zastavljenega cilja »minus 25 %« za vsak posamezen resor, ki jo bo
možno v vsakem trenutku preveriti na spletnem portalu »minus 25 %«.
V okviru aktivnosti za znižanje administrativnih bremen bomo preučili predlog, po katerem bi bila
ministrstva in vladne službe dolžna pregledati vse veljavne predpise v njihovi pristojnosti. Ugotavljamo
namreč, da obstajajo predpisi, ki se ne uporabljajo več. Ministrstva in vladne službe bi v drugi fazi
predlagala razveljavitev vseh predpisov, ki se ne uporabljajo. V naslednji fazi bi resorji ponovno
pregledali le veljavne predpise, preverili njihovo nujnost in preučili možnost poenostavitev ne-nujnih
predpisov.
3.7 Zagotavljanje čimprejšnjega sprejema predlogov glede zmanjšanja upravne obremenitve v
zakonodaji Skupnosti.
Aktivnosti v tem trenutku niso predvidene.
3.8 Sprejem predloga Komisije, ki bo državam članicam omogočil zvišati prag za registracijo DDV na
100.000 EUR.
Predlog trenutno ni aktualen. Ukrep za zvišanje praga za registracijo DDV na 100.000,00 evrov je bil
vključen v predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS za poenostavitev obveznosti
glede davka na dodano vrednost z dne 29. 10. 2004 in je bil tekom pogajanj na Svetu znižan na
50.000,00 evrov, vendar pa je bila razprava o tem leta 2006 ustavljena, saj soglasja med državami
članicami glede tega dela predloga ni bilo mogoče doseči.
IV. načelo
DOSEČI ODZIVNOST JAVNE UPRAVE NA POTREBE MSP
Ključni cilj:

poskrbeti, da se bodo javne uprave odzivale na potrebe MSP, slednjim kar
najbolj olajšati poslovanje, zlasti z uveljavljanjem e-uprave in rešitev »vse na
enem mestu«.

Ključni resorji: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za pravosodje in
javno upravo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
V okviru tega načela je predlaganih sedem nacionalnih aktivnosti (združene prve štiri aktivnosti):
4.1 (i) Znižanje prispevkov, ki jih zahtevajo uprave držav članic za registracijo podjetja, in se pri tem
zgledujejo po najuspešnejših članicah EU, (ii) nadaljnje zmanjševanje časa, potrebnega za
ustanovitev podjetja, na manj kot teden dni, kjer to še ni uresničeno, (iii) pospešitev začetka
poslovanja MSP z zmanjšanjem in poenostavitvijo dovoljenj in odobritev. Zlasti bi države članice
določile skrajni rok 1 meseca za izdajo teh dovoljenj in odobritev, razen kadar je to utemeljeno na
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podlagi nevarnosti za ljudi ali okolje; (iv) od MSP naj se ne zahteva podatke, ki so že na voljo
1
znotraj uprave, razen če jih je treba posodobiti ,
VSTOPNE TOČKE VEM
Nadaljevali bomo s podporo podjetjem z zagotavljanjem informacij, začetnega svetovanja in
registracije podjetij preko vstopnih točk VEM, ki delujejo v okviru JAPTI, kjer se bo vsebina podpore
nadgrajevala z vsebino socialnega podjetništva, družbene odgovornosti podjetij in uvajanja sprememb
v podjetjih.
V okviru e-VEM lahko v Sloveniji izvajamo postopke za registracijo podjetja prek portala e-VEM
(http://evem.gov.si), na fizičnih točkah VEM (več kot 150 točk po vsej Sloveniji) in pri notarjih (več
kot 90 notarjev po vsej Sloveniji).
Glede na dosedanje delovanje in potrebo po nadaljnjih optimizacijah bomo pripravili analizo
učinkovitosti dela vstopnih točk VEM in na njeni osnovi predloge za spremembo podpore.
4.2 Zagotavljanje, da mikro podjetju ni treba več kot enkrat na vsaka tri leta sodelovati v statističnem
popisu, ki ga organizira država, regionalni ali lokalni statistični urad, razen če je to potrebno za
pridobitev statističnih in drugih vrst podatkov.
Aktivnosti v tem trenutku niso predvidene.
4.3 Vzpostavitev komunikacije oziroma ustanovitev kontaktne točke, kateri bo zainteresirana in
strokovna javnost posredovala predpise ali postopke, ki nesorazmerno in/ali po nepotrebnem
ovirajo dejavnosti MSP, in predloge za zmanjšanje administrativnih ovir.
SPLETNI PORTAL »MINUS25.GOV.SI«
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je oktobra 2011 vzpostavilo nov spletni portal »minus
25%« (http://www.minus25.gov.si/), namenjen realizaciji Programa OAO 2009. Spletni portal »minus
25 %« je zgolj ena izmed možnih točk za komunikacijo s strokovno in ostalo zainteresirano javnostjo
glede podajanja pobud za administrativno razbremenjevanje in odpravo administrativnih ovir.
Portal zajema:
 spletno stran,
 nacionalno podatkovno zbirko meritev administrativnih bremen v predpisih RS in
 sistem za upravljanje s komentarji.
Spletni portal omogoča dostop do nacionalne podatkovne zbirke izmerjenih administrativnih bremen,
ki jih predpisi povzročajo državljanom in podjetnikom. Omogočeno je izbiranje med različnimi izpisi
glede posameznih obremenitev (tako stroškovnih kot tudi časovnih).
Zbirka dopušča dodajanje novih in kar je še pomembneje dodajanje sprememb in dopolnitev
predpisov, s čimer bo omogočeno tudi evalviranje oziroma izračunavanje neto učinkov sprememb
predpisov ter njihovo stanje administrativne obremenjenosti.
Podatke iz zbirke bomo v tem obdobju uporabljali za oceno, kako bi določene spremembe (npr.
znižanje pogostosti, izvzem mikro družb, odprava določene obveznosti, poenostavitev postopka z
znižanjem potrebnih aktivnosti, ipd.) vplivale na prihranke (tako vrednostno kot tudi časovno) ter na
osnovi teh ocen predlagali in izvajali spremembe
Preko spletnega portala bodo uporabniki lahko podali predloge za odpravo bremen in poenostavitev
postopkov, pri čemer je omogočena dvosmerna komunikacija z uporabniki. Zbrani predlogi oziroma
komentarji se bodo mesečno odstopili v reševanje pristojnim ministrstvom, ki bodo imela možnost
podati mnenja na predloge in komentarje oziroma implementacijo le-teh v samih spremembah
predpisov, uporabniki pa bodo dobili povratno informacijo glede samega odgovora. Komentarji bodo
objavljeni in dostopni tudi na spletni strani z objavo statusa posameznega predloga, pri čemer bo
omogočeno sortiranje glede na posamezno področje oziroma pristojno ministrstvo glede na
posamezen predpis, na katerega se predlog / komentar nanaša.
1

Določbe Zakona o upravnem postopku slednje že urejajo.

9

PREDLAGAM VLADI, ENOTNI KONTAKTNI CENTER, E-DEMOKRACIJA
Spletni portal »minus 25 %« je zgolj ena izmed možnih točk za komunikacijo s strokovno in ostalo
zainteresirano javnostjo glede podajanja pobud za administrativno razbremenjevanje in odpravo
administrativnih ovir. Uporabniki lahko uporabljajo tudi druge kontaktne točke, ki so v ta namen na
voljo in sicer: Predlagam vladi: http://predlagam.vladi.si/, Enotni kontaktni center: brezplačna
telefonska številka 080 2002 in elektronska pošta ekc(at)gov.si, Portal e-demokracija: http://www.edemokracija.si/.
Predlagatelji predpisov si bodo prizadevali k še bolj doslednemu vključevanju javnosti pri pripravi
predpisov in objavljanju predlogov predpisov na spletnih straneh ministrstev, portalu e-demokracija
ipd.
ODPOSLANEC ZA MSP
Institut Odposlanca za MSP, ki je vzpostavljen v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo, bo preko sodelovanja s predstavniki gospodarstva okrepil možnost redne in hitre
komunikacije ter prenašanja predlogov sprememb na resorje in v predpise.
4.4 Zagotavljanje celovitega in pravočasnega izvajanje Direktive o storitvah, med drugim z
ustanovitvijo enotne kontaktne točke (EKT), prek katerih lahko podjetja dobijo vse ustrezne
informacije ter elektronsko izpolnijo potrebne formalnosti in postopke.
PORTAL - ENOTNA KONTAKTA TOČKA
Vlada RS je s sklepom dne, 8. 7. 2010, potrdila akcijski načrt za vzpostavitev poslovnega portala
EKT. Projekt bo po programu realiziran do 30. 6. 2015 in bo zajel celoten obseg storitev in dejavnosti
ter poklicev, ne le tistih, ki jih opredeljuje direktiva. Posebna pozornost bo poleg stalnemu opravljanju
dejavnosti (sedež v RS) namenjena čezmejnemu (občasnemu) opravljanju dejavnosti v RS, saj so za
tovrstno dejavnost praviloma predpisani drugačni pogoji.
Ena bistvenih nalog portala EKT je na enem mestu zbrati informacije o pogojih za opravljanje
dejavnosti. Informacije o pogojih in dovoljenjih, upravnih postopkih, stroških želimo predstaviti na
enem mestu v enotni podatkovni strukturi, na enostaven in pregleden način. Kvalitetno zbrane
informacije bodo podlaga za nadaljnji razvoj projekta in izvedbo elektronske podpore postopkom
izdaje različnih dovoljenj.
BOLJŠA ZAKONODAJA
Sočasno tečejo tudi aktivnosti za dodatno poenostavitev pogojev za opravljanje storitev, dejavnosti in
poklicev, katere namen je pregledati prav vse storitve, dejavnosti in poklice ter smiselno deregulirati
vse, za katere se ugotovi smotrnost, kar pomeni tudi spremembo področne zakonodaje.
Na področju boljše regulacije poklicev/dejavnosti bomo izvajali aktivnosti skladno s pripravljenim
akcijskim načrtom, kjer ima na nacionalnem nivoju vodilno vlogo medresorska delovna skupina
Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in
Ministrstva za delo družino in socialne zadeve.
Na drugi strani bomo preučili veljavne pogoje za opravljanje storitev, dejavnosti in poklicev tujih
ponudnikov v Republiki Sloveniji in predlagali spremembe pravnih podlag, s katerimi bomo odpravili
neenakopraven položaj domačih ponudnikov v primerjavi s tujimi.
V. načelo
OLAJŠATI SODELOVANJE MSP PRI JAVNIH NAROČILIH IN BOLJŠA IZRABA DRŽAVNIH POMOČI
ZA MSP
Ključni cilj:

izboljšati dostop MSP do javnih naročil.

Ključni resorji: Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in drugi
resorji
V okviru tega načela so predlagane štiri nacionalne aktivnosti:
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5.1 Nadgradnja portala javnih naročil, s katero bo potencialnim ponudnikom omogočeno lažje iskanje
poslovnih priložnosti na trgu javnih naročil.
5.2 Opozarjanje pogodbenih organov na doslednejše spoštovanje načela sorazmernosti pri opredelitvi
zahtev za dodelitev javnega naročila.
5.3 Spodbujanje konstruktivnega dialoga in vzajemnega razumevanja med MSP in večjimi naročniki
prek dejavnosti, kot so obveščanje, usposabljanje, spremljanje in izmenjava dobre prakse.
5.4 Preusmerjanje težišča politike na področju državne pomoči za boljšo obravnavo potreb MSP, med
drugim z bolje usmerjenimi ukrepi.
LAŽJE SODELOVANJE MSP PRI JAVNIH NAROČILIH
V letu 2007 je bil v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, vzpostavljen portal javnih naročil, na
katerem morajo slovenski javni naročniki objavljati javna naročila blaga in storitev od 20.000 EUR dalje
in javna naročila gradenj od 40.000 EUR dalje. Z nadgradnjo portala javnih naročil, ki bo predvidoma
izvedena v letu 2012, bodo potencialni ponudniki lažje iskali poslovne priložnosti, saj bo v okviru
iskalnika razširjen nabor podatkovnih polj za iskanje po objavah.
Na področju javnih naročil je bilo v preteklih 2 letih sprejetih in uveljavljenih veliko ukrepov, ki
omogočajo lažje vključevanje MSP v javno naročanje. Zaradi tega, razen nadgradnje iskalnika po
objavah na portalu javnih naročil, ni predvidenih dodatnih ukrepov na tem področju, ampak izvajanje
obstoječe zakonodaje.
POLITIKA DODELJEVANJA DRŽAVNIH POMOČI
Ministrstvo za finance izvaja na podlagi 3. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št
37/04) naslednje naloge: obravnava, ocenjuje in posreduje priglasitev državnih pomoči Evropski
komisiji, daje obvezujoče mnenje o skladnosti za državne pomoči, ki pomenijo skupinsko izjemo in za
pomoči po pravilu »de minimis«, zbira, obdeluje in spremlja podatke o državnih pomočeh in o
pomočeh, dodeljenih po pravilu »de minimis« ter vodi evidence o teh podatkih, pripravlja letna poročila
in svetuje upravljavcem državnih pomoči.
Politiko v zvezi z dodeljevanjem državnih pomoči vodijo resorni organi – resorna ministrstva kot nosilci
politik, v konkretnem primeru je to politika spodbujanja MSP.
VI. načelo
OLAJŠATI DOSTOP MSP DO FINANCIRANJA TER PODPORA PRAVOČASNEMU PLAČEVANJU V
GOSPODARSKEM POSLOVANJU
Ključni cilj:

razvoj ustreznih virov financiranja ter olajšanje dostopa MSP do financiranja,
zlasti do tveganega kapitala, mikro kreditov in dolžniško-lastniškega
financiranja ter razviti pravno in poslovno okolje, ki bo podpiralo pravočasno
plačevanje v gospodarskem poslovanju.

Ključni resorji: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje
V okviru tega načela so predlagane štiri nacionalne aktivnosti:
6.1 Priprava programov financiranja za zapolnitev vrzeli od 100 000 do 1 milijona EUR, zlasti z
instrumenti, ki združujejo dolžniško in lastniško financiranje, ob upoštevanju pravil glede državne
pomoči.
POVRATNE OBLIKE POMOČI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo zagotavljalo povratne oblike pomoči (garancije za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere, tvegan kapital) preko Slovenskega podjetniškega
sklada.
Preko Slovenskega regionalno razvojnega sklada se bodo v obdobju 2012 in 2013 izvajali
naslednji ukrepi za razvoj podjetništva:
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a) zagotavljanje posojilnih sredstev sklada v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi za spodbujanje
investicijskih projektov na obmejnih problemskih območjih in na območjih po Zakonu o razvojni
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015,
b) sofinanciranje investicijskih projektov podjetniškega in kmetijskega značaja na območjih, kjer živita
avtohtoni narodni skupnosti,
c) sofinanciranje začetnih investicij v obmejnih problemskih območjih,
d) izvajanje regijskih garancijskih shem,
e) zagotavljaje posojilnih sredstev za naložbe za izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju
in naložbe v kmetijskih gospodarstvih (sredstva bodo prednostno namenjena projektom iz območij
z višjim indeksom razvojne ogroženosti).
Razvojna banka SID banka d.d. bo v obdobju 2012-2013 skladno z Zakonom o slovenski izvozni in
razvojni banki
a) v lastnem imenu in za lasten račun zagotavljala neposredno in posredno financiranje MSP,
b) izvajala ukrep finančnega inženiringa za financiranje tehnološko-razvojnih projektov 20112013,
c) razvijala nove produkte, med drugim tudi za namen Spodbujevalno razvojne platforme in
lastniškega financiranja s poudarkom na MSP,
d) v imenu in za račun države:
- izdajala jamstva skladno z Zakonom o poroštvih za financiranje investicij gospodarskih družb,
- ponujala storitve zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov skladno z
Zakonom o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov.
INSTITUT KREDITNEGA MEDIATORJA
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v sodelovanju z Ministrstvom za finance preučilo
možnost uvedbe instituta kreditnega mediatorja, katerega namen je pomoč podjetjem, ki imajo
težave pri pridobivanju kreditov pri poslovnih bankah. Mediator bo v svojem delovanju tesno sodeloval
z »odposlancem za MSP« oziroma bo del instituta odposlanca. Kreditni mediator predstavlja
posrednika med podjetjem in banko z namenom, da najdejo finančno rešitev za podjetje. Vključenost
podjetij v kreditno mediacijo bi lahko zmanjšala verjetnost stečaja. Ta institut se uspešno izvaja v
nekaterih državah članicah EU (Francija, Belgija, Velika Britanija), zato bomo preučili obstoječe dobre
prakse.
SODOBNA INDUSTRIJSKA POLITIKA
Vsebina Sodobne industrijske politike, ki jo bo pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, bodo usmeritve in podlaga za resorje za pripravo konkretnih programov ukrepov za
podporo gospodarstvu, ki bodo usklajeni tako z usmeritvami EU, možnostmi pridobivanja sredstev
evropske kohezijske politike in drugih virov (npr. sklad za podnebne spremembe) ter bodo povezovali
različne iniciative na področju instrumentov finančnega inženiringa, horizontalnih ukrepov za podjetja,
celovitega sistema prestrukturiranja podjetij in ukrepov za vzpostavitev celovitega podpornega okolja
za (potencialne) podjetnike.
6.2 Odprava zakonodajnih in davčnih ovir, ki preprečujejo, da bi skladi tveganega kapitala, dejavni na
enotnem trgu, vlagali pod enakimi pogoji kot domači skladi.
LASTNIŠKO FINANCIRANJE
Z ukrepom lastniškega financiranja bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
zagotavljalo ugodne finančne vire v obliki tveganega in mezzanin kapitala. Aktivnosti, ki se izvajajo v
okviru Programa instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS (PIFI), bodo nadgrajene z
vzpostavitvijo sistema spremljanja in nadzora nad družbami tveganega kapitala skladno z Zakonom o
družbah tveganega kapitala (ZDTK). Na osnovi tega bomo pripravili predlog sprememb ZDTK.
6.3 Zagotovitev, da bo obdavčenje dobičkov podjetij spodbujalo naložbe.
DAVČNE OLAJŠAVE
ZDDPO-2 in Zdoh-2 omogočata davčne olajšave, ki so prvenstveno namenjene MSP. Obdavčenje
dohodkov pravnih oseb je v Sloveniji z vidika davčne stopnje kot tudi davčne osnove primerljivo
članicam EU. Proučuje se možnosti, kako z ukrepi tudi na davčnem področju po eni strani spodbujati
gospodarstvo po drugi stani pa zagotavljati vzdržnost javnih financ.
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V splošnem se neposredne naložbe najprej spodbuja z urejenim poslovnim okoljem, to je z
dostopnostjo do infrastrukture in s čim manjšimi administrativnimi oviri za zagon poslovanja, in šele
zatem z davčnim spodbudami.
6.4 Poraba sredstev v okviru programov kohezijske politike, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja in Evropskega sklada za ribištvo v podporo MSP.
UKREPI V OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2007-2013
MSP bo v okviru ukrepov prve in tretje osi Programa razvoja podeželja 2007-2013 in Uredbe o ukrepih
prve, tretje in četrte osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih
2011-2013 (Ur. l. RS, št. 28/11 s spremembami) namenjena pomoč iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja.
UKREPI V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA RAZVOJ RIBIŠTVA 2007-2013
Pomoč bo namenjena tudi v okviru ukrepov »Produktivne naložbe v ribogojstvo« in »Predelava in
trženje«, ki se financirajo iz Evropskega sklada za ribištvo na podlagi Operativnega programa za
razvoj ribištva v RS 2007-2013 in Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v RS
2007-2013 (Ur. l. RS, št. 30/11).
6.5 Priprava tehničnih dopolnitev Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljnjem besedilu:
ZPreZP).
PREPREČEVANJE ZAMUD PRI PLAČILIH
V obdobju po uveljavitvi ZPreZP je bilo Ministrstvo za finance seznanjeno s predlogi za spremembe
ZPreZP, ki so jih ponekod usklajeno, spet drugje z vsebinsko nasprotujočimi si rešitvami predlagale
Gospodarska zbornica Slovenije, GZS – Zbornica računovodskih servisov, Zbornica davčnih
svetovalcev Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: zbornice). Sledeč prejetim predlogom so predvidene vsaj spodnje spremembe:
 presečni dan: v skladu z ZPreZP velja, da se v pobot vpiše obveznost, s katero je dolžnik prišel v
zamudo dan pred obveznim pobotom. Ker navedeno močno obremenjuje dolžnike same in
računovodske servise, se bo določil daljši rok za vpis obveznosti.
 minimalni znesek: ZPreZP ne vsebuje izjeme od pravila, da je neplačano zapadlo obveznost
treba vnesti v obvezni večstranski pobot, zato se, da se zmanjša administrativna obremenitev,
predvideva vpeljavo minimalnega zneska v višini 250,00 evrov.
 konkretizacija inšpekcijskega organa: da se poveča učinkovitost nadzora nad izvajanjem
ZPreZP, se bo določilo, da nadzor opravljajo DURS, CURS in TIRS.
 trenutek začetka teka plačilnega roka: obstoječe besedilo ZPreZP, ki določa, da začnejo plačilni
roki teči z dnem dobave blaga ali izvedbe storitve, se razlikuje od prakse v gospodarstvu.
Predvideva se odprava navedene neskladnosti v skladu s predlogom zbornic.
VII. načelo
POMAGATI MSP, DA BOLJE IZKORISTIJO PRILOŽNOSTI ENOTNEGA TRGA
Ključni cilj:

spodbuditi MSP, da bolje izkoristijo možnosti, ki jih ponuja enotni trg, zlasti z
izboljšanjem upravljanja in obveščanja o politiki enotnega trga, tako da se
omogoči boljše zastopanje interesov MSP pri oblikovanju standardov ter olajša
dostop MSP do patentov in trgovskih znamk.

Ključni resorji: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za pravosodje in
javno upravo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ustrezna resorna ministrstva bodo vse predloge zakonodajnih aktov EU obravnavala z
upoštevanjem njihovega morebitnega vpliva na MSP tako, da bi zakonodaja bila bolj jasna,
enostavna in proporcionalno obremenjujoča za tovrstne gospodarske subjekte. Pri tem je
posebno pomembno obravnavanje določb EU zakonodaje, ki ureja delovanje enotnega trga
oziroma pogoje za čezmejno poslovanje MSP.
V okviru tega načela je predlaganih šest nacionalnih aktivnosti:
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7.1 Zagotavljanje pravilne uporabe načela vzajemnega priznavanja.
KONTAKTNA TOČKA ZA PROIZVODE V OKVIRU SIST
Načelo vzajemnega priznavanja je temeljni princip prostega pretoka blaga na področjih, za
katera ne obstaja harmonizirana zakonodaja na ravni EU. S sprejemom Uredbe (ES) št. 764/08 so
opredeljeni načini praktične izvedbe tega načela, posebno pomembnega za MSP za njihov lažji in
cenejši dostop na trge, predvsem drugih držav članic, in posredno za zagotovitev poštene konkurence
med ponudniki istovrstnih proizvodov. Pomemben element izvajanja tega načela je delovanje
Kontaktne točke za proizvode, ki brezplačno posreduje vsem zainteresiranim informacije na
področju zahtev za proizvode, kjer ne obstaja usklajena evropska zakonodaja. Kontaktna točka za
proizvode deluje v okviru Slovenskega inštituta za standardizacijo (www.sist.si) skladno s Sklepom
Vlade RS maja 2009. Informacije, ki jih posreduje, olajšujejo poslovanje gospodarskim subjektom,
predvsem MSP. Kontaktna točka za proizvode na zahtevo zainteresiranega podjetja posreduje
informacije o proizvodih, za katere obstajajo nacionalne tehnične zahteve, ali je za proizvode potrebno
predhodno pridobiti dovoljenje za dajanje na trg in informacije o delovanju principa medsebojnega
priznavanja, informacije o nacionalnem organu, pristojnemu za relevantne tehnične predpise, kakor
tudi o načinu reševanja morebitnih nesoglasij med organom oblasti in gospodarskim subjektom.
Pomembno je tudi obveščanje in ozaveščanje MSP o obstoju Kontaktne točke in možnostih, ki jih
nudi. V ta namen Kontaktna točka vsako leto organizira izobraževanje. Aktivnost že poteka in se bo
nadaljevala tudi v obdobju 2012-2013.
NOVA DIREKTIVA O POKLICNIH KVALIFIKACIJAH
Na nadnacionalnem nivoju bodo potekala pogajanja glede novega zakonodajnega predloga
direktive o poklicnih kvalifikacijah. Posodobljeno direktivo bomo prenesli v slovenski pravni red in
izvedli s tem povezane spremembe nacionalne zakonodaje.
ZAKON O POSTOPKU PRIZNAVANJA POKLICNIH KVALIFIKACIJ
V začetku leta 2012 bo sprejet Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom
držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije
za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
21/02, 92/07 in 85/09, v nadaljnjem besedilu: ZPKEU), ki bo omogočil razširitev kroga
upravičencev do postopka priznanja poklicnih kvalifikacij, vzpostavljenega na podlagi Direktive
2005/36/ES. S spremembo oz. dopolnitvijo ZPKEU bomo torej omogočili državljanom tretjih
držav lažji dostop do opravljanja reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v RS, saj bodo novi
upravičenci pridobili dostop do poenostavljenih, cenejših in krajših postopkov vzpostavljenih na
podlagi Direktive 2005/36/ES.
Ostale aktivnosti vezane na vzajemno priznavanje so opredeljene pod tč. 4.1.
7.2 Okrepitev sistema za reševanje problemov, SOLVIT, da se zagotovi neformalno, hitro in
pragmatično reševanje težav pri izvajanju pravic enotnega trga.
SOLVIT
Slovenski center SOLVIT potrebuje največ podpore pri okrepitvi promocijskih dejavnosti. Kakor je
pokazala raziskava Evrobarometra v letu 2011, je mreža SOLVIT na splošno zelo slabo poznana (le
okoli 1 % vprašanih pozna SOLVIT). Cilj slovenskega centra SOLVIT je predvsem dvig deleža podjetij
med uporabniki (trenutno znaša delež podjetij ¼).
Izkušnje kažejo, da največji učinek prinesejo predstavitve mreže SOLVIT na dogodkih, ki so
namenjeni ciljnim skupinam. Načrt dela za leto 2012 obsega:
- medsebojno spletno oglaševanje z mrežami EU in ostalimi službami v Sloveniji, s katerimi si
delimo ciljne skupine (Karierni centri Univerze v Ljubljani, EEN…),
- sodelovanje na dogodkih Obrtno-podjetniške ter Gospodarske zbornice Slovenije namenjenih
ciljnim skupinam,
- objava dela centra SOLVIT kot zgodbo o uspehu na spletnih straneh Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo,
- predstavitev mreže SOLVIT na dvotedenskem sestanku PR osebja ministrstev,
- motiviranje kontaktnih oseb na ministrstvih za boljše sodelovanje s centrom SOLVIT.
Preučitev možnosti, da bi se polletnih delavnic mreže SOLVIT poleg enega predstavnika
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slovenskega centra SOLVIT udeležila še ena kontaktna oseba z drugega ministrstva
(Evropska komisija plača potne stroške za dve osebi).
predstavitev mreže SOLVIT na dogodku, ki ga organizira Europe Direct Novo Mesto za
gospodarske družbe na Dolenjskem. Mnoge od njih trgujejo z Republiko Hrvaško, ki bo v letu
2013 postala polnopravna članica EU. To pomeni, da bodo tudi ti podjetniki pri svojem
poslovanju kmalu lahko uporabljali tudi prednosti mreže SOLVIT,
predstavitev mreže SOLVIT na letnem srečanju mreže EURES.

Poleg tega je nujna tudi udeležba na delavnicah mreže SOLVIT, ki so organizirane dvakrat letno.
Mreža SOVIT redno organizira delavnice, ki so namenjene učinkovitejšemu delovanju centrov SOLVIT
v državah članicah, izmenjavi izkušenj pri reševanju primerov ter grajenju osebnih odnosov med
zaposlenimi na centrih SOLVIT. Tam se srečajo predstavniki vseh držav in predstavniki SOLVIT
programa v Evropski komisiji. Vse to pripomore k učinkovitejšemu delovanju posameznih centrov
SOLVIT, kot tudi celotne mreže.
Evropska komisija v letošnjem letu načrtuje dodatne promocijske aktivnosti zaradi 10. obletnice
delovanja mreže SOLVIT. V te aktivnosti bo aktivno vključen tudi slovenski center SOLVIT.
7.3 Spodbujanje nacionalnih organov za standardizacijo k ponovni proučitvi njihovega poslovnega
modela za znižanje stroškov dostopa do standardov.
Aktivnosti, ki so se izvajale v letih 2010/2011, predvsem izobraževanje za MSP v zvezi z dostopnostjo
do standardov, se bodo izvajale tudi v prihodnjem dvoletnem obdobju.
7.4 Zagotovitev poštene sestave odborov za standardizacijo.
ODBORI ZA STANDARDIZACIJO
Standardizacija je dejavnost, ki temelji na prostovoljnemu, nediskriminatornemu sodelovanju vseh
zainteresiranih v odborih za standardizacijo, ki delujejo na podlagi konsenza. Posledično je na podlagi
tega dejstva tudi sestava odborov za standardizacijo uravnotežena, vezana pa je na interes
posameznih skupin, ki ga je možno spodbuditi s promocijo standardizacije. Članstvo v odborih ni
časovno omejeno in temelji na strokovnosti članov. Promocijske aktivnosti so del strategije nacionalnih
in evropskih organizacij za standardizacijo in se izvajajo kontinuirano; aktivnosti bodo potekale tudi v
letu 2012-2013.
7.5 Povabilo nacionalnim organom za standardizacijo in evropskim organizacijam za standardizacijo k
izvedbi promocijskih in informacijskih kampanj, da se MSP spodbudi k boljši uporabi standardov in
zagotovijo povratne informacije o njihovi vsebini
PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI SIST ZA BOLJŠO UPORABO STANDARDOV
Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je član CEN/CLC in ETSI in sledi ter sodeluje pri
promocijskih aktivnostih na nivoju evropskih organizacij za standardizacijo, izvaja pa tudi lastne
promocijske aktivnosti za spodbujanje MSP k boljši uporabi standardov. Aktivnosti (seminarji,
delavnice, informacije na spletnih straneh, mesečno glasilo SIST,…) se že izvajajo in se bodo izvajale
tudi v obdobju 2012-2013.
7.6 Zagotovitev svetovanja za MSP, vključno s podporo pri obrambi pred nelojalno poslovno prakso.
NADZOR TRŽNEGA INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE
Z vidika podpore MSP pri obrambi pred nelojalno konkurenco je pomembno tudi izvajanje nadzora nad
proizvodi na trgu. TIRS s svojim delom zagotavlja, da podjetja in podjetniki spoštujejo predpise na
področjih, na katerih deluje in tako skrbi za urejene razmere na slovenskem trgu, ki je obenem del trga
EU. Prijave in pobude, ki jih prejemajo, rešujejo vsakodnevno, na spletnih straneh pa objavljajo
pomembne informacije o dogajanju na našem trgu. TIRS tako ukrepa proti tistim, ki dajejo na trg
proizvode, ki niso skladni z zahtevami iz zakonodaje. S tem tudi znižujejo raven nelojalne konkurence
med gospodarskimi subjekti. Še posebej so te aktivnosti in široko dostopne informacije o njih,
predvsem preko spletne strani TIRS, pomembne za MSP, ki imajo omejene človeške in finančne vire.
Aktivnost se izvaja in se bo nadaljevala tudi v obdobju 2012-2013.
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VIII. načelo
SPODBUJATI NADGRADNJO SPRETNOSTI IN ZNANJ V MSP IN VSE OBLIKE INOVACIJ
Ključni cilj:

spodbuda naložbam MSP v raziskave in njihovo udeležbo v programih podpore
za R&R, nadnacionalnih raziskavah, grozdenju in aktivnem upravljanju
intelektualne lastnine.

Ključni resorji: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
V okviru tega načela je predlaganih šest nacionalnih aktivnosti:
8.1

Spodbujanje prizadevanj MSP, da se internacionalizirajo in postanejo hitro rastoča podjetja,
vključno z udeležbo v inovativnih grozdih.

SPODBUJANJE INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ
V okviru sprejetega Programa Vlade Republike Slovenije za spodbujanje internacionalizacije
podjetij za obdobje 2010-2014 zasledujemo dva strateška cilja: povečanje internacionalizacije
slovenskih podjetij, povečanje geografske diverzifikacije slovenskega izvoza in priložnosti slovenskih
MSP za sodelovanje na svetovnih trgih ter zagotavljanje boljših pogojev za nastop slovenskih podjetij
v mednarodnem okviru. Predvidene aktivnosti za spodbujanje prizadevanj MSP, da se
internacionalizirajo, so: informativne in podporne aktivnosti, analiza tržnih priložnosti in svetovanje,
izobraževanje za mednarodno poslovanje, promocijske in pospeševalne aktivnosti.
AKCIJSKI NAČRT ZA INTERNACIONALIZACIJO SLOVENSKIH PODJETIJ
Konkretizacija aktivnosti bo opredeljena v vsakoletnem Akcijskem načrtu za internacionalizacijo
slovenskih podjetij.
NACIONALNA RAZISKOVALNA IN INOVACIJSKA STRATEGIJA
Hitrejša rast MSP je eden prioritetnih ciljev nacionalne raziskovalne in inovacijske strategije. Ob
nadaljnji krepitvi ukrepov za izboljšanje dostopa MSP do virov financiranja, zlasti lastniških in
dolžniških, so prednostne naloge: identifikacija ovir za rast inovativnih podjetij in priprava novih
ukrepov za podporo strateškim razvojnim projektom MSP s potencialom hitre rasti. Poudarki bodo na
podpori pri povezovanju in vključevanju v mednarodne verige vrednosti, izboljšanju dostopa do znanja
in trga ter krepitvi upravljavskih sposobnosti MSP.
CLUSTRAT IN CLUSTERCOOP
S sodelovanjem v CE projektu CluStrat in ClusterCoop bomo že v fazi izvajanja projekta omogočili
slovenskim grozdom in podjetjem sodelovanje v mednarodnih povezavah na področjih ti. novihprihajajočih industrij (»Emerging Industries«). Rezultate projekta bomo smiselno vključili v pripravo
ukrepov na nacionalni ravni za dvig konkurenčnosti tradicionalnih industrij.
FINANČNI INŽENIRING ZA SPODBUJANJE TEHNOLOŠKO-RAZVOJNIH PROJEKTOV
SID banka bo izvajala ukrep finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih
projektov 2011-2013. Ukrep je potrdila Vlada Republike Slovenije že v letu 2011.
8.2

Spodbujanje razvoja sposobnosti MSP na področju raziskav in inovacij, na primer s
poenostavljenim dostopom do javne raziskovalne infrastrukture, uporabo storitev R&R,
zaposlovanjem usposobljenih delavcev in usposabljanjem, kot to omogoča novi okvir Skupnosti
za državno pomoč na področju raziskav, razvoja in inovacij.

Dolgoročni cilj je povečanje skupnega obsega podjetniških vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije proti
3 % BDP, povečanje mednarodnega razvojno raziskovalnega sodelovanja, hitrejši prenos znanja v
gospodarstvu, izgradnja podpornega okolja za večji pretok znanja predvsem do srednjih in malih
podjetij, sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov podjetij ter podpora mednarodnim razvojno
raziskovalnim aktivnostim podjetij in temu bodo vsebinsko namenjeni tudi prihodnji programi. Prav
tako se želi povečati delež inovativnih podjetij s sedanjih 28 % na 50 %. Nadalje se cilja k dvigu
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tehnološke zahtevnosti izdelkov in storitev, ki jih proizvaja naše gospodarstvo ter deleža visokih
tehnologij s 4 % v deležu izvoza na vsaj 20 %.
JAVNI RAZPISI NA PODROČJU E-STORITEV
Na področju e-storitev bosta v letu 2012 bosta izvedena dva javna razpisa z izplačili v letih 2012 in
2013, in sicer:
 JR za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij
v letih 2012/2013,
 JR za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne
neprofitne organizacije v letih 2012/2013.
Z javnima razpisoma želimo spodbuditi razvoj in večjo ponudbo e-storitev in mobilnih aplikacij na
različnih področjih informacijske družbe ter uveljavitev novih tehnološko-razvojnih, organizacijskih in
poslovnih konceptov, ki bodo pripomogli k prehodu v moderno in učinkovito družbo znanja.
PODPORNO PODJETNIŠKO IN INOVATIVNO OKOLJE ZA PODJETJA
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo bomo nadgradili podporno podjetniško in
inovativno okolje za podjetja, da bo celovito in učinkovito, v katerem bodo nastajala, hitreje rasla in
se razvijala. Na osnovi analize obstoječih subjektov inovativnega okolja (tehnološki parki,
podjetniški inkubatorji, univerzitetni inkubatorji, pisarne za prenos tehnologij, itd) bomo pripravili in
izvedli posodobljen koncept in način podpore.
SPODBUDE ZA TUJE NEPOSREDNE INVESTICIJE
V okviru finančnih spodbud za tuje neposredne investicije Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo preko javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij, ki ga izvaja JAPTI,
sofinancira investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega
podjetja, med drugim tudi v raziskovalno-razvojni dejavnosti, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji
produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v
obstoječem podjetju, v katerem ima tuji investitor najmanj 10% lastniški delež. Dodeljena spodbuda pri
malih podjetjih znaša največ 50%, pri srednje velikih podjetjih pa največ 40% vrednosti upravičenih
stroškov investicije.
8.3 Odpiranje nacionalnih raziskovalnih programov, kadar to koristi MSP iz drugih držav članic, in
prispevajo k dostopu MSP do nadnacionalnih raziskovalnih dejavnosti, npr. s skupnim
načrtovanjem programov.
ODPIRANJE RAZISKOVALNIH PROGRAMOV NAVZVEN
Odpiranje raziskovalnih programov navzven je za povečevanje učinkovitosti porabe sredstev na
področju raziskav in razvoja izjemnega pomena. V Sloveniji je prek Javne agencije za raziskovalno
dejavnost vzpostavljen (z nekaterimi državami pa se vzpostavlja) mehanizem sodelovanja med
agencijami, ki omogoča skupne prijave partnerjev iz različnih držav brez administrativnih podvajanj.
Vpeljan je t.i. sistem »lead agency«, kjer agencija vodilnega partnerja opravi večino evalvacijskih
procedur. Sistem pomeni vzajemno priznavanje postopkov in evalvacijskih procesov. V prihodnje je
naš cilj vzpostaviti pogoje, po katerih bodo »lead agency« dogovori možni z več agencijami in
državami, pri čemer bodo MSP sodelovali kot enakovredni partnerji.
EUREKA, EUROSTARS
Tudi vnaprej bomo izvajali dva dolgoletna in uveljavljena programa: EUREKA in EUROSTARS.
Program EUREKA sofinancira tržno usmerjene raziskave, v katerih sodelujeta najmanj dve
gospodarski organizaciji iz dveh različnih držav članic. Za prijavo projektov v program EUREKA bo v
Sloveniji v letih 2012 in 2013 odprt razpis, predvidoma s 4 roki za prijavo.
Program EUROSTARS je namenjen podpori razvojno raziskovalnim dejavnostim, ki jih izvajajo
MSP. Ciljne skupine programa so raziskovalno in tržno usmerjeni MSP z visokim potencialom rasti.
Projekti tega programa morajo služiti civilnemu namenu, razvijati morajo nov produkt, proces ali
storitev, koordinirati jih morajo MSP. Podjetja morajo projekt prijaviti vsaj z enim partnerjem iz države
članice Eureka.
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8.4 Zagotavljanje enostavnega dostopa MSP do sredstev za podjetništvo, inovacije in znanje pri
izvajanju programa kohezijske politike.
FINANČNI VIRI ZA PODJETJA
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo samo ali preko svojih izvajalskih institucij
zagotavljalo ugodne finančne vire za celoten življenjski cikel podjetja.
Za začetno fazo to pomeni predvsem:
- zagonska sredstva za novonastala podjetja, kjer bomo podporo rasti in razvoju podjetja in
poslovnih zamisli, nadgradili še z mehke oblike podpore usposabljanje in mentorstvo),
Za fazo rasti in razvoja predvsem:
- vavčerski sistem podpore za rast in razvoj podjetij predvsem na področjih izboljšav, poslovnih
procesov, družbene odgovornosti s poudarkom na okoljskih izzivih, izrabi netehnoloških inovacij
ter uporabi neopredmetenih sredstev ustvarjanja dodane vrednosti,
- povratne oblike pomoči (garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere) preko
Slovenskega podjetniškega sklada in Slovenskega regionalno razvojnega sklada,
Za zrelo fazo:
- nadaljevali bomo s spremljanjem projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu za razvojne
centre slovenskega gospodarstva,
- sredstva za podjetja v težavah (krediti in subvencije) – nadgradnja in posodobitev sistema.
PROGRAMI ZA SAMOZAPOSLITEV, USPOSABLJANJE, IZOBRAŽEVANJE, ŠTIPENDIRANJE IN
SVETOVANJE
Na področju samozaposlovanja bo Zavod RS za zaposlovanje izvajal program
»Samozaposlovanje«, v okviru katerega lahko brezposelne osebe pridobijo subvencijo za
samozaposlitev. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki pomagajo
posameznikom začeti samostojno dejavnost in uresničiti poslovno idejo.
Na področju usposabljanja brezposelnih oseb bo Zavod RS za zaposlovanje s pomočjo programa
»Usposabljanje na delovnem mestu« pomagal, da brezposelne osebe pridobijo praktična znanja,
spretnosti in izkušnje na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Tako se vključijo v delovno
okolje in si povečajo možnosti kasnejše zaposlitve pri istem ali drugem delodajalcu.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije izvaja program usposabljanja in izobraževanja
zaposlenih. V okviru izvajanja navedenega programa je bilo v letu 2011 objavljeno javno povabilo
»Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012«, katerega aktivnosti se bodo izvajale tudi v
letu 2012. V letih 2012 in 2013 bosta objavljeni predvidoma še dve javni povabili. Namen je, da
delodajalci začnejo sistematično vlagati v zaposlene in tako v skladu s potrebami na trgu dela
prispevati k odpravi strukturnih neskladij in izboljšanju usposobljenosti človeških virov ter povečanju
mobilnosti in zaposljivosti.
V letih 2012 in 2013 bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve preko sklada nadaljevalo
tudi z izvajanjem aktivnosti štipendiranja. Štipendije se bodo podeljevale v skladu z zakonom, ki
ureja štipendiranje. Sklad bo v letih 2012 in 2013 podeljeval štipendije, ki imajo lahko posreden
pozitiven vpliv na mala podjetja:
 s sofinanciranjem kadrovskih štipendij želimo spodbuditi delodajalce k dodeljevanju štipendij, s
čimer želimo prispevati k usklajevanju razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih. To omogoča
razvoj ustrezno kvalificiranega kadra, kar posledično prispeva k povečanju konkurenčnosti in
uspešnosti slovenskega gospodarstva. V letu 2012 bo objavljen šesti razpis za neposredno
sofinanciranje kadrovskih štipendij,
 posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij oz. izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem
(ERŠS) je namenjeno usklajevanju med ponudbo in potrebami po kadrih v posameznih regijah. S
tem se spodbuja vračanje visoko izobražene delovne sile iz izobraževalnih središč nazaj v regijo,
kar prispeva k skladnejšemu regionalnemu razvoju. Program posrednega sofinanciranja kadrovskih
štipendij se izvaja v sodelovanju s subjekti razvoja na regionalni ravni (regionalnimi razvojnimi
agencijami) oz. samoupravnimi lokalnimi skupnostmi kot nosilci enotnih regijskih štipendijskih
shem.
Kompetenčni centri za razvoj kadrov imajo namen razvijati kompetence posameznih panožnih
profilov, omogočati razvoj in kroženje znanja znotraj konzorcija podjetij in drugih partnerjev določene
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panoge, spodbujajo sodelovanje pri razvoju kadrov ter prenos najboljših praks. Z instrumentom bodo
izvedene aktivnosti za zviševanje kvalifikacijske strukture kadra že zaposlenega v gospodarski
panogi. Z izgradnjo panožnega modela kompetenc ter izvedbo izobraževanj in usposabljanj bo
omogočeno pridobivanje novih znanj, veščin in kompetenc za večjo konkurenčnost podjetij in panoge
na trgu.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo v obdobju od 2011 do 2015 preko sklada izvajalo
program »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene«.
Storitve svetovalcev zaposlitve so v skladu z veljavno zakonodajo namenjene brezposelnim
osebam in drugim iskalcem zaposlitve. Zavod bo tudi v prihodnje na različne načine sodeloval z
zainteresiranimi delodajalci. Predvsem se bo v prihodnje zavzemal za izboljšanje tega sodelovanja ter
delodajalcem s svojo javno službo posredovanja zaposlitev v čim večji meri omogočil nabor potrebne
delovne sile. V tem okviru bo organiziral tudi različne posvete za delodajalce, zaposlitve in
karierne sejme, itd.
SISTEMSKE SPREMEMBE ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH
Predvidene sistemske spremembe in dograditve Zakona o delovnih razmerjih bodo z
delovnopravnega vidika prispevale k nadaljnjemu dograjevanju varne prožnosti na trgu dela. S
prenovo ureditve je upoštevaje nacionalne razmere potrebno zagotoviti ustrezne pravne podlage za
zaščito delavcev ter preprečevanje zlorab, hkrati pa zagotoviti zmanjševanje nesorazmerij v pravicah
in obveznostih zaposlenih na podlagi pogodb o zaposlitvi za nedoločen oziroma za določen čas ter
zaposlenih preko agencij za začasno delo, in pretirane administrativne in stroškovne obremenitve
podjetij.
VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Novela Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD; Ur. l. RS, št. 43/11) v slovenski pravni red
prinaša aktivnejšo vključitev delodajalcev na področje varnosti in zdravja pri delu. Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve je tako (po pozitivni oceni ESS ter dobrih odzivih delodajalcev že vključenih
držav članic EU) v pomoč mikro in malim delodajalcem pristopilo k EU projektu OiRA. OiRA (»Online
interacitve Risk Assessment«) je spletno interaktivno orodje za izdelavo ocene tveganja, s pomočjo
katerega lahko mikro in mali delodajalci na enostaven način in samostojno izdelajo oceno tveganja.
Orodje je uporabniku prijazna, brezplačna, sektorsko prilagojena aplikacija, ki bistveno olajša
postopek ocenjevanja tveganja ter odpravlja administrativne ovire za mikro in male delodajalce.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo v sodelovanju s socialnimi partnerji skrbelo za
razvoj orodij za posamezne dejavnosti ter izvajalo promocijske aktivnosti ter predstavitve orodja.
8.5 Podpora razvoju elektronske identitete za podjetja, da jim omogočijo elektronsko izdajanje
računov in poslovanje prek e-uprave.
Aktivnosti v tem trenutku niso predvidene.
8.6 Spodbujanje podjetij, zlasti MSP in druge zainteresirane strani, vključno z organi za javna
naročila, da sodelujejo pri dejavnostih, ki prispevajo k hitremu izvajanju pobude za vodilni trg.
Aktivnosti v tem trenutku niso predvidene.
IX. načelo
OMOGOČITI MSP, DA BODO IZZIVE OKOLJA SPREMENILA V PRILOŽNOSTI
Ključni cilj:

zagotoviti več informacij, strokovnega znanja in finančnih spodbud za
učinkovito izkoriščanje priložnosti novih „zelenih“ trgov in večjo energetsko
učinkovitost, delno tudi z izvajanjem sistemov okoljskega ravnanja v MSP.

Ključni resorji: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za finance,
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
V okviru tega načela sta predlagani dve nacionalni aktivnosti:
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9.1 Zagotavljanje spodbud za ekološko učinkovita podjetja in izdelke (npr. ukrepi na področju davčne
politike in dajanje prednosti subvencioniranju za financiranje trajnostnih podjetij) v skladu s
smernicami Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja, in izkoristijo poenostavljen pristop do
okoljske pomoči za MSP, ki so ga oblikovali v GBER.
RAZVOJNE SHEME IN SPODBUDE GOSPODARSTVU PRI VSTOPU ZELENIH ENERGETSKIH
IZDELKOV NA TRG
V okviru Drugega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost je predvidena vzpostavitev
razvojne sheme in drugih spodbud gospodarstvu pri vstopu zelenih energetskih izdelkov na trg. V
okviru tega bi bile ključne aktivnosti naslednje:
- spodbude za vključevanje v evropske programe (npr. EUREKA);
- dodatne spodbude v okviru obstoječih razpisov in programov za spodbujanje podjetništva,
financiranih iz EU skladov in drugih javnih virov (spodbujanje MSP, tehnološki razvoj, spodbujanje
inovacij idr.) za izdelke in storitve s področja učinkovite rabe energije (URE);
- vzpostavitev razvojne sheme in sheme financiranja pilotnih in demonstracijskih projektov za
tehnologije in storitve s področja URE in OVE, financirane iz Sklada za podnebne spremembe
(prihodki iz avkcij emisijskih kuponov);
- krepitev zmogljivosti na področju tehnološkega razvoja in konkurenčnosti (spodbude za
usposabljanje kadrov v okviru obstoječih razpisov;
- spodbude za povečanje kakovosti ponudbe, načrtovanja in upravljanja sistemov ter izdelkov in
storitev na področju ravnanja z energijo;
- spodbude za medsebojno povezovanje za ponudbo celostnih rešitev in nastop na mednarodnih
trgih.
Priložnost za prilagodljive MSP predstavljajo tudi zelena javna naročila.
ZELENO JAVNO NAROČANJE
Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11 in 18/12), ki je eden izmed
ukrepov Akcijskega načrta za zeleno javno naročanje v obdobju 2009 – 2012, se je začela
uporabljati 14. 3. 2012. Uredba določa obvezne minimalne okoljske zahteve, ki jih morajo naročniki
upoštevati pri oddaji javnih naročil (temeljne okoljske zahteve), in dodatne okoljske zahteve, ki niso
zavezujoče in predstavljajo priporočila za najbolj ambiciozne javne naročnike, in sicer za 11 prioritetnih
skupin izdelkov in storitev:
– električno energijo,
– živila, pijače, kmetijske pridelke in gostinske storitve,
– pisarniški papir in higienske papirnate proizvode,
– elektronsko pisarniško opremo,
– avdio in video opremo,
– hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije, pralne stroje, pomivalne stroje in klimatske
naprave,
– stavbe,
– pohištvo,
– čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila,
– osebna in transportna vozila ter storitve avtobusnega prevoza in
– pnevmatike.
V prihodnosti se bo nabor prioritetnih skupin izdelkov in storitev predvidoma še razširil, obstoječe
okoljske zahteve pa se bodo, upoštevaje razvoj in ponudbo na trgu, postopoma zaostrovale.
Čeprav lahko naročniki določila uredbe vključijo neposredno v razpisno dokumentacijo, je zeleno javno
naročanje bolj zahtevno kot običajno javno naročanje in od naročnika terja več priprav, boljše
poznavanje predmeta javnega naročanja in razmer na trgu ter zahtevnejše preverjanje prejetih
ponudb. Zaradi zelenega javnega naročanja bodo morali svojo ponudbo, morebitno proizvodnjo, način
poslovanja in dosedanje dobave prilagoditi tudi ponudniki, saj bodo lahko le na ta način izpolnili
okoljske zahteve javnih naročnikov in bili pri oddaji ponudbe konkurenčni. Z namenom ozaveščanja,
usposabljanja, prenosa dobrih praks in vzpostavitve dialoga med javnim sektorjem in potencialnimi
ponudniki, bo Ministrstvo za finance v sodelovanju z ostalimi resorji in predstavniškimi združenji tudi v
prihodnje izvajalo izobraževanja in posvete o zelenem javnem naročanju za naročnike in ponudnike.
Hkrati se bodo na spletni strani Ministrstva za finance objavljale koristne informacije o zelenem javnem
naročanju in primeri razpisnih dokumentacij. Navedeno je namreč nujno za pospešitev in uspešno
izvajanje zelenega javnega naročanja v prihodnje.
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NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA / OPERATIVNI PROGRAM PREPREČEVANJA
ODPADKOV
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo v letu 2012 pripravilo Nacionalni program varstva okolja za
obdobje 2013-2020 ter Operativni program preprečevanja odpadkov, ki sta ključna dokumenta za
nadaljnjo krepitev vloge MSP v izvajanju okoljske zakonodaje in doseganju okoljskih ciljev. Poudarek v
prihodnjih letih bo predvsem na implementaciji, kar posledično pomeni tudi krepitev povpraševanja po
proizvodih in storitvah MSP.
ZNAK ZA OKOLJE
Ministrstvo oz. Agencija Republike Slovenije za okolje nadaljujeta s prizadevanji za odločanje
MSP za pridobitev znaka za okolje (eco label ali okoljske marjetice za storitve in proizvode) ali z
omogočanjem vključevanja v sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij (EMAS). EMAS
je nadgradnja ISO 14001 oziroma sistem zagotavljanja večje odprtosti, odkritosti in periodičnega
objavljanja preverjenih okoljskih informacij.
UKREPI ZA SANACIJO ONESNAŽENOSTI ZRAKA
V letu 2012 bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo posebne programe ukrepov za
sanacijo onesnaženosti zraka v območjih, kjer prihaja do preseganja mejnih vrednostih
koncentracije PM10 v zunanjem zraku. Sanacija predvideva različne ukrepe, pri čemer se odpirajo
možnosti za MSP predvsem glede zmanjševanja emisije celotnega prahu iz naprav s pomembno
emisijo celotnega prahu, zmanjševanja emisije celotnega prahu iz malih kurilnih naprav, čiščenja
cestnih površin zaradi zmanjšanja resuspenzije delcev v cestnem prometu, zmanjševanja emisije
celotnega prahu iz gradbenih območij in drugih, ki prispevajo k znižanju emisij. Država namerava za
zmanjševanje emisije celotnega prahu iz malih kurilnih naprav v letu 2012 zagotoviti določena
sredstva, ki bi v obliki nepovratnih finančnih spodbud in posojil z ugodno obrestno mero Eko
sklada bila na voljo fizičnim osebam - lastnikom malih kurilnih naprav, za nakup sodobnejših in okolju
prijaznejših naprav za ogrevanje prostorov in/ali ogrevanje sanitarne vode.
NAČRT UPRAVLJANJA VODA ZA VODNI OBMOČJI DONAVE IN JADRANSKEGA MORJA 20092015
V letu 2012 se nadaljuje implementacija Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in
Jadranskega morja 2009-2015, ki predvideva vrsto ukrepov na področju upravljanja voda.
Upravljanje voda temelji na načelu povračila stroškov, ki nastanejo pri obremenjevanju voda.
Zagotoviti je potrebno, da se z dajatvami krijejo okoljski stroški in stroški vode kot naravnega vira v
skladu z načelom »plača povzročitelj obremenitve«. Povračilo stroškov je nujno za trajnostno rabo
vodnih virov. Le tako bodo vodni viri razpoložljivi za opravljanje storitev, povezanih z
obremenjevanjem voda tudi v prihodnosti. Pomembno je tudi, da plačila za obremenjevanje voda
spodbujajo varčno rabo vode in zmanjševanje onesnaževanja voda. Za izvajanje opisanih načel
upravljanja voda so predpisani naslednji temeljni ukrepi v obliki ekonomskih inštrumentov:
 ukrepi za izvajanje načela povračila stroškov za storitve, povezane z obremenjevanjem
voda v skladu z načelom »plača povzročitelj obremenitve«,
 ukrepi za gospodarno rabo vodnih virov in
 ukrepi na vodovarstvenih območjih.
9.2 Izkoriščanje okoli 2,5 milijarde EUR iz programov kohezijske politike za podporo okolju prijaznim
izdelkom in procesom v MSP.
PREDLOG UKREPOV V OKVIRU PROGRAMA SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo ob upoštevanju določil Direktive 2009/29/ES o
trgovanju s pravicami do emisije toplogrednih plinov, ki v 10. členu določa, za katere namene morajo
države članice EU porabiti vsaj 50 % teh prihodkov, pripravili predloge za Program sklada za
podnebne spremembe. Z ukrepi, ki jih predlagamo, bo doseganje ciljev na področju zmanjšanja
emisij toplogrednih plinov najcenejše, saj imajo na nacionalni ravni velike pozitivne ekonomske in
socialne multiplikacijske učinke.
Med ukrepi programa so z vidika MSP pomembni naslednji:
 Spodbude za razvoj zelenih tehnologij in spodbude gospodarstvu pri vstopu zelenih
energetskih izdelkov na trg. V okviru tega ukrepa predvidevamo:
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 sofinanciranje investicij v raziskave in razvoj zelenih izdelkov, procesov in storitev ter njihovi
komercializaciji v obliki kombinacije povratnih in nepovratnih virov,
 predkomercialna javna naročila za tehnologije URE in OVE,
 podporo demonstracijskim (izobraževalnim) projektom, kjer bi financirali postavitev in vzpostavitev
delovanja demonstracijskega projekta.
 Spodbude za uvajanje sistemov za upravljanje z energijo v industriji, kjer predvidevamo
uvedbo zelenega procesnega vavčer, ki bi omogočil, da bi podjetja na enostaven način pridobila
finančne vire (subvencija) za prenovo procesov v podjetju z jasnimi učinki na porabo energije na
enoto proizvoda.
 Trajnostno pogodbeništvo, kjer je v segmentu trajnostnega pogodbeništva in celovite sanacije
večstanovanjskih stavb ključno spodbujanje demonstracijskih projektov, saj v Sloveniji v teh
segmentih še ni zglednih primerov.
9.3 Priprava celovite sheme za spodbujanje nastajanja in razvoju MSP na področjih specializacije in
t.i. novih industrij.
IDENTIFIKACIJA PODROČIJ SPECIALIZACIJE IN PREDNOSTNEGA USMERJANJA VLAGANJ V
R&R TER KREPITEV RAZVOJNIH JEDER
Skladno z nacionalno strategijo pripravljamo sistem identifikacije področij specializacije in
prednostnega usmerjanja vlaganj v raziskave in razvoj ter krepitev razvojnih jeder na področjih
družbenih izzivov, kjer obstaja kritična masa znanja in kompetenc ter potencial za rast.
X. načelo
SPODBUDITI IN PODPRETI MSP, DA BODO IZKORISTILA PREDNOSTI RASTI IN PRILOŽNOSTI
NA TUJIH TRGIH
Ključni cilj:

Podpreti in spodbuditi MSP, da bodo izkoristili rast in priložnosti na tujih trgih,
zlasti s tujemu trgu prilagojeno podporo in dejavnostmi poslovnega
usposabljanja

Ključni resorji: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za zunanje zadeve
V okviru tega načela je predlagana ena nacionalna aktivnost: spodbujati mentorstvo velikih
podjetij v MSP pri vstopanju na rastoče tuje trge.
PROGRAM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPODBUJANJE INTERNACIONALIZACIJE
PODJETIJ ZA OBDOBJE 2010-2014
Skupna naloga vseh podpornih ustanov je uveljavljati internacionalizacijo poslovanja kot osrednjo
horizontalno prioriteto, ki naj bo integralni sestavni del vseh zgoraj navedenih ukrepov in načinov
institucionalne podpore MSP za ohranjanje in povečevanje njihove gospodarske aktivnosti. Napredek
bo potreben v smeri boljše medsebojne koordinacije in sodelovanja podpornih institucij za prodor in
delovanje slovenskih MSP na tujih trgih.
Z novim programom Vlade Republike Slovenije za spodbujanje internacionalizacije podjetij za
obdobje 2010-2014 bomo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter JAPTI
spodbujali aktivnosti poslovnih klubov, v okviru katerih se spodbuja prenos znanj in izkušenj
slovenskih podjetij, ki na tujih trgih že delujejo, na slovenska MSP, ki se za vstop na te trge šele
odločajo.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI SLOVENSKIH POSLOVNIH KLUBOV V
TUJINI
Tudi v letu 2012 se bo na podlagi javnega razpisa sofinanciralo delovanje vsaj 10 slovenskih
poslovnih klubov v tujini. Izbrani poslovni klubi bodo preko aktivnosti, kot so poslovna srečanja,
promocijski nastopi, organizacija poslovnih delegacij in ostalih aktivnosti, pomagali slovenskim
podjetjem pri širitvi poslovanja na tuje trge.
PODPORA MSP NA TUJIH TRGIH
Glavnina aktivnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za zunanje
zadeve in v njegovem okviru diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini, ki so v podporo
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slovenskemu gospodarstvu na tujih trgih, bo namenjena prav MSP. Gre zlasti za pomoč pri iskanju
potencialnih poslovnih partnerjev slovenskih MSP, za pomoč pri prodoru MSP na tuja tržišča, za
posredovanje informacij o različnih razpisih in drugih poslovnih priložnostih na tujih trgih, za promocijo
produktov ali storitev slovenskih MSP v tujini, za posredovanje pri vzpostavljanju kontaktov ali
razreševanju vprašanj z lokalnimi ali nacionalnimi oblastmi tuje države in za nudenje možnosti
začasnega koriščenja svetovalnih storitev ter pisarniških zmogljivosti na posameznih diplomatskokonzularnih predstavništvih v tujini.
BILATERALNE MEŠANE KOMISIJE ZA GOSPODARSKO SODELOVANJE
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za zunanje zadeve bosta
poslovne interese MSP izpostavljalo v okviru mešanih bilateralnih komisij za gospodarsko
sodelovanje s posameznimi tujimi državami, ki delujejo na podlagi dvostranskih sporazumov oz.
memorandumov o gospodarskem sodelovanju. V tem okviru se bodo obravnavala tudi konkretna
odprta vprašanja posameznih MSP na tujih trgih, prav tako pa bo šlo za sprejemanje dogovorov o
sodelovanju s posameznimi tujimi institucijami ter za začrtanje usmeritev za razvoj prihodnjega
gospodarskega sodelovanja v smeri novih poslovnih priložnosti za slovenska MSP.
GOSPODARSKE DELEGACIJE
Še naprej bodo organizirane gospodarske delegacije, ki bodo spremljale najvišje državne
predstavnike na njihovih obiskih v tujini. Več energije bo treba usmeriti v aktivnejšo vsebinsko zasnovo
posameznih poslovnih dogodkov na tujih trgih, v proaktivno delovanje v smeri realizacije sprejetih
konkretnih dogovorov in zavez ter v učinkovito konzularno, zlasti vizumsko, podporo aktivnostim MSP
v tujini, v skladu z veljavnimi Schengenskimi pravili.
PROJEKTNI GOSPODARSKI SKLAD
Ministrstvo za zunanje zadeve bo skušalo postopno povečevati obseg sredstev Projektnega
gospodarskega sklada, ki je bil vzpostavljen v začetku leta 2011 in katerega namen je zagotoviti
proračunski vir financiranja tistih aktivnosti ministrstva in diplomatsko-konzularnih predstavništev, ki so
usmerjene tudi v aktivno promocijo slovenskih MSP v tujini.
Potrebno bo povečati prepoznavnost različnih oblik podpore internacionalizacije MSP, ki jih
zagotavljajo posamezni subjekti spodbujanja internacionalizacije gospodarstva v Republiki Sloveniji. V
ta namen velja vse relevantne informacije povezati na zbirnem spletnem mestu ter okrepiti promocijo
med MSP.
KREPITEV SODELOVANJA Z EVROPSKIM CENTRI ZA MSP V TUJINI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za zunanje zadeve bosta okrepila
sodelovanje z Evropskimi centri za MSP v tujini, ki nudijo podporne storitve evropskim MSP pri lažjem
vstopanju na tuje trge. Razpolagajo z večjim številom strokovnjakov za dostop na trg in specialisti,
tako da zagotavljajo relevantne, konkretne storitve evropskim MSP, ki želijo izvažati ali investirati na
tuje trge. Pokrivajo področja poslovnega razvoja, standardov in skladnosti le-teh, pravna vprašanja,
človeške vire in izobraževanje. Centri delujejo kot platforma, ki omogoča koordinacijo med storitvami
posameznih članic in usmerja MSP k drugih specializiranim evropskim institucijam, tako javnim kot
privatnim, ki nudijo specializirane storitve.
SID banka bo z zagotavljanjem kvalitetnih virov za (so/re)financiranje končnih upravičencev v okviru
namena SID banke »Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije« in s ponudbo
storitve zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov skladno z Zakonom o
zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov spodbujala podjetja za vstope na nove
trge.
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PRILOGA 1 : Vpliv, predvideni rezultat in vrednosti ukrepov po načelih in prednostnih aktivnostih Akcijskega načrta za izvajanje Akta za mala podjetja

UKREPI

Vpliv Akta za mala podjetja

Sredstva
20123

Vir (št.PP)

Sredstva
20134

Vir (št.PP)

Učinek

Rezultat

I. načelo USTVARITI OKOLJE ZA PODJETNIKE IN DRUŽINSKA PODJETJA, KJER BO PODJETNIŠTVO NAGRAJENO
Spodbujanje inovativne in podjetniške miselnosti med mladimi v učnih programih, ki so opredeljeni kot samostojni predmeti ali vsebinsko kroskulikuralno zasnovani, kot tudi v dopolnilnih programih
k formalnemu izobraževanju
- doseganje rasti izbora
Namen ukrepov v okviru
podjetništva kot
promocije je na eni strani (i)
kariere doseganje
večanje zavesti o pomenu
rasti pozitivnega
ustvarjalnosti podjetništva in
mnenja javnosti o
spodbujanje podjetniške kulture,
podjetnikih
Promocija
ter inovativnosti, ki pomeni
motivacijski faktor
podjetništva, rasti in
ustvarjanje nove vrednosti v
- vključenih vsaj 100
razvoja ter
Sloveniji, ter na drugi strani (ii)
potencialnih in
internacionalizacije
celovitega podpornega okolja za
475.000,00
1724
aktivnih podjetnic
podjetnike in podjetja (večja
- vključenih vsaj 100
prepoznavnost, odlično izvajanje
mladih v programe za
Usposabljanje za
ter koriščenje storitev). Dodatno
spodbujanje
podjetništvo
se v okviru teh ukrepov izvajajo
ustvarjalnosti,
tudi ukrepi ki (iii) dopolnjujejo
inovativnosti in
formalno usposabljanje mladine
podjetnosti med
in mladostnikov za ustvarjalnost
mladimi
in podjetništvo
- dvig podjetniške
kulture
Spodbujanje
ustvarjalnosti,
inovativnosti in
podjetnosti v
osnovnih in srednjih
šolah
Zagotavljanje, da se bo pomembnost podjetništva ustrezno odražala v usposabljanju učiteljev
Program
usposabljanja
učiteljev

Namen ukrepa je zagotoviti
redno in obvezno usposabljanje
za učitelje s področja UPI.

18.000,00

1724

Potrjen program
usposabljanja učiteljev
za ustvarjalnost,
podjetnost in
inovativnost v učnem

2

Priloga 1 je del Akcijskega načrta za izvajanje Akta za mala podjetja.
Sredstva predvidena v sprejetem proračunu
4
Okvirna sredstva glede na to, da proračun še ni sprejet.
3
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procesu.
Namen konference je promocija
Konferenca EK za
uvajanja UPI v redni šolski
5.000,00
1724
učitelje
sistem med učitelji v državah
članicah EU.
Povečanje sodelovanja s poslovno skupnostjo zaradi oblikovanja sistematičnih strategij za izobraževanje o podjetništvu na vseh ravneh
Medpodjetniški
izobraževalni centri

Povezovanje šole, trga dela in
socialnih partnerjev

Uvedba obvezne
prakse za učitelje

Cilj ukrepa je večja povezava
institucij znanja z
gospodarstvom.

Udeležba vsaj dveh
učiteljev iz vsake države
članice.

Zagotavljanje, da obdavčenje (zlasti davek na dediščine in darila, obdavčenje dividend in davek od premoženja) ne bo po nepotrebnem oviralo prenosa poslovanja
Vzpostavljanje sheme za povezovanje prenosljivih podjetij s potencialnimi novimi lastniki5
Zagotavljanje mentorstva in podpore za prenos poslovanja
Zagotavljanje mentorstva in podpore podjetnicam
Namen ukrepa je zagotoviti večje
kompetence za (potencialne)
Ženski vavčer
6064
podjetnice preko usposabljanja
(splošnega in posebnega)
Zagotavljanje mentorstva in podpore za priseljence, ki bi radi postali podjetniki
II. načelo ZAGOTOVITI POŠTENEMU PODJETNIKU V STEČAJU, DA KMALU DOBI NOVO PRILOŽNOST
Spodbujanje pozitivne naravnanosti družbe do ponovnega zagona podjetnikov, na primer z informacijskimi kampanjami
Finančni viri v okviru
Promocija
Izvedba delavnice v okviru
zneska za SFI v I.
podjetništva
Slovenski forum inovacij (SFI)
načelu
Prizadevanje v enem letu dokončati vse pravne postopke za prenehanje podjetja v primeru stečaja, ki ni bil posledica goljufije
Projekt Lukenda
Zagotavljanje, da bodo podjetniki, ki začnejo znova, obravnavani enako kot novi podjetniki, med drugim z njihovim vključevanjem v sisteme podpore
III. načelo OBLIKOVATI PREDPISE V SKLADU Z NAČELOM »NAJPREJ POMISLI NA MALE«
Zagotavljanje uresničevanja rezultatov politike boljše zakonodaje ob sočasnem znižanju administrativnih bremen za podjetja, vključno z uporabo smotrne kombinacije orodij, kot so na primer
vzajemno priznanje ter samourejanje ali koregulacija za doseganje rezultatov politike
6863 (EU
Primernejše, prijaznejše,
Zmanjševanje administrativnih
EU,
Manj administrativnih
Akcijski program
sredstva)
spodbudnejše poslovno
bremen
SLO
bremen in ovir, prihranki
»minus 25 %«
6999 (slo
okolje

5

Z rdečo so obarvane aktivnosti, ki v tem trenutku niso predvidene.
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udeležba)
Spletni portal
minus25.gov.si
Strogo ocenjevanje vpliva prihodnjih zakonodajnih in upravnih pobud o MSP („MSP test“) in upoštevanje ustreznih rezultatov pri sestavljanju predlogov ter posvetovanje z zainteresiranimi stranmi,
vključno z organizacijami MSP, najmanj 8 tednov pred vlaganjem zakonodajnega ali upravnega predloga, ki vpliva na podjetja
Izvedba MSP testa na
Presoja posledic na
MSP test
vsaj enem predpisu
Boljši predpisi
gospodarstvo, zlasti na MSP
resorja
Uporaba posebnih ukrepov za mala in mikro podjetja, kot so na primer odstopanja, prehodna obdobja in izjeme, zlasti kar zadeva zahteve po obveščanju ali poročanju, ter prilagojene pristope,
kadar je to primerno
Upoštevanje smotrnosti uvedbe enotnih datumov začetka veljavnosti in letnega izkaza zakonodaje, ki je začela veljati
Pri izvajanju zakonodaje EU izkoriščanje določbe o prožnosti, namenjene MSP, in se izogibajo »prekomernemu izvajanju postopkov«
Zmanjšanje administrativnih bremen za 25 % do konca leta 2012
6863 (EU
Akcijski program
Zmanjševanje administrativnih
EU,
sredstva)
»minus 25 %«
bremen
SLO
6999 (slo
udeležba)
Zagotavljanje čimprejšnjega sprejema predlogov glede zmanjšanja upravne obremenitve v zakonodaji Skupnosti
Sprejem predloga Komisije, ki bo državam članicam omogočil zvišati prag za registracijo DDV na 100.000 EUR

Manj administrativnih
bremen in ovir za 25 %
na 14 različnih področjih

Zmanjšati ugotovljena
administrativna bremena
za cca. 360 milijonov
evrov na letni ravni

IV. načelo DOSEČI ODZIVNOST JAVNE UPRAVE NA POTREBE MSP
i) Znižanje prispevkov, ki jih zahtevajo uprave držav članic za registracijo podjetja, in se pri tem zgledujejo po najuspešnejših članicah EU, (ii) nadaljnje zmanjševanje časa, potrebnega za
ustanovitev podjetja, na manj kot teden dni, kjer to še ni uresničeno, (iii) pospešitev začetka poslovanja MSP z zmanjšanjem in poenostavitvijo dovoljenj in odobritev. Zlasti bi države članice določile
skrajni rok 1 meseca za izdajo teh dovoljenj in odobritev, razen kadar je to utemeljeno na podlagi nevarnosti za ljudi ali okolje; (iv) od MSP naj se ne zahteva podatke, ki so že na voljo znotraj
uprave, razen če jih je treba posodobiti
Zagotavljanje, da mikro podjetju ni treba več kot enkrat na vsaka tri leta sodelovati v statističnem popisu, ki ga organizira država, regionalni ali lokalni statistični urad, razen če je to potrebno za
pridobitev statističnih in drugih vrst podatkov
Vzpostavitev komunikacije oziroma ustanovitev kontaktne točke, kateri bo zainteresirana in strokovna javnost posredovala predpise ali postopke, ki nesorazmerno in/ali po nepotrebnem ovirajo
dejavnosti MSP, in predloge za zmanjšanje administrativnih ovir
Zbiranje dodatnih
predlogov za
Transparentnost,
6863 (EU
administrativno
enotnost, informiranost,
Spletni portal
Informiranje in komuniciranje z
EU,
sredstva)
razbremenjevanje in
omogočanje dvosmerne
»minus 25%«
uporabniki
SLO
6999 (slo
javni vpogled v enotno
komunikacije z
udeležba)
Nacionalno podatkovno
uporabniki
zbirko izmerjenih
predpisov
Preko sodelovanja s predstavniki
Sodelovanje s
Odposlanec za
Razbremenitev
gospodarstva okrepiti možnost
predstavniki
MSP
gospodarstva
redne in hitre komunikacije ter
gospodarstva
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prenašanja predlogov sprememb
na resorje in v predpise
Zagotavljanje celovitega in pravočasnega izvajanje Direktive o storitvah, med drugim z ustanovitvijo enotne kontaktne točke (EKT), prek katerih lahko podjetja dobijo vse ustrezne informacije ter
elektronsko izpolnijo potrebne formalnosti in postopke
-

Spletni portal
enotna kontaktna
točka

Poenostavljanje poslovnega
okolja za domače in tuje
poslovne subjekte

388.675,54

6863 –
Evropska
sredstva in
6999 –
Slovenska
udeležba

178.000,00

6863 –
Evropska
sredstva in
6999 –
Slovenska
udeležba

-

odprava admin. ovir
na področju
pridobivanja dovoljenj
za opravljanje
različnih dejavnosti
(licence, obrtna
dovoljenja...) v RS,
lažje zaposlovanje
brezposelnih oseb,
zmanjšanje sive
ekonomije
vzpostavitev
konkurenčnejšega
trga na nacionalni in
EU ravni.

-

-

poenostavljena
zakonodaja
vse informacije o
pogojih poslovanja
pogojih za vstop na
trg v RS za različne
dejavnosti
informacijsko podprti
postopki oddaje vlog
(tudi iz tujine)

Cilj deregulacije oziroma boljše
zakonodaje je zmanjšati število
- manjša
pogojev, zahtev in postopkov za
administrativno
opravljanje dejavnosti
obremenitev
Deregulacija
gospodarskih subjektov v
subjektov
Republiki Sloveniji, posledično
- izboljšanje
zmanjšati administrativno
poslovnega okolja
obremenitev subjektov in
izboljšati poslovno okolje.
V. načelo OLAJŠATI SODELOVANJE MSP PRI JAVNIH NAROČILIH IN BOLJŠA IZRABA DRŽAVNIH POMOČI ZA MSP
Nadgradnja portala javnih naročil, s katero bo potencialnim ponudnikom omogočeno lažje iskanje poslovnih priložnosti na trgu javnih naročil.
Opozarjanje pogodbenih organov na doslednejše spoštovanje načela sorazmernosti pri opredelitvi zahtev za dodelitev javnega naročila.
Spodbujanje konstruktivnega dialoga in vzajemnega razumevanja med MSP in večjimi naročniki prek dejavnosti, kot so obveščanje, usposabljanje, spremljanje in izmenjava dobre prakse.
Sredstva ni potrebno
Potencialni ponudniki
Nadgradnja portala
zagotoviti.
bodo lažje iskali
javnih naročil
poslovne priložnosti.
Preusmerjanje težišča politike na področju državne pomoči za boljšo obravnavo potreb MSP, med drugim z bolje usmerjenimi ukrepi
Politika
dodeljevanja
državnih pomoči v
Republiki Sloveniji
VI. načelo OLAJŠATI DOSTOP MSP DO FINANCIRANJA TER PODPORA PRAVOČASNEMU PLAČEVANJU V GOSPODARSKEM POSLOVANJU
Priprava programov financiranja za zapolnitev vrzeli od 100 000 do 1 milijona EUR, zlasti z instrumenti, ki združujejo dolžniško in lastniško financiranje, ob upoštevanju pravil glede državne pomoči
POVRATNE
OBLIKE POMOČI:
Predstavljeno v poglavju VIII.
Razvojne garancije
s subvencijo
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obrestne mere
Povratne oblike
pomoči
Slovenskega
regionalno
razvojnega sklada
Institut kreditnega
mediatorja

Predstavljeno v poglavju VIII.
Namen je pomoč podjetjem, ki
imajo težave pri pridobivanju
kreditov pri poslovnih bankah

Pregled obstoječih
dobrih praks v drugih
državah

Sodobna
industrijska politika
Odprava zakonodajnih in davčnih ovir, ki preprečujejo, da bi skladi tveganega kapitala, dejavni na enotnem trgu, vlagali pod enakimi pogoji kot domači skladi
Lastniško
financiranje
Zagotovitev, da bo obdavčenje dobičkov podjetij spodbujalo naložbe
Davčne olajšave
Razbremenitev
gospodarstva
Poraba sredstev v okviru programov kohezijske politike, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za ribištvo v podporo MSP

Diverzifikacija v
nekmetijske
dejavnosti

Dodajanje vrednosti
kmetijskim in
gozdarskim
proizvodom

Podpora
ustanavljanju in
razvoju mikro
podjetij

Omogočiti začetek ali
posodobitev opravljanja
nekmetijske dejavnosti in s tem
ustvariti nova delovna mesta kot
tudi dodaten vir dohodka na
kmetijah ter prispevati k
izboljšanju socialnih in
ekonomskih razmer na kmetiji

Spodbuditi uvajanje novih
proizvodov in učinkovitega
trženja produktov, posodabljanje
proizvodnih procesov in
izboljšanje varstva okolja,
higiene in varnosti pri delu,
stabilizacijo dohodkov na
področju predelave in trženja
kmetijskih in gozdarskih
proizvodov ter s tem prispevati
večji splošni učinkovitosti in
produktivnosti dela
Pospešiti ustvarjanje novih
delovnih mest, dvigniti
podjetniške veščine in

2.820.497,00

9200 –
Evropska
sredstva 75 %
in 9201 –
Slovenska
udeležba 25
%

17.929.508,00

9200 –
Evropska
sredstva 75
% in 9201 –
Slovenska
udeležba 25
%

20.000.000,00

9200 –
Evropska
sredstva 75 %
in 9201 –
Slovenska
udeležba 25
%

48.573.974,38

9200 –
Evropska
sredstva 75
% in 9201 –
Slovenska
udeležba 25
%

9.644.890,52

9200 –
Evropska
sredstva 75 %
in 9201 –

19.085.456,79

9200 –
Evropska
sredstva 75
% in 9201 –

Št. upravičencev: 360
Št. podprtih projektov za
turistične namene: 200
Št. udeležencev, ki so
uspešno zaključili
usposabljanje: 50
Celotni obseg naložb: 52
milijonov evrov

Dvig nekmetijske
BDV/zaposlenega pri
podprtih dejavnostih
(000 EUR): 2.0
Skupno št. ustvarjenih
delovnih mest: 720
Dodatno št. turistov
(indeks): 120
Št. prebivalcev na
podeželju s koristmi od
izboljšanih storitev:
20.000

Št. podprtih podjetij: 450
Št. podprtih mikro
podjetij oz. kmetijskih
gospodarstev (1.
predelava lesa): 126
Celotni obseg naložb:
227,1 milijonov evrov

Dvig BDV/PDM oz.
zaposlenega na podprtih
gospodarstvih/podjetjih(
000 EUR): 1.5
Število
gospodarstev/podjetij, ki
vpeljujejo nove
proizvode in/ali
tehnologije:100

Št. podprtih mikro
podjetij: 900
Št. podprtih projektov za
turistične namene:150

Dvig nekmetijske
BDV/zaposlenega pri
podprtih dejavnostih
(000 EUR): 2.5
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upravljavska znanja ter izboljšati
stanje na področju podjetništva
tudi na podeželju, kjer so pogoji
za gospodarski razvoj omejeni
ter s tem prispevati k izboljšanju
socialnih in ekonomskih razmer
na podeželju

Slovenska
udeležba 25
%

Priprava tehničnih dopolnitev Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)
Spremembe in
dopolnitve Zakona o
preprečevanju
zamud pri plačilih
VII. načelo POMAGATI MSP, DA BOLJE IZKORISTIJO PRILOŽNOSTI ENOTNEGA TRGA
Zagotavljanje pravilne uporabe načela vzajemnega priznavanja
Brezplačno posredovanje
Kontaktna točka za
informacij na področju zahtev za
proizvode v okviru
proizvode, kjer ne obstaja
SIST
usklajena evropska zakonodaja.
Nova direktiva o
poklicnih
kvalifikacijah
Zakon o postopku
priznavanja
poklicnih kvalifikacij

Slovenska
udeležba 25
%

Št. udeležencev, ki so
uspešno zaključili
usposabljanje:50
Celotni obseg naložb: 92
milijonov evrov

Skupno št. ustvarjenih
delovnih mest: 2.000
Dodatno št. turistov
(indeks): 120
Št. prebivalcev na
podeželju s koristmi od
izboljšanih storitev:
20.000

Izvedba izobraževanj,
posredovanje informacij

Lažje poslovanje
gospodarskih subjektov

Zakon bo omogočil razširitev
kroga upravičencev do postopka
priznanja poklicnih kvalifikacij

Okrepitev sistema za reševanje problemov, SOLVIT, da se zagotovi neformalno, hitro in pragmatično reševanje težav pri izvajanju pravic enotnega trga
Slovenski center
Povečanje
SOLVIT
prepoznavnosti centra

lažji dostop državljanov
tretjih držav do
opravljanja reguliranih
poklicev oziroma
dejavnosti v RS
Dvig deleža podjetij med
uporabniki centra

Spodbujanje nacionalnih organov za standardizacijo k ponovni proučitvi njihovega poslovnega modela za znižanje stroškov dostopa do standardov
Izobraževanja MSP
o dostopnosti do
standardov
Zagotovitev poštene sestave odborov za standardizacijo
Odbori za
standardizacijo
Povabilo nacionalnim organom za standardizacijo in evropskim organizacijam za standardizacijo k izvedbi promocijskih in informacijskih kampanj, da se MSP spodbudi k boljši uporabi standardov
in zagotovijo povratne informacije o njihovi vsebini
Promocijske
aktivnosti SIST za
boljšo uporabo
standardov
Zagotovitev svetovanja za MSP, vključno s podporo pri obrambi pred nelojalno poslovno prakso
Nadzor Tržnega
Izvajanje nadzora nad proizvodi
inšpektorata RS
na trgu
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VIII. načelo SPODBUJATI NADGRADNJO SPRETNOSTI IN ZNANJ V MSP IN VSE OBLIKE INOVACIJ
Spodbujanje prizadevanj MSP, da se internacionalizirajo in postanejo hitro rastoča podjetja, vključno z udeležbo v inovativnih grozdih
Spodbujanje
internacionalizacije
Akcijski načrt za
3.570.000,00
6032
3.570.000,00
6032
internacionalizacijo
slovenskih podjetij
Nacionalna
raziskovalna in
inovacijska
strategija
CLUSTRAT,
CLUSTERCOOP

Povečanje izvoza in
prepoznavnosti
slovenskega
gospodarstva v tujini

Večje število izvoznikov
MSP, večji izvoz MSP v
celotnem izvozu

Sodelovanje slovenskih
grozdov in podjetij v
mednarodnih povezavah

Finančni inženiring
za spodbujanje
tehnološkorazvojnih projektov
Spodbujanje razvoja sposobnosti MSP na področju raziskav in inovacij, na primer s poenostavljenim dostopom do javne raziskovalne infrastrukture, uporabo storitev R&R, zaposlovanjem
usposobljenih delavcev in usposabljanjem, kot to omogoča novi okvir Skupnosti za državno pomoč na področju raziskav, razvoja in inovacij
Z javnima razpisoma želimo
spodbuditi razvoj in večjo
ponudbo e-storitev in mobilnih
aplikacij na različnih področjih
Javni razpisi na
informacijske družbe ter
področju e-storitev
uveljavitev novih tehnološkorazvojnih, organizacijskih in
poslovnih konceptov, ki bodo
pripomogli k prehodu v moderno
in učinkovito družbo znanja.
Podporno
podjetniško in
inovativno okolje za
300.000,00
1724
podjetja – subjekti
inovativnega okolja
Povečanje deleža
Privabljanje tujih
Spodbujanje tujih
10.000.000,00
10.000.000,00
podjetij s TNI v celotni
neposrednih investicij v
neposrednih
od tega cca. 1/3 za
5343
od tega cca. 1/3 za
5343
populaciji slovenskih
raziskovalno-razvojni
investicij
R&R dejavnost
R&R dejavnost
podjetij; povečanje letnih
dejavnosti
prilivov iz naslova TNI
Odpiranje nacionalnih raziskovalnih programov, kadar to koristi MSP iz drugih držav članic, in prispevajo k dostopu MSP do nadnacionalnih raziskovalnih dejavnosti, npr. s skupnim načrtovanjem
programov
Sofinanciranje
Povečana vlaganja v
slovenskega dela
Povečana vlaganja v RR,
subvencioniranih 158
RR, tesnejše
mednarodnih
tesnejše mednarodno
podjetij in RRO v 2012,
3.700.000,00
5687
2.000.000,00
5687
mednarodno
raziskovalnih in
sodelovanje med podjetji ter RR
77 podjetij in RRO v
sodelovanje med podjetji
razvojnih projektov
organizacijami
2013
ter RR organizacijami
za projekte za
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industrijo programa
EUREKA
Sofinanciranje MSP,
ki izvajajo raziskave
in razvoj, za
izvajanje
mednarodnih,
uporabno
usmerjenih
raziskovalno
Povečana vlaganja v RR,
500.000,00
500.000,00
5687
razvojnih projektov
tesnejše mednarodno
5687
+
na katerem-koli
sodelovanje med podjetji ter RR
+
160.000,00
nevojaškem
organizacijami
9593 (EK)
področju, z
namenom razviti
nov proizvod,
postopek ali
storitev, na
programu
EUROSTARS.
Zagotavljanje enostavnega dostopa MSP do sredstev za podjetništvo, inovacije in znanje pri izvajanju programa kohezijske politike
Novonastala inovativna podjetja
lahko prvič pridobijo sredstva v
fazi razvoja ideje
proizvoda/storitve. Subvencije se
bodo dodeljevale največ za tri
razvojne faze ob pogoju, da se
Subvencije za
uspešno zaključi predhodna faza
zagon inovativnih
in realizira pričakovane rezultate.
3.300.000,00
6064
podjetij
Posebna pozornost bo
namenjena tudi posodobitvi
instrumenta s katerimi bi
podjetjem zagotovili vključenost
v financiranje za celotno obdobje
(max. 3 leta) brez potrebe po
ponovnem prijavljanju.

Razvojne garancije
s subvencijo
obrestne mere

Namen ukrepa je zmanjševanje
poslovnega tveganja z
garancijami (z oblikovanjem
garancijskega sklada, tehnično
pomočjo pri izvajanju garancij,
zavarovanju lastniških naložb,
pomočjo javnih skladov za
zavarovanje bančnih naložb v
podjetnike začetnike, delitvijo
tveganj med komercialnimi
bankami in drugimi finančnimi
institucijami ter javnimi

Višina razpisanih
sredstev v 2012:
24.539.000,00
Izplačila po
predhodnih razpisih
za subvencijo
obrestne mere:
5.625.296,00

Povečana vlaganja v
RR, tesnejše
mednarodno
sodelovanje med podjetji
ter RR organizacijami

podpreti vsaj 130
projektov

9453
9454
6926
6965
6064

Izplačila po
predhodnih razpisih za
subvencijo obr. mere:
4.465.000,00

6927 6965
6064

subvencioniranih okrog
14 podjetij in RRO v
2012, okrog 11 podjetij
in RRO v 2013

Lažji dostop do ugodnih
virov dolžniškega
financiranja

- spodbujena zasebna
vlaganja (1,9 mio
EUR ugodnih
kreditov/1 mio EUR
garancij oz. kreditov)
- zagotavljanje ugodnih
finančnih virov za
MSP (6 MSP/1 mio
EUR garancij)
- povečanje dodane
vrednosti na
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inštitucijami).

.

zaposlenega (3%)
- povečanje števila
delovnih mest (1,5
novih zaposlitev/ 1
mio EUR garancij oz.
kreditov)

Povratne oblike
pomoči
Slovenskega
regionalno
razvojnega sklada

Razvojni centri
slovenskega
gospodarstva

Zagotovitev ugodnega
finančnega vira za
pospeševanje začetnih razvojnih
projektov, prvenstveno na
podeželskih območjih in
območjih, ki zaostajajo v
regionalnem razvoju

Namen je podpora celovitim
projektom za vzpostavitev
gospodarsko razvojne
infrastrukture nacionalnega
pomena na urbanih območjih in
na območjih z izkazanim
razvojnim potencialom, s kritično
maso znanja, z zadostno
koncentracijo gospodarskih
aktivnosti in razvojnih
potencialov gospodarstva ter s
prepoznanimi kompetencami in
možnostmi razvoja, izvedba
katerih bo pomembno prispevala
k doseganju dolgoročnih
razvojnih ciljev

18.600.000,00 za
spodbude v obliki
ugodnih posojil,
regijskih garancijskih
shem in
nepovratnih
sredstev v
kombinaciji s
posojilom, za
projekte na
narodnostno
mešanih območjih

Sredstva
namenskega
premoženja
sklada

18.600.000,00 za
enake namene kot v
letu 2012

Sredstva
namenskega
premoženja
sklada

Povečanje števila novoustvarjenih delovnih
mest v podjetjih, ki bodo
prejeli spodbude za 5%
in 3% povečanje
kosmatega donosa od
poslovanja ter dodane
vrednosti na
zaposlenega 2 leti po
končani investiciji

- Predvideno podprtje
90-ih projektov,
povečanje števila
novo ustvarjenih
delovnih mest,
kosmatega donosa od
poslovanja in dodane
vrednosti na
zaposlenega(pred in
dve leti po zaključeni
investiciji)
- 8-10% povprečno
povečanje dodane
vrednosti na
zaposlenega v
podjetjih, prejemnikih
sredstev (najmanj 24
mesecev po zaključku
projekta na dan
31.12. glede na
31.12. pred začetkom
izvajanja projekta

9895
30.000.000,00
9896

- vsaj 28 podprtih
projektov
- rast
BDV/zaposlenega v
primerjavi s panogo
oziroma regijo
- rast števila novih
delovnih mest z
visoko dodano
vrednostjo, v
primerjavi s panogo
oziroma regijo
- prispevek k rasti
števila novih
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inovativnih podjetij

Državne pomoči za
reševanje in/ali
prestrukturiranje
podjetij v težavah

Usposabljanje in
izobraževanje za
zaposlene

Vseživljenjska
karierna orientacija
za delodajalce in
zaposlene

Pomoč gospodarskim družbam v
težavah, ki imajo zdravo jedro in
zagotovljen trg na podlagi
Politike Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo
na področju dodeljevanja
državnih pomoči družbam v
težavah s čimer bomo dosegli
pregledno,ažurno in sistematično
obravnavo družb
Prednost pri dodelitvi sredstev
imajo mikro, mala in srednja
podjetja

Prednost pri dodelitvi sredstev
imajo mikro, mala in srednja
podjetja

4017
2338
6.430.000,00

- državno pomoč bo
prejelo 5 do 10
podjetij

7220
7247
9771

4.000.000,00

3.030.000,00

6935- ESS
9405 LU

6935- ESS
9405 LU

4.000.000,00

2.470.000,00

6935- ESS
9405 LU

6935- ESS
9405 LU

Krepitev konkurenčnosti
podjetij z vlaganjem v
kompetence in znanje
zaposlenih

30.000 vključitev
zaposlenih v podjetjih

285 vključenih podjetij;
7.500 vključenih
zaposlenih v podjetjih

Sistematičen in
načrtovan pristop k
razvoju človeških virov
in s tem večja
prilagodljivost,
učinkovitost in
konkurenčnost tako pri
posamezniku kot v
podjetju.
- definicija
kompetenčnih profilov
za delovna mesta v
panogi;

Kompetenčni centri
za razvoj kadrov
2012 - 2014

Prednost pri dodelitvi sredstev
imajo mikro, mala in srednja
podjetja

800.000,00

6935- ESS
9405 LU

2.500.000,00

6935- ESS
9405 LU

Sofinanciranje največ 20
konzorcijev (vključenih
predvidoma do 400
podjetij);
8000 vključitev
zaposlenih v
usposabljanja

- povečana stopnja
konkurenčnosti
podjetij in panoge na
trgu;
- prenos dobrih praks in
znanj področja
razvoja kadrov;
- zmanjševanje
primanjkljajev
kompetenc
zaposlenih v panogi.

Samozaposlovanje

Enkratna finančna pomoč v obliki
nepovratnih sredstev za
uresničitev poslovne ideje

15.000.000,00

9235-ESS
9247
LU

15.000.000,00

9235-ESS
9247
LU

Uresničevanje
podjetniških idej in
ustvarjanje delovnih

Sofinanciranje 3.330
projektov
samozaposlitev
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mest v mikro podjetjih in
spodbujanje opravljanja
samostojne dejavnosti

Usposabljanje na
delovnem mestu

Pridobivanje in krepitev
sposobnosti, znanj, veščin in
spretnosti brezposelnih oseb,
katerih obstoječa znanja oz.
delovne izkušnje ne omogočajo
neposredne zaposlitve.

5.000.000,00

6849-ESS
6998-LU

5.000.000,00

6849-ESS
6998-LU

5.540 brezposelnih oseb
vključenih v
usposabljanje na

1.939 oseb
zaposlenih12 mesecev
po zaključku
usposabljanja

Sistemske
spremembe Zakona
o delovnih razmerjih
Varnost in zdravje
pri delu
Podpora razvoju elektronske identitete za podjetja, da jim omogočijo elektronsko izdajanje računov in poslovanje prek e-uprave
Spodbujanje podjetij, zlasti MSP in druge zainteresirane strani, vključno z organi za javna naročila, da sodelujejo pri dejavnostih, ki prispevajo k hitremu izvajanju pobude za vodilni trg
IX. načelo OMOGOČITI MSP, DA BODO IZZIVE OKOLJA SPREMENILA V PRILOŽNOSTI
Zagotavljanje spodbud za ekološko učinkovita podjetja in izdelke (npr. ukrepi na področju davčne politike in dajanje prednosti subvencioniranju za financiranje trajnostnih podjetij) v skladu s
smernicami Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja, in izkoristijo poenostavljen pristop do okoljske pomoči za MSP, ki so ga oblikovali v GBER
Spodbujanje
razvojnih projektov
Višja dodana
gospodarstva v
vrednost/zaposlenega
vseh fazah razvoja
energetsko
Manjša poraba energije na enoto
učinkovitih izdelkov,
proizvoda
15.000.000,00
40 milijonov evrov
Multiplikativen učinek na
proizvodnih
letno (Podnebni
ustvarjene dodane
gospodarstvo, višja
procesov, storitev in
Večji delež »zelene« energije
sklad)?
vrednosti
gospodarska rast
rešitev, in uvajanju
teh izdelkov na trg,
Vstop na nove trge – večji delež
ter spodbujanje
prodaje na tujih trgih
gospodarstva pri
demonstracijskih
projektih.
Izkoriščanje okoli 2,5 milijarde EUR iz programov kohezijske politike za podporo okolju prijaznim izdelkom in procesom v MSP
Predlog ukrepov v
okviru Programa
sklada za podnebne
spremembe
Priprava celovite sheme za spodbujanje nastajanja in razvoju MSP na področjih specializacije in t.i. novih industrij
Identifikacija
področij
specializacije in
prednostnega
usmerjanja vlaganj
v R&R ter krepitev
razvojnih jeder
X. načelo SPODBUDITI IN PODPRETI MSP, DA BODO IZKORISTILA PREDNOSTI RASTI TRGOV
Spodbujanje mentorstva velikih podjetij v MSP, da jih pripeljejo na mednarodne trge
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Spodbujanje
internacionalizacije
Akcijski načrt za
internacionalizacijo
slovenskih podjetij
Poslovni klubi

3.570.000,00

6032

3.570.000,00

6032

Povečanje izvoza in
prepoznavnosti
slovenskega
gospodarstva v tujini

Večje število izvoznikov
MSP, večji izvoz MSP v
celotnem izvozu

Vstopi MSP na tuje trge

Sofinanciranje delovanja
vsaj 10 poslovnih klubov
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