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Datum:   10. 5. 2022

ZAPISNIK
o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in 

predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, 
pri Javnem skladu RS za podjetništvo

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 -
ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 
110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 -
ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 -
ZIPRS1718, 71/2017 - ZIPRS1819, 13/2018, 195/20 – odl. US - v nadaljevanju ZJF) in Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 UPB - 2, 105/06 ZUS -1, 126/07, 65/08, 
8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb). Zapisnik je bil sestavljen v skladu s 3. 
odstavkom 102. člena ZJF.

Inšpekcijski nadzor je opravil Boštjan Bezek, inšpektor višji svetnik Urada Republike Slovenije za 
nadzor proračuna (v nadaljevanju UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št. 06102-
73/2021/1 z dne 5. 10. 2021. 

Pregled dokumentacije in razgovor s pristojnimi osebami Javnega zavoda RS za podjetništvo (v 
nadaljevanju SPS) je bil opravljen od 24. 3. 2022 do 25. 4. 2022 (s prekinitvami) z opravljanjem 
dela na domu.

Predmet pregleda

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, je pri posrednemu 
uporabniku proračunskih sredstev SPS, ki ga zastopa direktorica Maja Tomanič Vidovič, 
opravilo inšpekcijski pregled porabe proračunskih sredstev za obdobje od 01. 01. 2020 do 31.
12. 2020. 

Področna zakonodaja

– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
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– Zakon o javnih skladih – ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 - ZSKZ-B, 61/20-ZDLGPE),
– Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13, 17/15, 

27/17, 13/18 - ZSInv),
– Zakon o družbah tveganega kapitala (Uradni list RS, št. 92/07 in 57/09), 
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –

ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 
– Splošni pogoji poslovanja Sklada (19. 4. 2018).

Opis dejanskega stanja in ugotovitve 

SPS je javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z namenom dodeljevanja 
finančne podpore in spodbud podjetniškemu sektorju v Sloveniji. Sklad vsako leto razpisuje 
državne pomoči za razvojno-širitvene investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v 
Sloveniji. 
SPS sledi razvojnim strategijam Evropske komisije in Vlade Republike Slovenije ter je usmerjen 
v izboljšanje konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti slovenskega podjetniškega sektorja. S 
podpiranjem inovativnosti ter novih investicij v človeški in tehnološki potencial SPS dosega 
hitrejši razvoj in oblikuje podjetnejše poslovno okolje. 
Skladno z vsebino Zakona o podpornem okolju za podjetništvo SPS razvija in izvaja storitve ter 
finančne spodbude na področju: 
– zagotavljanja storitev in začetnega kapitala za hitrejše nastajanje in zagon novih podjetij z 

neposrednimi spodbudami za začetno financiranje podjetniških projektov v fazi nastajanja in 
zagona podjetij,

– zagotavljanja ugodnejših virov financiranja za razvojne naložbe podjetij s subvencijami, 
ugodnimi finančnimi viri in garancijami ter

– spodbujanja zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških projektov v vseh fazah razvoja z 
lastniškim kapitalom, z zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in garancij za investitorje. 

SPS uresničuje namen, za katerega je ustanovljen, in opravlja dejavnosti iz prejšnjega člena z 
naslednjimi instrumenti:
– ugodnimi posrednimi in neposrednimi krediti za razvojne naložbe podjetij,
– garancijami za najete kredite za razvojne naložbe podjetij,
– subvencijami obrestnih mer, stroškov kreditiranja in stroškov garancij,
– subvencijami fizičnim osebam za ustanovitev in zagon podjetij v subjektih inovativnega 

okolja,
– subvencijami za razvojne projekte podjetij,
– ugodnimi posrednimi in neposrednimi krediti za kapitalska vlaganja v podjetja,
– garancijami za najete kredite za kapitalske naložbe zasebnih vlagateljev,
– vlaganja v razvoj poslovne infrastrukture za pospeševanje naložb.
SPS sme dodeljevati sredstva in druge spodbude samo na podlagi javnega razpisa.

Viri sredstev za opravljanje dejavnosti SPS so:
– namensko premoženje sklada, ki ga zagotavlja in prenaša na sklad v obliki sredstev in 

stvarnega premoženja države ustanovitelj,
– sredstva proračuna, ki jih ustanovitelj prenese na sklad za izvajanje sprejetih ukrepov,
– mednarodni viri in prispevki pravnih in fizičnih oseb.
Sredstva proračuna pridobiva SPS za razvoj storitev in izvajanje drugih finančnih spodbud v 
skladu s programom ukrepov na osnovi pogodbe, ki jo sklene z ministrstvom, pristojnim za 
gospodarstvo. S pogodbo se določi način izvajanja ukrepov. Sredstva se uporabljajo tudi za 
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dodeljevanje neposrednih subvencij države za podjetniške projekte in razvojne naložbe podjetij 
in za oblikovanje rezervacij za kritje rizikov iz naslova izdanih garancij in kreditnih tveganj.

V letu 2020 je SPS iz Proračuna RS pridobival sredstva po sledečih pogodbah:

a) Pogodba o financiranju in izvajanju instrumenta mikrokreditiranja na problemskih 
območjih št.C 2130-20-900000 je bila med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in 
SPS sklenjena dne 13. 2. 2020. Po določilih pogodbe je SPS dolžan iz prejetih sredstev izvesti 
instrument mikrokreditiranja na problemskih območjih z izvedbo razpisov in sklenitvijo kreditnih 
pogodb z izbranimi prejemniki ter spremljavo njihovega izvajanja. Prejeta sredstva SPS dobi v 
upravljanje. V pogodbi je določena tudi upravljalska provizija v višini 1 %, ki pripada SPS. Za 
leto 2020 je v pogodbi določen znesek 4.540.000,00 EUR. Sredstva se izplačujejo na podlagi 
izstavljenih zahtevkov.
Po določilih pogodbe mora SPS po izteku zadnje kreditne pogodbe iz javnih razpisov za 
problemska območja sredstva vrniti v Proračun RS, razen če ministrstvo odloči o njihovi 
ponovni uporabi. Obresti, ki jih SPS prejme iz naslova dajanja kreditov, porabi za plačilo 
upravljalske provizije, za pokrivanje eventuelnih izgub pri izvajanju instrumenta in kot razpisna 
sredstva za mikrokredite. Iz naslova te pogodbe je bilo SPS v letu 2020 izplačano 4.540.000 
EUR in 418.400 EUR za provizijo.

b) Pogodba št. 1 - 2018 o sofinanciranju operacije »Vsebinska podpora prejemnikom 
sredstev (MSP) v obdobju 2018 - 2023« je bila med MGRT in SPS sklenjena dne 16. 11.
2018. Višina dodeljenih sredstev je 7.850.000,00 EUR. Predmet pogodbe je sofinanciranje 
stroškov operacije »Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju 2018–2023«, 
opredeljenem v Investicijskem programu. Operacijo financira Evropska unija iz Sklada za 
regionalni razvoj v višini 5.690.465,00 EUR, razlika do pogodbene vrednosti se financira iz 
Proračuna RS.

Upravičeni stroški so:
– stroški dela zaposlenih za plače in povračila stroškov v zvezi z delom, povezanih z izvedbo 

operacije,
– posredni stroški za izvajanje operacije,
– stroški informiranja in komuniciranja,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– davek na dodano vrednost.
K osnovni pogodbi so bili sklenjeni še 4 aneksi, od tega 2 v letu 2020. 
Z aneksom št. 3 je bila spremenjena dinamika izplačevanja, z aneksom št. 4 pa je bil 
dogovorjen avans v višini 404.000,00 EUR. Prejemki po pogodbi so v letu 2020 znašali 
1.566.793,00 EUR.

c) Pogodba SPS-20-172410-PF o sofinanciranju izbranih aktivnosti z namenom 
informiranja in vsebinske podpore podjetij za leto 2020 je bila med MGRT in SPS sklenjena 
dne 13. 2. 2020. Višina sofinanciranja je 200.000,00 EUR.

Predvidene aktivnosti so:
– zagotavljanje vsebinske podpore mladim podjetjem, 
– sodelovanje s SPIRIT in izvajanje vsebinske podpore mladim, ki je namenjena spodbujanju 

osnovnošolskih, dijaških in študentskih podjetniških idej,
– zagotavljanje sklepanja strateških partnerstev za koriščenje EU programov in ostale 

aktivnosti na ravni EU,
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– zagotavljanje sklepanja ostalih strateških partnerstev s podjetniškimi mrežami v 
mednarodnem okolju,

– zagotavljanje preglednih in enostavnih rešitev delovanja sklada z uporabo specialnih orodij,
– zagotavljanje transparentnosti z javnimi objavami vseh pomembnih informacij,
– zagotavljanje naravnanosti k uvajanju izboljšav na vseh področjih prejemnika.
Dne 6. 10. 2020 je bil k osnovni pogodbi sklenjen Aneks št. 1, s katerim so se aktivnostim 
sofinanciranja dodali še:
– zagotavljanje finančnih spodbud za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu,
– zagotavljanje spodbud za digitalno transformacijo podjetij. 

Proračunski inšpektor je preveril vse odhodke, ki so bili podlaga za izstavitev zahtevka po 
Pogodbi SPS-20-172410-PF o sofinanciranju izbranih aktivnosti z namenom informiranja in 
vsebinske podpore podjetij za leto 2020.

d) Pogodba št. 2130-19-096600 o sofinanciranju operacije »Vzpostavitev celovitega 
vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP 2019 - 2023« je bila med MGRT in 
SPS sklenjena dne 7. 1. 2019. Vrednost dodeljenih sredstev je 23.720.000,00 EUR, od tega v 
letu 2020 4.800.000,00 EUR. Operacija se delno financira iz EU sklada za regionalni razvoj.

Upravičeni stroški so:
– stroški dela zaposlenih za plače in povračila stroškov v zvezi z delom, povezanih z izvedbo 

operacije,
– posredni stroški za izvajanje operacije,
– stroški informiranja in komuniciranja,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– davek na dodano vrednost.

Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški za izvajanje naslednjih aktivnosti:
– promocija in diseminacija projekta, ukrepa in prejemnikov sredstev na razpisih/pozivih 

upravičenca skozi organizacijo PR aktivnosti, promocijskih dogodkov in konferenc,
– sofinanciranje izvedbenih projektov – uvedba vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti 

za mikro, mala in srednje velika podjetja,
– koordinacija in organizacija celotnega projekta, ki zajema vodenje projekta, priprava javnih 

pozivov, pregled vlog, odobritev sredstev MSP, pripravo zahtevkov, izvedbo izplačil, nadzor 
doseganja ciljev, kontrolo stroškov, motiviranje, usmerjanje in nadzor deležnikov projekta, 
vzpostavitev aplikacije e-vavčer,

– vrednotenje in merjenje učinkov, nastalih preko podpore, ter evalvacija projekta.

K osnovni pogodbi je bilo sklenjenih 7 aneksov. V letu 2020 je bil sklenjen aneks št. 3, s katerim 
se je dinamika spremenila tako, da je v tem letu na razpolago 8.730.024,89 EUR. Z aneksom št. 
4 z dne 7. 12. 2020 se je razpoložljivost sredstev za leto 2020 dvignila na 9.030.024,89 EUR. 
Aneks št. 5 je bil sklenjen dne 29. 12. 2020, s tem aneksom je bilo dogovorjeno predplačilo v 
višini 3.500.000,00 EUR. Upravičenec (SPS) v okviru operacije lahko zahteva do 30% avansa.

e) Pogodbo SPS 2020/Covid 19 MG o sofinanciranju operacije »Covid 19 nakup zaščitne 
opreme« sta MGRT in SPS sklenila dne 3. 7. 2020. S pogodbo se SPS dodeli 10.000.000,00 
EUR (7.224.050 EUR kohezijskih EU sredstev in 2.775.950 EUR slovenske udeležbe) za 
sofinanciranje nabave zaščitnih sredstev za MSP. 
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Dne 21. 8. 2020 je bil sklenjen Dodatek k pogodbi št.1, s katerim se višina sredstev zmanjša na 
7.224.050,00 EUR. Z dodatkom št. 2, podpisanim dne 15. 12. 2020, se SPS določi, da zahtevke 
vnaša v aplikacijo e-MA.

Vezano na nabavo zaščitnih sredstev Covid 19 je bila med MGRT in SPS sklenjena »Pogodba 
SPS-2020-172410-MG za financiranje javnega poziva za nakup zaščitne opreme v letu 
2020«. Pogodba je bila podpisana dne 3. 7. 2020, vrednost pogodbe je 1% provizije od 
porabljenih sredstev za nakup zaščitne opreme oziroma največ 100.000,00 EUR. K pogodbi je 
bil dne 4. 11. 2020 sklenjen aneks, s katerim se določi nove roke za izdajo zahtevkov, zadnji 
zahtevek bo izplačan v letu 2021.

f) Pogodba št. K-4/2020-PF o izvrševanju zakona o uporabi sredstev, pridobljenih na 
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v letu 2020, sklenjena med MGRT in 
SPS dne 3. 7. 2020, le temu na podlagi zgoraj navedenega zakona in Sklepa Vlade RS št. 
47602-3/2020/3 z dne 18. 3. 2020 dodeli 71.037,60 EUR. K pogodbi so bili sklenjeni še trije 
aneksi, s katerimi je bilo s Sklepi Vlade RS dodeljeno dodatno izplačilo:
– Aneks št. 1 po Sklepu Vlade RS št. 47602-10/2020/3 z dne 26. 5. 2020 dodeli 48.713,89 

EUR,
– Aneks št. 2 po Sklepu Vlade RS št. 47602-22/2020/3 z dne 18. 8. 2020 dodeli 39.566,32 

EUR,
– Aneks št. 3 po Sklepu Vlade RS št. 47602-27/2020/10 z dne 3. 11. 2020 dodeli 16.901,89 

EUR.
Iz naslova zgoraj navedene pogodbe je SPS v letu 2020 prejel 186.507 EUR.

g) Pogodba št. 1/2020-AM o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih 
produktov skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
epidemije COVID-19, sklenjena med MGRT in SPS dne 29. 7. 2020, dodeljuje SPS 
10.000.000,00 EUR za povečanje namenskega premoženja za izvajanje finančnega produkta 
za zagotavljanje likvidnosti podjetij zaradi posledic epidemije COVID skladno z Zakonom o 
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20). Po določilih pogodbe je SPS 
dolžan k dodeljenim sredstvom za zgoraj navedene ukrepe dodati dodatnih 15.000.000,00 EUR 
iz svojih sredstev, ki jih ima v upravljanju iz Sporazuma SPS-2009-9453/9454-AMN o 
financiranju in izvajanju instrumentov finančnega inženiringa v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov v letih 2007-2013 in Operativnega programa razvoja 
človeških virov 2007-2013, kar pomeni, da bo za finančni produkt namenjenih 25.000.000,00 
EUR. Pridobljeno povečanje premoženja je SPS dolžno vpisati v sodni register. Tako dobljena 
sredstva mora SPS:
– uporabiti v skladu z določili 36. in 37. člena ZIUOOPE,
– nameniti za izvajanje finančnega produkta,
– namensko premoženje, pridobljeno po tej pogodbi, mora SPS voditi ločeno od ostalega 

namenskega premoženja in zagotavljati posebno knjigovodsko evidenco. 

Iz izpisa iz sodnega registra št. Srg 2020/28455 z dne 8.9. 2020 je razvidno, da je bilo 
povečanje premoženja vpisano v sodni register.

h) SPS je v letu 2020 pridobival sredstva tudi iz naslova Pogodbe (sporazuma) št. SPS-09-
6927, 6965, 9453, 9454-MH o financiranju in izvajanju programa Garancije za bančne 
kredite s subvencijo obrestne mere v okviru prednostne usmeritve 1.2 Spodbujanje 
podjetništva Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v 
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obdobju 2007-2013, sklenjene z Ministrstvom za gospodarstvo dne 23. 4. 2009. K osnovni 
pogodbi so bili sklenjeni še štirje aneksi (zadnji leta 2016).
Iz naslova te pogodbe je SPS v letu 2020 prejel 190.713 EUR sredstev za subvencioniranje 
obrestne mere.

i) Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je SPS dne 24. 1. 2019 izdala 
Spremenjeno odločitev o podpori št.TP ESSR-SPS-OP 2014 - 2020 za operacijo«Tehnična 
pomoč Evropski sklad za regionalni razvoj-Javni sklad RS za podjetništvo-Operativni 
program za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Vrednost 
operacije je z navedeno spremembo določena na 319.444,24 EUR. SPS je v letu 2020 koristil 
44.301 EUR tehnične pomoči.

Iz objave na spletni strani SPS je razvidno, da je SPS v letu 2020 objavil 10 javnih razpisov in 3 
javne pozive. Proračunski inšpektor je podrobneje preveril odhodke po:

- Javni razpis P1 plus 2020 – Garancija sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne 
mere, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 31/2020 in 65/2020. Merila za izbor vlog so bila: 
zaposleni podjetja, lastna sredstva za izvedbo projekta, dinamika rasti čistih prihodkov od 
prodaje, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, višina kreditnih sredstev, namenjenih 
financiranju obratnih sredstev, neposredna prodaja izven trga RS, namen projekta, tržna 
naravnanost, vpliv projekta na okolje, status podjetja. Razpis je bil odprt do 20. 10. 2020 
oziroma do porabe sredstev.
Preverjeno je bilo 10 sklenjenih pogodb najvišjih vrednosti odobrenega kredita in izplačila 
subvencij obrestne mere za te kredite, in sicer:
– Ahac.d.o.o.,
– Esol d.o.o.,
– Lastinski pak d.o.o.,
– Lefin pro d.o.o.,
– Lira d.o.o.,
– Melamin d.d.,
– Pagrat d.o.o.,
– Podkrižnik d.o.o.,
– Selografika d.o.o.,
– Virdis d.o.o.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

- Javni razpis P2 2020 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij, objavljen v Uradnem listu 
RS št.10/2020 z dne 21. 2. 2020. Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos 
razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih 
inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, poudarkom na razvoju in komercializaciji 
proizvodov, procesov in storitev. Višina razpoložljivih sredstev je 2.160.000 EUR, merila za 
izbor so število doseženih točk na DEMO dnevih v okviru predselekcijskega postopka 
tekmovanja Start:up Slovenija 2020, višina osnovnega/podjetnikovega kapitala, inovativnost, 
strategija trženja in pretežni prodajni trgi podjetja ter reference in zaposlenost lastnikov v 
podjetju.
Proračunski inšpektor je preveril vsebine 5 pogodb, ki so bile sklenjene s prejemniki sredstev, in 
sicer:
– Hopalai, studio za oblikovanje in razvoj d.o.o.,
– LB4PAY, informacijska tehnologija in druge storitve d.o.o.,
– Deltahub razvoj inovacij d.o.o.
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– Kreativa Group, proizvodnja, posredništvo, trgovina d.o.o.,
– INFI7, proizvodnja, prodaja in razvoj naprednih tehnoloških rešitev.

Poudarek preverjanja je bil na zagotovitvi financerja za povračilo sredstev v primeru neizvedbe 
pogodbenih del, vsebovanje protikorupcijske klavzule in zagotovitve spremljave izvajanja 
odobrenih projektov.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

- Javni razpis P2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 
2020-2021, objavljen v Uradnem listu RS št.9/2020 z dne 14. 2. 2020. Namen javnega razpisa 
je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih, s ciljem zmanjšanja
razvojnega zaostanka na problemskih območjih, zagon novih podjetij in nova delovna mesta.
Višina sredstev, ki so bila na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
2.909.900,59 EUR.
Proračunski inšpektor je preveril 5 pogodb, ki so bile sklenjene s prejemniki sredstev, in sicer:
– UNO upravljanje nastanitvenih obratov Tina Urdih s.p.,
– David Grošelj s.p. tesarstvo in krovstvo,
– Spletna trgovina Tadeja Tibaot s.p.,
– Nordkad tehnično svetovanje in projektiranje d.o.o.,
– Hopagame, trgovina posredništvo in druge storitve d.o.o.

Poudarek preverjanja je bil na zagotovitvi financerja za povračilo sredstev v primeru neizvedbe 
pogodbenih del, vsebovanje protikorupcijske klavzule in zagotovitve spremljave izvajanja 
odobrenih projektov.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

- Javni razpis SI-SK 2019- Semenski kapital - so-investiranje z zasebnimi investitorji, 
objavljen v Uradnem listu RS št. 57/2019 z dne 2. 8. 2019, popravki Uradni list RS št. 8/2020 z 
dne 7. 2. 2020. Predmet razpisa je semenski kapital - so-investiranje z zasebnimi investitorji za 
hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. Višina investicije za 
posamezno podjetje iz ciljne skupine SI-SK je od 100.000 EUR do 600.000 EUR, kadar s 
Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi 
semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ter od 200.000 EUR do 600.000 EUR, kadar s 
Skladom so-investirajo korporacije. Skupna višina razpisanih sredstev je 3.375.000 EUR z 
možnostjo povišanja v primeru porabe.
Proračunski inšpektor je pregledal 2 notarsko overjeni družbeni pogodbi o vložku semenskega 
kapitala v izbrani družbi, in sicer:
– Smart Cargo programiranje d.o.o.,
– Giro car share posredništvo in storitve d.o.o.
Finančne aktivnosti, izvedene v letu 2020, so vpisane že v družbeni pogodbi.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

- Javni razpis P4L 2020-Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v 
lesarstvu 4.0, objavljen v Uradnem listu RS št.101/2020 z dne 17. 7. 2020. Predmet javnega 
razpisa je sofinanciranje investicij lesnopredelovalnih podjetij v posodobitev tehnološke opreme, 
ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem 
kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor 
na nove trge ter tržne niše.
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Proračunski inšpektor je preveril 2 pogodbi o sofinanciranju, ki sta bili sklenjeni s prejemniki 
sredstev, in sicer:
– Murales, tovarna masivnega pohištva d.d.,
– Bravia mobil, proizvodnja, prodaja in izposoja avtodomov in počitniških prikolic d.o.o.

Poudarek preverjanja je bil na zagotovitvi financerja za povračilo sredstev v primeru neizvedbe 
predvidenih pogodbenih aktivnosti, vsebovanje protikorupcijske klavzule in zagotovitve 
spremljave izvajanja odobrenih projektov.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

- Javni razpis P4D-C19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP, objavljen v Uradnem 
listu RS št.110/2020 z dne 14. 8. 2020. Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov 
za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in 
poslovnih procesov. Cilji javnega razpisa so izvedba digitalne transformacije z izvedenim 
prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom, izboljšanje kompetenc 
zaposlenih, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega. Okvirna višina razpisanih sredstev je 
15.000.000 EUR.
Proračunski inšpektor je preveril 2 pogodbi o sofinanciranju, ki sta bili sklenjeni s prejemniki 
sredstev, in sicer:
– Grafex, grafično podjetje d.o.o.,
– Brinox inženiring d.o.o.

Proračunski inšpektor je preveril določila v pogodbah, ki zagotavljajo financerju povračilo 
sredstev v primeru neizvedbe predvidenih pogodbenih aktivnosti, vsebovanje protikorupcijske 
klavzule in zagotovitev spremljave izvajanja odobrenih projektov.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

- Pogodbo SPS-20-172410-PF o sofinanciranju izbranih aktivnosti z namenom 
informiranja in vsebinske podpore podjetij za leto 2020. Višina sofinanciranja je 200.000,00 
EUR.
Proračunski inšpektor je pregledal vse izdatke, ki jih je SPS uveljavljal z izvajanjem te pogodbe 
in ugotovil, da so izdatki glede na določbe pogodbe upravičeni. 
Zahtevek je bil izstavljen dne 13. 11. 2020 v višini 199.999,50 EUR.

Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

POVZETEK

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, je pri posrednemu 
uporabniku proračunskih sredstev SPS, ki ga zastopa direktorica Maja Tomanič Vidovič, 
opravilo inšpekcijski pregled porabe proračunskih sredstev za obdobje od 01. 01. 2020 do 31.
12. 2020. 
Proračunski inšpektor je preveril zakonitost in upravičenost odhodkov na dodelitvah 
sofinanciranj ali subvencij po sledečih javnih razpisih.

– javni razpis P1 plus 2020 – Garancija sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere,
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– javni razpis P2 2020 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij,
– javni razpis P2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020 -

2021,
– javni razpis SI - SK 2019 - Semenski kapital – So - investiranje z zasebnimi investitorji,
– javni razpis P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 

4.0,
– javni razpis P4D - C19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

Proračunski inšpektor je preveril tudi vse odhodke, ki so bili podlaga za izstavitev zahtevka po 
Pogodbi SPS-20-172410-PF o sofinanciranju izbranih aktivnosti z namenom informiranja in 
vsebinske podpore podjetij za leto 2020.
Proračunski inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

SPS zoper ugotovitve tega zapisnika lahko poda pisne pripombe in jih v roku 15 dni od njegove 
vročitve pošlje na naslov: Urad RS za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.

Boštjan Bezek
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR

Inšpektor višji svetnik

Vročiti:
– Javni sklad RS za podjetništvo, Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor - po ZUP

V vednost:
– Kabinet MF - po elektronski pošti: gp.mf@gov.si
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