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330 milijonov evrov za 
mala in srednja podjetja
Slovenski podjetniški sklad, SID banka in gospodarsko ministrstvo 

bodo za mala in srednja podjetja (MSP) letos oz. do leta 2018 namenili 

330 milijonov evrov. 

Nina Oštrbenk

Mala in srednja podjetja (MSP) so se zaradi begunske 
krize in posledičnega zapiranja mej znotraj Evropske 
unije (EU) znašla pred novim izzivom. V ospredju so 
spet vprašanja prostega pretoka dobrin, storitev in 
dela med članicami EU. Tretja Konferenca MSP, ki bo 
5. aprila na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) v Lju-
bljani, bo tako v središče postavila prilagajanje novim 
razmeram na evropskem trgu.

»Rast MSP in zagonskih podjetij je prioriteta, zato 
je treba izboljšati dostop do informacij v zvezi z opra-
vljanjem dejavnosti, urediti zadeve na področju DDV 
zaradi različnih pravil v državah članicah, okrepiti 
dostop do virov financiranja, digitalizirati poslova-
nje, poenostaviti postopke, zmanjšati upravne obre-
menitve in izboljšati pravno varnost ter odpraviti 
ovire za inovacije, ki prinašajo nova delovna mesta,« 
pred konferenco pravi Dušan Pšeničnik, generalni 
direktor Direktorata za notranji trg na gospodarskem 
ministrstvu.

S sogovornikoma iz slovenskih gospodarskih 
združenj iz Trsta in Celovca Andrejem Šikom in Mari-
em Škofom bo na konferenci poskušal odgovoriti na 
naslednja vprašanja: Kakšna je prihodnja strategija 
enotnega trga EU? Kaj morebitni ukrepi pomenijo 
za MSP? Katere so ovire, s katerimi se spopadajo 
slovenska podjetja v t. i. čezmejnem sodelovanju? 
Kakšna je prihodnost schengenskega območja in kaj 
vse to pomeni za gospodarstvo?

Pšeničnik poudarja velik pomen Schengna za go-
spodarstvo. Vsak poseg v prost pretok ljudi in blaga 
bodo spremljale negativne posledice. »Po oceni GZS 
bi dodatna ura tovornjaka za prečkanje meje pome-
nila vsaj 8 milijonov evrov dodatnih stroškov. Zato je 
uspeh skupnih naporov Evropske komisije in držav 
članic pri aktualnih predlogih v zvezi s Schengnom 
zelo pomemben, spodbujanje internacionalizacije 
slovenskega gospodarstva pa prednostna naloga 
našega ministrstva,« poudarja Pšeničnik.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Konferenca se bo začela s promocijo zdravja na 
delovnem mestu, in sicer s predavanjem, kako zdravi 
zaposleni prispevajo k večjemu dobičku podjetja, 
in predstavitvijo projekta Skupaj – gradniki zdravja. 
Med cilji tega projekta je izdelava orodij OiRA – gre za 
spletna orodja, ki ocenijo tveganja za delovna mesta. 
»Namenjena bodo predvsem mikro in malim podje-
tjem, v katerih bodo lahko zaposleni prek teh orodij 
sami preverili, kako varno je njihovo delovno mesto,« 
pojasnjuje Vanja Bele z GZS.

8 mio. evrov  
dodatnih stro-

škov bi nastalo 

zaradi dodatne 

ure, ki bi jo to-

vornjak rabil za 

prečkanje meje. 

Na konferenci bodo podelili priznanji Pomladni 

veter za spodbujanje podjetniškega okolja v 

Sloveniji in zdravega podjetništva (v okviru že 

omenjenega projekta Skupaj – gradniki zdrav-

ja). Lani se je je udeležilo 140 podjetij, letos jih 

pričakujejo okoli 150.
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Družine so gonilna sila gospodarstva

V nadaljevanju konference bodo govorili o možnostih 
za rast družinskih podjetij. V Sloveniji je več kot 80 
odstotkov vseh podjetij družinskih, kar potrjuje njihov 
velik pomen za slovensko gospodarstvo, sta v raziska-
vi ugotovila Boštjan Antončič z ljubljanske Ekonomske 
fakultete (EF), ki bo eden od gostov konference, in 
Matej Kovačič iz družbe Ernest&Young. 

Skladovih 130 milijonov evrov za finančne 

spodbude 

MSP v Sloveniji in EU veljajo za hrbtenico celotnega 
gospodarstva, zato je treba še toliko več pozornos-
ti nameniti njihovi finančni oskrbi. Prav dostopu 
podjetij do financ bo namenjen zadnji del konference. 
»Dostop do virov financiranja je ena težjih ovir za vsa 
podjetja, še posebej za MSP, ta ovira pa je še večja 
med recesijo in zaostrenimi kreditnimi razmerami,« 
pravi direktorica Slovenskega podjetniškega sklada 
(SPS) Maja Tomanič Vidovič.

Prav tu vidi vlogo sklada: »SPS letos nudi okoli 
130 milijonov evrov različnih ugodnih finančnih 
spodbud za MSP, ki bodo na razpolago v obliki 
garancij za bančne kredite (ta sredstva predstavljajo 
kar 80 % ponujenih spodbud), sledijo še ugodni mi-

krokrediti za manjše likvidnostne potrebe, posebne 
spodbude za zagon podjetij in semenski kapital za 
hitrejši vstop na trg.«

SID banka in gospodarsko ministrstvo bosta MSP 
ponudila 200 milijonov evrov za nove kredite za 
financiranje obratnega kapitala in naložb, glavne 
prednosti teh pa so dolge ročnosti, dolg moratorij 
na odplačilo glavnice, lažje zavarovanje kreditov in 
ugodne obrestne mere. Vloge za kredite bo SID ban-
ka sprejemala do konca oktobra 2018 oz. do porabe 
sredstev. 

Direktor SID banke Sibil Svilan bo s Tomanič Vido-
vičevo in z vodjo projekta v Evropski komisiji Astrid 
Bartels, direktorjem Slovenskega regionalnega ra-
zvojnega sklada Velislavom Žvipljem in direktorjem 
Infinite Benom Sternom na konferenci razpravljal o 
dostopu podjetij do financ. gg

Več kot 80 odstotkov 
podjetij v Sloveniji je 
družinskih.

Uvodne nagovore bodo imeli predsednik Podje-

tniško trgovske zbornice , ki deluje v okviru GZS, 

Brane Lotrič, predsednik GZS Marjan Mačkošek, 

minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Zdravko Počivalšek.
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