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1.1

Učni cilji modula

Vsako podjetje gre skozi določene faze rasti in razvoja v svojem življenjskem ciklu. V vsakem
izmed teh potrebuje določena finančna sredstva, ki mu omogočajo normalno in nemoteno
rast. V Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) je kar nekaj instrumentov in finančnih
spodbud, ki lahko podjetjem pomagajo pri njihovi rasti in razvoju.
Glavni namen tega modula je pregled in predstavitev financiranja in podpornega okolja v RS,
ki bi ga moral poznati vsak svetovalec za prenos tehnologij. Ta so namreč zelo raznolika in
razpršena, zaradi česar podjetja, ki iščejo sredstva za razvoj, veliko časa porabijo za iskanje
le-teh. Nekatera podjetja zaradi nepreglednosti teh instrumentov tudi dostikrat obupajo in
stagnirajo. Glavni cilj tega modula je predstaviti nabor pomoči mikro, malim, srednje velikim
ter velikim podjetjem, ki iščejo sredstva za financiranje njihovih razvojnih projektov.
Pri pregledu pa se nismo osredotočili zgolj na finančne oblike pomoči, ampak predstavljamo
tudi že vzpostavljeno podporno okolje v državi, ki je zelo razvejano in zaradi tega morda tudi
nepregledno, zlasti za manjša podjetja.
1.2

Ključne besede

Financiranje, podporno okolje, javni razpisi, mednarodni projekti, podpora podjetjem,
financiranje podjetja, pomoč države, finančna pomoč, razvojni projekti
1.3

Slovensko podporno okolje

Vlada Republike Slovenije je sprejela pomembne strateške usmeritve razvoja gospodarske
rasti ter povečanja konkurenčnosti. Predstavljene so v dokumentih Strategija razvoja
Slovenije, Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji in Dopolnjen program
ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2007-2013. (SPS, 2012).
Slovenija ima še nekaj drugih pomembnih dokumentov s smernicami na področju
podpornega okolja kot so; Program državnih razvojnih prioritet in investicij (DRPI), Nacionalni
raziskovalni in inovacijski program 2011-2020, Operativni program krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007-2013.
V Sloveniji je podporno okolje za podjetništvo doživelo intenziven razvoj po zgledu dobrih
praks razvitejših držav. Razvili smo vrsto institucij s ključno nalogo, da v različnih fazah
razvoja podjetja podprejo nove, inovativne, obetavne podjetniške ideje, ki imajo globalni tržni
potencial. (IRP, 2011)
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Da je slovensko podporno okolje zelo razvejano in pogosto deluje neusklajeno, kjer institucije
delujejo vsaka zase z minimalnim medsebojnim usklajevanjem, opozarjajo tudi Stres, Trobec
in Podobnik 2009, 30: »Pomanjkanje specializacije oz. razslojenosti akterjev podpornega
okolja po vsebini kaže na premajhno razslojenost financiranja države glede na vsebinske
kategorije storitev podpornega okolja. Zaradi takšne vsebinsko nerazslojene finančne
podpore so nekateri subjekti financirani in opravljajo »vsi vse« storitve, nekatere dejavnosti
pa na drugi strani finančno sploh niso pokrite.«
»V primeru velikega števila organizacij istega tipa bi bilo morda dobro določiti vodilnega
akterja področja, ki bi deloval kot center mreže subjektov podpornega okolja na svojem
vsebinskem področju (da se doseže enakomerno porazdelitev obremenitev in poišče najbolj
usposobljenega partnerja za reševanje določenega problema iz podpornega okolja) ter tudi
pri povezovanju z ostalimi področji, ki jih pokriva v manjši meri. Na tak način bi z mreženjem
dosegli bolj optimalno uporabnost obstoječega podpornega okolja.« (Stres, Trobec in
Podobnik, 2009, 29)
Pri pregledu večine podpornih programov in razpisov namenjenih podjetjem, hitro opazimo,
da obstaja nekakšna »vrzel« pri financiranju semenske faze in t.i. startup faze, kjer pa so
prijavitelji večinoma že ustanovljena podjetja (tabela 1).
PRED SEMENSKA IN
SEMENSKA FAZA

START UP FAZA

FAZA RAZVOJA IN RASTI

FAZA NADALJNE RASTI
PRESTRUKTURIRANJA

Vavčerski sistem usposabljanja
Subvencije za Start Up
Lastniško financiranje Tvegani kapital
Lastniško financiranje: Mezzanin krediti
Vavčerski sistem podpore rasti in razvoju podjetij
Ugodna posojila za investicijske projekte – regionalna raven
Sofinanciranje
infrastrukture

turistične

Splošna jamstvena shema
Mikro garancije
FINANČNI
INSTRUMENTI
V
PODPORO
RASTI
IN

Razvojne garancije s subvencijo obr.mere

RAZVOJU

Neposredni krediti
Podpora prestrukturiranju podjetij
Podpora prestrukturiranju panog
Spodbujanje
investicij

neposrednih

tujih

Zavarovanje izvoznih kreditov
Zavarovanje investicij v tujini
Zavarovanje bančnih garancij
Program izravnave obresti
Posebne spodbude za ciljne trge
Garancije za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte
Spodbujanje razvoja kadra v gospodarstvu
Mednarodni raziskovalno razvojni projekti
MEHKE
OBLIKE
PODPORE

Splošno informiranje in začetno svetovanje - VEM točke
Usposabljanje za podjetništvo
Promocija podjetništva, rasti in razvoja ter internacionalizacije
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RASTI
RAZVOJU

IN

Usposabljanje za mednarodno poslovanje
Zagotavljanje zunanjetrgovinskih informacij
Svetovanje in prenos znanj in izkušenj glede vstopa na tuje
trge
Podpora izgradnji poslovnih povezav/verig vrednosti/grozdom
Gospodarske delegacije
Sejemski nastopi

Tabela 1: Celoviti instrumenti podpore rasti in razvoju podjetij v Sloveniji (Vir: MGRT, 2012)

Naslednji graf (graf 1) nam prikazuje gibanje denarnega toka skozi stopnje razvoja
posameznega tehnološkega podjetja. Ta jasno pokaže, da je financiranje v prvi (predsemenski in semenski) fazi ključnega pomena, saj je denarni tok podjetja takrat najmanjši.
Denarni tok
podjetij

USTANOVITEV
PODJETJA

PRED SEMENSKA IN
SEMENSKA FAZA

FAZA
RASTI

START UP

RAZVOJA

FAZA NADALJNE
IN RASTI
PRESTRUKTURIRANJA

Stopnja razvoja MSP

Graf 1: Gibanje denarnega toka skozi različne stopnje razvoja malih in srednje velikih podjetij (Vir:
MGRT, 2012)

Preden pa se lotimo pregleda vseh razpoložljivih instrumentov, si najprej poglejmo trenutne
razmere v podjetniškem sektorju v RS, kateremu naj bi bili omenjeni inštrumenti večinoma
namenjeni.
1.4

Razmere v podjetniškem sektorju v RS

Danes mala in srednje-velika podjetja (MSP-ji) predstavljajo jedro uspešnega gospodarstva v
RS. V Sloveniji je bilo po podatkih Statističnega Urada RS v letu 2010 evidentiranih 165.959
podjetij, od tega 53,3 % fizičnih in 46,7 % pravnih oseb. (SURS, 2012)
Po podatkih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2010 bilo največ, kar
93,6 %, mikro podjetij, ki ne ustvarijo največ letnega prometa. V letu 2010 so največ prometa
ustvarila ravno velika podjetja. (MGRT, 2012)
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Rast podjetij je danes počasnejša kot pred nekaj leti, prisoten je tudi nizek delež inovativnih
in visoko tehnoloških podjetij. Razumljivo je, da je globalna gospodarska kriza zahtevala svoj
davek, k temu je zagotovo pripomogla tudi neustrezna ponudba finančnih virov; predvsem s
stališča visokih zavarovanj in strogih bonitetnih kriterijev. Nerazvit trg tveganega kapitala je
še eden izmed vzrokov, ki sicer ne zmanjšuje nastajanje novih, visoko tehnoloških podjetij,
pač pa povzroča izgubo potencialov, ki ostajajo neizkoriščeni.
V tabeli 2 prikazujemo različne podporne inštitucije, ki nudijo finančno in/ali strokovno pomoč
podjetjem. Inštitucije so razdeljene po štirih že omenjenih fazah rasti podjetja. Tudi tukaj
vidimo, da je relativno malo inštitucij (in s tem njihovih programov) usmerjenih v oblikovanje
in spodbujanje semenske faze.
PRED SEMENSKA IN
SEMENSKA FAZA

START UP FAZA

FAZA RAZVOJA IN RASTI

FAZA NADALJNE
RASTI
PRESTRUKTURIRANJA

Univerzitetni inkubatorji
Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (Japti)
Tehnološki parki
PODJETNIŠKO
OKOLJE

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

in

Tabela 2: Pregled trenutno razpoložljivih in aktivnih inštitucij, ki preko finančnih in drugih oblik
podpirajo delovanje podjetij v predhodno določeni fazi. (Vir: MGRT, 2012)

1.5
1.5.1

Finančne spodbude za gospodarstvo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na področju podjetništva, konkurenčnosti in
tehnologije pripravlja politiko in izvaja ukrepe za promocijo podjetništva, razvoja malih in
srednje velikih podjetij ter spodbujanje tehnološkega razvoja in inovativnosti.
»Mala in srednje velika podjetja v vsaki fazi življenjskega cikla zahtevajo specifične ukrepe
in skozi celotno obdobje delovanja tudi posebno pozornost. Zato si na Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo prizadevamo sami ali prek svojih izvajalskih institucij Javne
agencije za podjetništvo in tuje investicije, Slovenskega podjetniškega sklada ter Javne
agencije za tehnološki razvoj s svojimi ukrepi izboljšati podjetniško kulturo, ustvariti
učinkovito in popolno podporno okolje, zagotoviti zadostno in popolno infrastrukturo, povečati
vlaganja v razvoj in s tem povezane naložbe, izboljšati povezovanje gospodarstva z
znanostjo in zagotoviti prehod visoko usposobljenih kadrov v gospodarstvo, ustvariti
učinkovito okolje za razvoj in inovacije ter zagotoviti ugodne in tudi posebne finančne vire.«
(MGRT, 2012)
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Slika 1: Izvajalske institucije preko katerih izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja
javne razpise (Vir: MGRT, 2012)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dodeljuje podjetnikom državne pomoči
oziroma pomoči po pravilu »de minimis«. To so neposredna finančna sredstva državnega
proračuna in pomenijo nujno pomoč države pri realizaciji zastavljenih dolgoročnih ciljev
gospodarskega razvoja. (MGRT, 2012)
Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012 (KROP 2012)
»Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem
raziskovalcev in razvojnikov (v nadaljevanju: raziskovalcev) za polni delovni čas v novih ali
razširjenih interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah (v nadaljevanju: RR skupinah)
in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih raziskovalnih, razvojnih ter inovacijskih
sposobnosti. Javni razpis je tudi odprt za zavode, ki opravljajo raziskovalno razvojno
dejavnost za podjetja, razen javnih zavodov (v nadaljevanju: zavodi).« (Unija računovodska
hiša, 2012)
Cilji razpisa:
•

oblikovanje RR skupin v podjetjih in zavodih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine,

•

podporo in krepitev obstoječih RR oddelkov ali skupin s specialističnimi znanji na
novih razvojno raziskovalnih področjih in s tem širitev in krepitev razvojne dejavnosti v
teh podjetjih,
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•

povečevanje števila in deleža raziskovalcev v poslovnem sektorju,

•

povečanje števila in deleža doktorjev znanosti med raziskovalci v poslovnem sektorju,

•

spodbujanje zaposlovanja in usposabljanja mladih raziskovalcev, spodbujanje
zaposlovanja strokovnjakov v podjetjih.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev je do 11 milijonov evrov.
Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za
sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate
razvojno-raziskovalnih aktivnosti (TI 2012)
»Namen javnega razpisa je spodbuditi investicijska vlaganja podjetij v uvedbo novih ali
bistveno izboljšanih produktov, ki so rezultat njihovih predhodno izvedenih razvojno raziskovalnih aktivnosti. Podprti bodo investicijski projekti, ki bodo vzpostavili proizvodnjo
novega ali bistveno izboljšanega produkta v okviru novega obrata, prispevali nova delovna
mesta in prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju.
Vzpostavitev novega obrata pomeni vsako povečanje proizvodnih kapacitet za novi ali
bistveni izboljšani produkt v okviru novih ali obstoječih proizvodnih prostorov, ki se odražajo v
neto povečanju delovnih mest.« (MGRT, 2012)
Okvirna višina nepovratnih sredstev je do 13 milijonov EUR (namenska sredstva EU –
ESRR v višini do 11,05 milijonov evrov EUR in slovenska udeležba v višini do 1,95 milijonov
EUR).
1.5.2

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je javna finančna institucija Republike
Slovenije, ki zagotavlja malim in srednje velikim podjetjem (MSP) garancije za zavarovanje
bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere, subvencije za nastajajoča podjetja in tvegan
kapital za hitrorastoča inovativna podjetja (v sodelovanju z družbami tveganega kapitala).

(SPS, 2012)
Sklad izvaja instrumente lastniškega financiranja (kapitalske naložbe zasebnim družbam
tveganega kapitala) in instrumente dolžniškega financiranja (garancije, pogarancije, krediti).
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Slika 2: Pregled podpornih finančnih instrumentov Slovenskega podjetniškega sklada, v letih 2010 –
2013, ki podpirajo delovanje podjetij v predhodno določeni fazi (Vir: SPS, 2010)

Eden izmed ciljev Sklada je razporeditev finančnih sredstev po življenjskih fazah podjetja.
Vse razpise in oblike pomoči, ki jo nudi Sklad v letih 2010-2013 prikazujemo na sliki 3.

Slika 3: Pregled podpornih finančnih instrumentov Slovenskega podjetniškega sklada v letih 2010 –
2013 (Vir: SPS, 2010)
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Sklad podpira klasična podjetja z garancijami za kredite ter tehnološko inovativna podjetja z
garancijami za kredite, subvencijami in lastniškim financiranjem.

V nadaljevanju predstavljamo javne razpise, ki jih Sklad izvaja v letu 2012.
Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2012)
»Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo
konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in
izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita
je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu
kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja,
ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del
svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.« (MGRT, 2012)
Razpis P1 je namenjen »klasičnim« podjetjem, ki rastejo postopoma, ustvarjajo višjo
dodano vrednost na zaposlenega, ustvarjajo nova delovna mesta oz. nimajo zadostnih
jamstev za zavarovanje kredita.
Pri tem sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem investicijskih garancij,
garancij za nova podjetja oz. mikro garancij za obratna sredstva. (SPS, 2012)
»Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit.« (SPS,
2012 )
Glavna značilnost in prednost so garancije v višini 80% glavnice kredita brez obresti, ki se
odobri za upravičene stroške (nanašajo se samo na nakup nove tehnološke opreme).
Pomembne so tudi garancije v višini 60% glavnice kredita brez obresti, ki se odobri za vse
ostale možne kombinacije upravičenih stroškov.
Pri garancijah je zelo pomembna naslednja omejitev: »Podjetje mora ohraniti predmet
investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije za isti namen.
Predmet investicije torej ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam
najmanj v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicijskega projekta. (SPS, 2012)
Skupna višina razpisanih sredstev P1 2012 za izdajanje garancij je 27 milijonov evrov in
okoli 3,5 milijona evrov za obrestno mero.
Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte (P1 TIP 2012)

»Namen javnega razpisa je izboljšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do
ugodnih virov dolžniškega financiranja novih rešitev, produktov ali storitev, s poudarkom na
lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno razvojnega tima, ki se odraža v
komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev.
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Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja
moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve
kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za
podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.« (SPS, 2012)
Razpis P1 TIP je namenjen tehnološko inovativnim podjetjem z novimi investicijami, ki
zagotavljajo izredno hitro rast podjetja, ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,
oblikujejo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo ali ki zagotavljajo uspešen
prenos razvojnih idej v tržno usmerjene podjeme.
Pri tem sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem investicijskih garancij za
tehnološko inovativne investicije, garancij za nova podjetja za tehnološko inovativne
projekte oz. mikro garancij za obratna sredstva za tehnološko inovativne projekte. (SPS,
2012)
Skupna višina razpisanih sredstev P1 TIP 2012 za izdajanje garancij je 50 milijonov evrov
in 4,5 milijona evrov za subvencioniranje obrestne mere.
Subvencije zagona inovativnih podjetij (P2 2012 - P2A in P2B)
»Namen javnega razpisa je razvoj podjetja in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih
posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih
podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov
in storitev. S tem se podpira ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi. Še
posebej jih spodbujamo k razvoju njihovih podjetniških kompetenc z vključevanjem v
programe mreženja in mentoriranja. Njihov razvojni potencial je sicer velik, brez zagotovitve
ustreznih finančnih sredstev in ustreznih podjetniških kompetenc pa je lahko hitro izgubljen.
Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi hitrejši
in intenzivnejši razvoj podjetij in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij. Predvideno je,
da lahko izbrana podjetja pridobijo sofinanciranje tudi v prihodnjih dveh letih, v kolikor bodo
izpolnjevala pogoje, ki bodo določeni v novem javnem razpisu za ciljno skupino
P2B/2012.«(SPS, 2012)
Ciljna skupina razpisa P2B 2012:
•

podjetja, katerim so že dodeljena sredstva po razpisu P2/2011 (takrat kot ciljna
skupina P2A) in na podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spodbujanje
podjetja že drugo leto. (MGRT, 2012)

Skupna višina razpisanih sredstev je 1,28 milijona evrov.
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Lastniško financiranje - naložbe tveganega in mezzanin kapitala v perspektivna,
inovativna in hitro rastoča MSP, ki prodirajo na globalne trge
»Namen javnega razpisa je razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v Sloveniji in
pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika podjetja v obliki naložb
tveganega kapitala. Republika Slovenija želi na ta način preko Slovenskega podjetniškega
sklada povečati število zasebnih družb tveganega kapitala in pospešiti razvoj MSP s
potencialom hitre rasti ter multiplicirati učinek vlaganj javnih sredstev.« (MGRT, 2012)
Izbrane družbe tveganega kapitala (DTK), ki so vstopile v javno - zasebno partnerstvo z
državo so izvajalci naložb tveganega in mezzanin kapitala v podjetja.
Sodelujoče družbe tveganega kapitala (DTK) so:
•

Prvi sklad d. o. o.,

•

DTK MURKA d. o. o.,

•

META INGENIUM d. o. o.,

•

STH VENTURES d. o. o.,

•

SCS d. o. o. in

•

P.E.N., Prva prva energijska naložba, d. o. o..

Za podjetniški sektor je do konca leta 2015 na razpolago okvirno 53 milijonov evrov
specializiranega lastniškega financiranja - tveganega kapitala. (SPS, 2012)
Pogarancije za regionalne garancijske sheme (P3)
Razpisa ne izvaja SPS temveč posamezne Regionalne garancijske sheme (Regionalne
razvojne agencije). Namen teh garancij je spodbujanje investicijskih vlaganj malih in srednje
velikih podjetij na regionalni ravni, kjer se podjetja prijavijo za garancijo, SPS pa pri tem nudi
le pogarancijo.
1.5.3

Javna agencija za tehnološki razvoj RS – TIA

»Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije opravlja strokovne, razvojne in
izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti, v skladu s
sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in drugimi nacionalnimi
programi na področju tehnološkega razvoja in inovativnosti.« (TIA, 2012)
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Slika 4: Pregled razpisov TIA (Vir: TIA, 2012)

V nadaljevanju predstavljamo razpis Mladi raziskovalci iz gospodarstva.
Mladi raziskovalci iz gospodarstva (MR)
»Namen razpisa je omogočiti mladim raziskovalcem, da si z delom na temeljnih raziskavah
za potrebe gospodarstva v času podiplomskega študija do pridobitve doktorata znanosti
pridobijo kakovostne izkušnje, s katerimi se lahko po končanem študiju suvereno soočijo z
izzivi v gospodarstvu.« (TIA, 2009)
Med upravičene stroške spadajo plača mladega raziskovalca, mentorski dodatek za
njegovega mentorja, materialni, nematerialni stroški (stroški storitev zunanjih izvajalcev,
potne stroške mladih raziskovalcev) in stroški investicijskega vzdrževanja (stroški
amortizacije instrumentov, strojev, naprav in opreme).
1.5.4

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije - JAPTI

»Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije je izvajalska institucija
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. JAPTI je postal ključna razvojno
implementacijska nacionalna agencija za izvajanje razvojne politike na področju razvoja
podjetništva in konkurenčnosti v Sloveniji ter za izvajanje programov s področja spodbujanja
tujih neposrednih investicij in internacionalizacije.« (JAPTI, 2012)
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JAPTI nudi podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem na finančnem področju (preko
različnih razpisov, pozivov, natečajev,…) in tudi administrativno-svetovalnem področju (nudi
kakovostne in pravočasne informacije, svetovanje, usposabljanje,…).
JAPTI na področju razvoja poslovnega okolja za podjetništvo in konkurenčnost izvaja ukrepe
kot so:
•

celovita promocija za razvoj podjetništva in podjetniške kulture (podpora ključnih
promocijskih aktivnosti in dogodkov kot so Slovenski forum inovacij, Evropski teden
podjetništva, izbor Gazele leta, Podjetnika leta ipd.),

•

razvoj ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi,

•

izvajanje nalog subjektov podjetniškega in inovativnega podpornega okolja (vključuje
tudi koordinacijo podpornih storitev mreže vstopnih točk VEM in subjektov inovativnega
okolja – tehnoloških parkov in inkubatorjev),

•

vavčerski sistem podpore rasti in razvoju podjetij.

Vavčerski sistem podpore rasti in razvoju podjetju
Vavčerski sistem podpore rasti in razvoju podjetij ponuja različne pakete vavčerjev, ki so
prilagojeni potrebam posameznih ciljnih skupin uporabnikov. V letu 2010 so se v okviru
prenovljenega sistema vavčerjev začeli uvajati pilotni projekti izvajanja svetovalnih in
izobraževalnih storitev.
Splošno informiranje in začetno svetovanje prek vstopnih točk VEM
Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije podpira izvajanje celovitih podpornih storitev
preko mreže vstopnih točk VEM, ki omogočajo kakovostne brezplačne in dostopne
podporne storitve na lokalni ravni.
»Namen je celostna obravnava in generiranje novih podjetij pri potencialnih podjetnikih,

zagotavljanje višje ravni preživetja novonastalih podjetij in spodbujanje rasti in razvoja
delujočih podjetij.« (MGRT, 2012)
Aktivnosti vstopnih točk VEM so usmerjene na posamezne ciljne skupine in na njihove
potrebe. Za potencialne podjetnike in že delujoča podjetja izvajajo informiranje, izvajanje
informativno-promocijskih delavnic in osnovno svetovanje (povezano z zagonom,
poslovanjem in razvojem podjetij, razvojem poslovnih idej, uporabo različnih podpornih
inštrumentov ipd.).
»V okviru podporne mreže 29 vstopnih točk VEM poleg izvajanja postopkov registracije
prejmete tudi celovite podporne storitve (svetovanje in mentorstvo pri ustanavljanju podjetja
in v kasnejših fazah poslovanja, informiranje in obveščanje o aktualnih dogodkih in razpisih,
pomoč pri iskanju finančnih virov, ipd.).«
13

V Sloveniji je kar 29 VEM točk. Na spletni strani JAPTI najdete seznam vseh VEM točk v
Sloveniji: http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/vem-tocke/seznam-vstopnihtock-vem.
Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2012
»Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k investiranju na območju
Republike Slovenije, katerih investicije bodo zagotavljale nova delovna mesta in zaposlitve,
predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo ter prispevale k prenosu znanja in tehnologij,
pa tudi k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov v Sloveniji s tujimi
investitorji. Prispevale naj bi tudi k skladnejšemu regionalnemu razvoju ter k povečanju
sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na
področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.« (JAPTI, 2012)
Cilji razpisa:
•

odprtih 200 novih delovnih mest (najkasneje v roku treh let po zaključku investicij),

•

doseči trikrat višjo vrednost investicij prijavljenih projektov glede na vrednost
dodeljenih spodbud (najkasneje v roku treh let od datuma podpisa pogodbe).

Skupna višina razpisanih sredstev v letu 2012 je približno 4,4 milijonov evrov.
Spodbujanje internacionalizacije podjetij
JAPTI izvaja aktivnosti na področju spodbujanja internacionalizacije z namenom olajšati
slovenskim podjetjem vstop in poslovanje na tujih trgih.
Namenjeno je podjetjem, ki želijo vstopiti na tuji trg ali diverzificirati svoje poslovanje na tujih
trgih (zanje se izvaja izobraževanje za mednarodno poslovanje, z namenom spodbuditi
podjetja k pripravi poslovne in izvozne strategije ter izvoznega načrta). Tako so podjetjem pri
izbiri pravega tujega trga na voljo poslovno-gospodarske in zunanjetrgovinske informacije za
številne izvozne trge, s katerimi je mogoče raziskati poslovno okolje in priložnosti na tujih
trgih. Pri tem lahko uporabijo tudi tržno-analitska orodja, ki omogočajo še podrobnejši
pregled potencialnih tujih tržišč. Poleg navedenih oblik, je podjetjem na voljo tudi javni razpis
za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih, preko katerih podjetja lažje ugotovijo kje se
kažejo priložnosti za poslovanje na dotičnih tujih trgih in s tem se hkrati tudi zmanjšuje
njihovo tveganje pri vstopanju na tuj trg. (MGRT, 2012)
Skupna višina razpisanih sredstev v letu 2012 je 1,5 milijonov evrov.
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1.5.5

Slovenska razvojna in izvozna banka

Slovenska razvojna in izvozna banka (SID banka) je spodbujevalno razvojna banka v lasti
RS. Z bančnimi in zavarovalnimi storitvami spodbuja trajnostni razvoj in konkurenčnost
slovenskega gospodarstva.
Osnovna usmeritev banke je biti dopolnitev finančnemu trgu in sicer na področjih, ki jih
finančni trg ne pokriva. Financiranje je namenjeno malim in srednje velikim podjetjem,
internacionalizaciji poslovanja slovenskih podjetij ter razvojnim, okoljskim, regionalnim,
infrastrukturnim in drugim projektom, ki s proticikličnim delovanjem krepijo moč slovenskega
gospodarstva in družbe
SID posebno pozornost posveča financiranju malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju
MSP). Zagotavlja jim finančna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje poslovanje in razvoj. SID
podpira podjetja vseh velikosti tudi pri njihovem poslovanju v tujini in osvajanju novih trgov. V
ta namen izvaja naslednje ukrepe:
• razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije (financiranje MSP v fazi rasti
in razvoja ter financiranje internacionalizacije poslovanja podjetij),
• financiranje MSP iz vira evroobveznice (financiranje v vseh fazah razvoja podjetja),
• financiranje MSP iz vira EIB (financiranje naložb, ki jih izvajajo MSP). (SID, 2012)
Financiranje MSP iz vira EIB
Namen je financiranje vseh vrst naložb in izdatkov, potrebnih za razvoj MSP, razen čistih
transakcij kot so recimo nakup delnic ali deležev obstoječih podjetij. Upravičene naložbe in
izdatki so nakup opredmetenih sredstev z izjemo zemljišč, trajno povečanje obratnega
kapitala (potrebnega za širitev poslovne dejavnosti) ali naložbe v neopredmetena sredstva
kot so stroški razvoja, načrtovanja in financiranja v fazi izgradnje, odhodki za raziskave in
razvoj ter vzpostavljanje distribucijskih omrežij na domačem ali tujih trgih v EU. (SID, 2012)
Finančna prednost je izražena v obrestni meri, ki jo prejmejo podjetja.
Pri tem obstajajo pravila za kombiniranje sredstev EIB za MSP z nepovratnimi sredstvi EU
ter drugimi EU sredstvi. V primeru povezanosti naložbe s subvencijami EU, višina končne
posojilne pogodbe, ki se refinancira iz sredstev EIB in možnih subvencij EU, ne sme v
nobenem trenutku preseči 100 % stroškov naložb. V primeru povezanosti naložbe z drugimi
sredstvi EIB in drugimi viri Evropske unije, višina končne posojilne pogodbe, ki se
refinancira iz katerih koli sredstev EIB in drugih virov Evropske unije, ne sme v nobenem
trenutku preseči 100 % stroškov naložb.
Financiranje tehnološko-razvojnih projektov 2011-2013
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Namen kreditne linije je financiranje gospodarskih družb za izvedbo projektov na področju
industrijskih raziskav ali eksperimentalnega razvoja in za izvedbo projektov, ki pomenijo nove
naložbe v osnovna sredstva za namen udejanjenja rezultatov lastne raziskovalno-razvojne
dejavnosti (povečanje raznovrstnosti proizvodnje ali bistvene spremembe v celotnem
proizvodnem procesu). (SID, 2012)
Prednosti financiranja:
•
•
•

1.6

ročnost posameznega kredita je lahko od dveh do dvanajst let z možnostjo
moratorija na odplačilo glavnice,
nižja obrestna mera (od referenčne) ali kredit vsebuje državno pomoč,
združljivost sredstev kredita z drugimi javnimi viri financiranja (za iste upravičene
stroške). (SID, 2012)

Pobude in mreže

V nadaljevanju predstavljamo različne organizacijske in projektne pobude ter mreže, ki
slovenskim podjetjem omogočajo vsebinsko sodelovanje. MSP pomoč v obliki vsebinskega
in tehnološkega sodelovanja, mreženja in odpiranja vrat, lahko pomaga enako kot že prej
finančna pomoč.
1.6.1

Grozdi

»Grozdi« (angl. clusters) so geografska koncentracija neformalno povezanih podjetij,
specializiranih dobaviteljev, ponudnikov storitev, podjetij iz sorodnih dejavnosti in institucij
(npr. univerz, raziskovalnih zavodov in razvojnih agencij) na določenem področju, znotraj
katerega sočasno prihaja do sodelovanja in konkuriranja.« (Porter, 1998, str. 197)
Sodelovanje v grozdih je lahko zelo koristno za podjetje, saj le-ta predstavlja skupnost
podjetij z podobnimi interesi, ki si zaupajo, med seboj konkurirajo ter tako silijo drug drugega
k stalnim inovacijam in izboljšavam.
Grozdi v Sloveniji so bili pred letom 2002, ko je Ministrstvo za Gospodarstvo začelo načrtno
podpirati ustanavljanje grozdov, relativno slabo razviti. Ustanovljenih je bilo preko 20
grozdov. Danes je še vedno aktivnih kar nekaj grozdov, ki jih v nadaljevanju tudi navajamo:
•

Slovenski gradbeni grozd - SGG,

•

Slovenski orodjarski grozd - TCS,

•

Razvojni center orodjarstva Slovenije,

•

GIZ Grozd Plasttehnika,

•

Grozd geodetskih izvajalcev – GIZ GI,

•

Grozd proizvajalcev visoko tehnoloških produktov,
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•

Slovenski informacijski grozd,

•

Ekološki grozd – GIZ EC,

•

Lesarski grozd.

Povezave na delujoče spletne strani omenjenih grozdov najdete v prilogi tega prispevka.
1.6.2

Tehnološke mreže

V letu 2002 je RS pričela s programom razvoja tehnoloških mrež, ki je izhajal iz potrebe po
krepitvi sposobnosti države za ustvarjanje in uporabo novega znanja na ožjih tehnoloških
področjih. Ti so ključnega pomena za konkurenčnost gospodarstva v celoti.

»Tehnološke mreže v Sloveniji pomenijo novo vrsto organiziranosti, ki goji strateške
povezave med podjetji in institucijami ter povezuje raziskovalno-razvojne dejavnosti v javnem
sektorju s potrebami industrije.« (Bojc, 2010)
V Sloveniji sta aktivni Tehnološka mreža Informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) in
Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TVP). Povezavi na delujočo spletno stran
sta navedeni na koncu tega prispevka.
1.6.3

Tehnološki centri

V Sloveniji smo v preteklosti spodbujali tudi ustanovitev in delovanje tehnoloških centrov (v
nadaljevanju TC), katerih namen je bil prostovoljno združiti podjetja in raziskovalne inštitute,
ki imajo lastne raziskovalno-razvojne oddelke; s tem pa tudi specifično raziskovalno opremo,
znanje, kadre ter izkušnje, ki jih lahko deli z drugimi članicami TC oz. jih ponudi na
razpolago.
Naloga posameznega TC je, da skrbi za
Njegove glavne aktivnosti so:

optimalno izkoriščenost raziskovalne opreme.

•

zbiranje in posredovanje informacije o razpoložljivem in potrebnem znanju TC,

•

organizacija skupnih aktivnosti članov Centra,

•

spodbujati medsebojne stike, poznanstva med člani ter širiti poslovne kontakte,

•

spodbujati večji izkoristek obstoječega znanja, raziskovalne opreme ter spodbujati
nova znanja na področju specifičnih tehnologij,

•

prenos in izmenjava izkušenj,

•

organizacija skupnih izobraževanj.

Povezave na številne spletne strani so navedene na koncu tega prispevka.
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1.6.4

Raziskovalni centri odličnosti

Centri odličnosti (v nadaljevanju CO) predstavljajo odgovor znanstveno-raziskovalne sfere na
slabosti slovenskega inovacijskega sistema, ki so bile že dalj časa identificirane kot ovire pri
hitrejšem razvoju na znanju temelječega gospodarstva. Zamisel zanje je nastala v povezavi s
programom Ministrstva za gospodarstvo za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti ter
novo nastajajočim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.
Cilji raziskovalnih centrov so: učinkovitejši prenos znanja v produkte, storitve in procese z
visoko dodano vrednostjo, izboljšanje sodelovanja med nosilci znanja (univerzami, R&R in
izobraževalne institucije) in podjetji. Eden izmed ciljev je prav tako povečanje vlaganj v
aplikativne raziskave in razvoj na prioritetnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja.
V RS je trenutno 8 aktivnih CO, ki bodo delovali do leta 2013. V nadaljevanju navajamo
seznam omenjenih (MVZT, 2010):
•

CO nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN),

•

CO za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (CO BIK),

•

CO za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (CO CIPKeBiP),

•

CO Nizkoogljične tehnologije (CO NOT),

•

CO Napredni nekovinski materiali s tehnologijami prihodnosti (CO NAMASTE),

•

CO Polimerni materiali in tehnologije (CO PoliMaT),

•

CO Vesolje: znanost in tehnologije (CO Space.si),

•

NMR CO za raziskave v biotehnologiji, farmaciji in fiziki snovi (CO EN-FIST).

Namen centrov odličnosti je doseči kritično maso raziskovalcev na ključnih tehnoloških
področjih, jih opremiti s sodobno raziskovalno opremo ter pospešiti prenos znanja v
gospodarstvo. Glavni namen je pridobivanje idej, znanja, izkušenj, izdelkov, storitev in
tehnologij za uporabo v Sloveniji ter večanje mobilnosti raziskovalcev (MVZT, 2010).
1.6.5

Kompetenčni centri

Kompetenčni centri (v nadaljevanju KC) so opredeljeni kot razvojno-raziskovalni centri, ki jih
vodijo industrijski partnerji, povezujejo pa partnerje iz gospodarstva in javnega
raziskovalnega sektorja. Usmerjeni so v krepitev sposobnosti razvoja in uporabe novih
tehnologij za razvoj novih konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov na prednostnih
področjih tehnološkega razvoja. »Instrument je komplementaren z instrumentom CO in
skupaj tvorita zaključeno celoto na področju razvojno-raziskovalne dejavnosti.« (MVZT,
2010)
V RS je trenutno 7 aktivnih KC, ki bodo delovali do leta 2013. V nadaljevanju navajamo
seznam omenjenih (MVZT, 2010):
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•

KC za sodobne tehnologije vodenja (KC STV),

•

KC napredni sistemi učinkovite rabe električne energije (KC SURE),

•

KC biomedicinska tehnika (KC BME),

•

KC trajnostno in inovativno gradbeništvo (KC TIGR).

•

KC za biotehnološki razvoj in inovacije (KC BRIN),

•

KC storitve podprte z računalniki v oblaku (KC CLASS),

•

KC odrta komunikacijska platforma za integracijo storitev (KC OPCOMM).

1.6.6

Razvojni centri gospodarstva

V enakem obdobju je MG objavil javni razpis za vzpostavitev in delovanje razvojnih centrov
(v nadaljevanju RC) slovenskega gospodarstva za dolgoročen razvoj na vsebinskih
področjih. RC je sestavljen iz subjektov, ki so člani konzorcija, podjetij, ki bodo nastali kot
neposreden rezultat sodelovanja, in ostalih subjektov, ki bodo koristili znanje in infrastrukturo
razvojnih centrov.
Vzpostavitev in delovanje RC je z namenom dolgoročnega razvoja na vsebinskih področjih
kot podpora projektom, ki vključujejo tako razvojno delo kot potrebno opremo in ostalo
infrastrukturo, ki omogoča razvoj podjetij, njihovih kompetenc in dolgoročnih temeljev za rast
in razvoj gospodarstva. RC bodo omogočili preboj na področjih, kjer v Sloveniji že obstaja
kritična masa zanj.
V RS je trenutno 17 aktivnih RC, ki bodo delovali do leta 2014. RC so v naslednjih
industrijskih panogah (Imam idejo, 2011):
• novi materiali,
• lesno predelovalna industrija,
• informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT),
• farmacija in biotehnologija,
• energetika,
• elektroindustrija in elektronika,
• avtomobilska industrija.

1.7 Koristno podporno okolje
Poleg zgoraj navedenih pobud, smo v Sloveniji razvili precej pestro podporno okolje, kamor
prištevamo različne subjekte, ki so aktivni na področju spodbujanja podjetništva. Skupno so
prisotni v vseh slovenskih regijah.
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1.7.1

Tehnološki parki

Tehnološki park je institucija, ki na neki lokaciji združuje razvojno raziskovalne in poslovne
dejavnosti novih inovativnih tehnoloških podjetij ter hkrati nudi urejeno poslovno okolje s
širšim naborom podpornih, upravnih in intelektualnih storitev za ta podjetja.
V Sloveniji imamo kar nekaj tehnoloških parkov, ki se nahajajo v Ljubljani (Tehnološki park
Ljubljana), Mariboru (Štajerski tehnološki park), Novi Gorici (Primorski tehnološki park) in
Murski Soboti (Pomurski tehnološki park).
Povezave so navedene v seznamu na koncu prispevka.
1.7.2

Inkubatorji

Inkubator je ustanova, ki ima v lasti prostore, ki jih za določen čas, običajno do treh let, pod
ugodnimi pogoji oddaja novo nastalim podjetjem, hkrati pa jim ponuja tudi svetovalne,
upravne in pisarniške storitve. Glede na okolje v katerem delujejo se inkubatorje na splošno
deli na (Brilej, 2006):
•

Podjetniški (mrežni) - so lahko v javni (ustanovitelj je vlada) ali zasebni lasti
(ustanovitelji so zasebna podjetja).
Zasebni inkubatorji so bolj prisotni v ZDA, pretežni del prihodkov od teh inkubatorjev
dobijo lastniki iz najemnin prostorov, medtem ko so javni inkubatorji predvsem
sredstvo za uresničevanje razvojnih programov (ustanavljanje novih delovnih mest,
prestrukturiranje obstoječe proizvodnje, ipd.).

•

Univerzitetni inkubatorji – njihovi ustanovitelji so univerze in katerih namen je
prenos znanja in novih tehnologij na trg.

V Sloveniji je trenutno aktivnih kar veliko podjetniških/mrežnih inkubatorjev lociranih po vsej
Sloveniji. Med univerzitetnimi pa so Ljubljanski Univerzitetni Inkubator – LUI, Univerzitetni
Inkubator Primorske – UIP, Tovarna podjemov – podjetniški inkubator Univerze v Mariboru in
Univerzitetni inkubator Savinjske regije.
Povezave do inkubatorjev najdete v seznamu na koncu prispevka. Medtem, ko lahko njihovo
dejavnost preverite na javno dostopnem Seznamu subjektov inovativnega okolja, ki ga vodi
JAPTI, dosegljivo na strani: http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/inovativnookolje/Evidenca-subjektov-inovativnega-okolja.
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Uporabne spletne strani in povezave

Finančne institucije:
•

http://www.mgrt.gov.si/

•

www.japti.si

•

http://www.podjetniski-portal.si/

•

http://www.podjetniskisklad.si/

•

www.tia.si

•

www.sid.si

Grozdi:
•

http://www.sgg.si/

•

http://www.toolscluster.net/sog.php

•

http://www.tecos.si/

•

http://www.giz-grozd-plasttehnika.si/

•

http://sites.google.com/site/gizgisi/

•

http://www.ealiansa.net/

•

http://www.giz-eg.si/

•

http://www.lesarski-grozd.si/

Tehnološke mreže:
•

www.ict-slovenia.net

•

www.tvp.si

Tehnološki parki:
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•

http://www.tp-lj.si/

•

http://www.stp.uni-mb.si/

•

http://www.primorski-tp.si/

•

http://www.p-tech.si/

Inkubatorji:
•

http://www.lui.si/

•

http://www.uip.si/

•

http://www.tovarnapodjemov.org/

•

www.inkubatorcelje.si/

•

http://www.rcr-zasavje.si

•

http://www.inkubator.si/

•

http://www.sasa-inkubator.si

•

http://www.center-asi.si/

•

http://www.gea-college.si

•

http://www.zavod-pik.si

•

http://www.inkubator-rs.si/

•

http://www.rc-nm.si/

•

http://www.ormoz.si/podrocje.aspx?id=766

•

http://www.rcikt.com/sl/razvojni-center/inkubator/

Tehnološki centri:
•

www.e-rcp.si (Emona - Razvojni center za prehrano)

•

www.erico.si (ERICo Velenje)

•

www2.arnes.si/~ljdvts/ (Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije)

•

www.sontius.si (G.I.Z. Sontius)

•

www.gi-zrmk.si (Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.)

•

www.iskratechno.si (Iskra TECHNO, Raziskovalni in razvojni zavod)

•

www.irma.si (IRMA-Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije)

•

www.kladivar.si (Inštitut za fluidno tehniko Žiri)

•

www.irspin.si (Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije - IRSPIN)

•

www.icp-lj.si (Inštitut za celulozo in papir)

•

www.karbon.si (KARBON, Čiste tehnologije d.o.o. Velenje)

•

www.nanotesla.si (Nanotesla inštitut)

•

www.pan-nutri.si/ (Pan-Nutri Kmetijsko-živilski tehnološki center)

•

www.hidria.si (Razvojni center za materiale in tehnologijo)

•

www.rtc.si (Razvojno tehnološki center - Zavod za avtomobilsko industrijo)

•

www.rtcz.si (Regionalni tehnološki center Zasavje)
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•

www.ist-world.org (Tekstilni inštitut Maribor, TC za področje medicinske tekstilije)

•

www.tecos.si (TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije)

•

www.i-var.si (Tehnološki center za varilstvo)

•

www.fusionseeker.com (Tehnološki center za pretvarjanje energije - TCPE)

•

www.icp-lj.si (Tehnološki center za papirništvo)

•

www.techpo.si/ (Tehnološki center Posavje)

•

www.teces.si (TECES, Tehnološki center za električne stroje)

•

www.bistra.si (Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj)

•

www.ist-world.org (Zavod IRCKON)

•

www.semto.si/ (Zavod TC SEMTO)

•

www.ijs.s (Zavod Center ARI- Tehnološki center za avtomatizacijo, robotizacijo in
informatizacijo proizvodnje)

•

www.setcce.org (Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko
poslovanje)

Ostale uporabne spletne strani in povezave
•

http://www.uil-sipo.si/

•

http://www.poslovniangeli.si/

•

http://www.klub7.si/

•

http://www.rtd.si/slo/7op/razpisi/

•

http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DPK/dpk_program_sprejet_06
0706.pdf
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