Ljubljana, 14. februar 2019
mag. Dejan Židan
Predsednik Državnega zbora RS
ZADEVA: Pisno poslansko vprašanje

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi s Poročilom o državnih pomočeh za leta 2015, 2016 in
2017, zato ga naslavljam na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka
Počivalška.

S spoštovanjem!

Jani Ivanuša,
poslanec

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, da mi odgovori na naslednje
vprašanje:
Ministrstvo za finance je novembra 2018 izdalo 19. Poročilo o državnih pomočeh za
leta 2015, 2016 in 2017. Iz poročila na strani 56 je razvidno, da so največji prejemniki
pomoči za mala in srednja podjetja in tvegano financiranje v obdobju 2015-2017 štiri
družbe tveganega kapitala:
-

Meta Ingenium, družba tveganega kapital, d.o.o. je prejela 2,58 mio EUR
pomoči;
Prvi sklad, družba tveganega kapital, d.o.o. je prejel 1,71 mio EUR pomoči;
STK Ventures, družba tveganega kapital, d.o.o. je prejel 0,96 mio EUR pomoči;
DTK Murka, družba tveganega kapital, d.o.o. je prejel 0,35 mio EUR pomoči.

Po naših informacijah s Slovenskega državnega holdinga se zdi, da je velika večina
naložb v mala in srednja podjetja, ki so jih izvedle družbe tveganega kapitala,
propadlih. Država vlaga visoka sredstva, milijone evrov, za pomoč družbam tveganega
kapitala, ki se sploh ne obrestujejo. Očitno je, da upravljavci družb tveganega kapitala
nimajo ustreznih kompetenc za upravljanje naložb. Ob tem je potrebno poudariti, da
upravljavci od države prejmejo visoko provizijo za upravljanje naložb.
Iz Poročila izhaja tudi, da je družba Optilab Analytics, informacijske tehnologije in
poslovne storitve, d.o.o. v stečaju, čeprav je od države v letih 2015 in 2016 prejela
200.000 EUR pomoči.
Dodeljevanje državnih pomoči za družbe tveganega kapitala je v pristojnosti Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo. Glede na vse navedeno, me torej zanima:
-

Zakaj Ministrstvo večino pomoči za mala in srednja podjetja in tvegano
financiranje namenja družbam tveganega kapitala in ne neposredno malim in
srednjim podjetjem?

-

Zakaj je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo družbam tveganega
kapitala namenilo tako visoko pomoč in kaj si od te pomoči obeta?

-

Ali je po vašem mnenju še smiselno vlagati v družbe tveganega kapitala, če vse
naložbe propadejo (svetla izjema je Celtra)?

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.

Jani Ivanuša,
poslanec

