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Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2017 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zadeva:  POROČILO O IZVAJANJU GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO (GSD) V LETU 2016 
 
Razvojni center Novo mesto (v nadaljevanju RC Novo mesto) je pripravil Poročilo o izvajanju 
garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) v letu 2016. Poročilo vsebuje opis aktivnosti izvajalca sheme. 
V letu 2016 je prišlo do korenitih sprememb pri izvajanju GSD, shema je bila »modernizirana«, 
združena so bila sredstva garancijske sheme in mikrokreditov v enotno GSD, vse v luči prilagajanja 
potrebam malega gospodarstva. S prenovo GSD se je poenostavil sistem izvajanja GSD in zagotovili so 
se ugodnejši pogoji za kreditojemalce (podjetnike). Nova GSD je bila priglašena v shemo državnih 
pomoči »De minimis«. Nastale so tri linije: investicije, obratna sredstva in zaposlovanje, ter razširjen 
je bil krog oseb, ki so lahko vključeni v shemo: fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, 
društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja. 
Javni razpis garancij in posojil iz GSD za leto 2016 je bil objavljen dne 22.4.2016 v Uradnem listu RS. 
 
Podatki za občino Črnomelj za leto 2016: 

 Razpisanih je bilo za 329.700 EUR posojil GSD, realiziranih posojil je bilo v  višini 75.500 EUR 
EUR, kar je za 49.4360 EUR več napram letu 2015 (indeks 16/15: 289,94).  

 Za namen garancij iz naslova GSD je bilo razpisanih 164.850 EUR sredstev, realiziranih 
garancij je bilo v  višini 45.300 EUR, kar je za 37.176 EUR več (indeks 16/15: 249,94) kot v letu 
2015. 

 Strošek delovanja GSD za občino Črnomelj je bil v višini 3.259,36 EUR. 
 
Kot je razbrati iz poročila, je bila v letu 2016 realizacija posojil in izdanih garancij, za občino Črnomelj,. 
višja, kar pomeni, da je prenova GSD pozitivno vplivala na samo izvajanje sheme.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet občine Črnomelj je obravnaval Poročilo o izvajanju garancijske sheme za Dolenjsko 
(GSD) v letu 2016 in ga kot informacijo sprejme v predloženi vsebini in obliki. 
 
 
Pripravila:        Predlagateljica: 
Tamara Potočar    Županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.  
 
 
Priloga: 

 Poročilo o izvajanju  garancijske sheme za Dolenjsko v letu 2016  

 
 
 
MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO 
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 18. seji, dne 08.05.2017 obravnaval 
gradivo »Poročilo o izvajanju garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) v letu 2016«. Odbor na gradivo ni 
imel pripomb in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in ga kot 
informacijo sprejme v predloženi vsebini.   
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UVOD 
 

Leto 2016 je bilo za Garancijsko shemo za Dolenjsko (v nadaljevanju: GSD) polno izzivov in novosti. 

Prvič po 18. letih je prišlo do korenite spremembe izvajanja GSD. Spremembe so se v nekaterih 

kazalnikih že odrazile kot dobre, vendar je potrebno preteči nekaj časa, da bo učinek prenove GSD 

podal želene rezultate. Uvajanje novosti je zahtevalo veliko koordinacije z bankami in občinami ter 

veliko osebnega svetovanja in informiranja glede sheme in razpisa. Prenova je prinesla tudi 

priglasitev GSD v shemo državnih pomoči »De Minimis«. To je pomenilo izpad nekaterih 

upravičenih stroškov kot so nakupi tovornih vozil v podjetjih z registrirano glavno dejavnostjo 

cestno tovorni promet. Kljub omejitvi in dejstvu, da so bili v preteklih letih ravno avtoprevozniki 

tisti, ki so črpali velik del posojilne mase, smo uspeli izpad le-teh nadomestiti z novimi upravičenci.  

Cilj sheme je malim podjetnikom v regiji ponuditi posojila po čim ugodnejši obrestni meri ter 

garancije za dana posojila. Po drugi strani pa želimo zagotoviti obrestno mero za dane depozite, ki 

bo zagotavljala ohranjanje kapitalske vrednosti sheme. 

Z razpisi smo podjetnikom ponudili variabilno obrestno mero vezano na 6 mesečni Euribor. Tržne 

obrestne mere za podjetniška posojila se gibljejo od 3,5% pa vse do 5% in več. Z bankami smo 

spogajali zelo ugodne obrestnem mere do 1,55% z garancijo in do 2,20% brez garancije. Obrestne 

mere na depozitni strani so se znižale, vendar so še vedno pozitivne.  

Garancijska shema kot instrument pospeševanja malega gospodarstva poleg ugodne obrestne 

mere nudi malim podjetjem in podjetnikom še nižje stroške odobritve posojila in možnost 

koriščenja garancije, s katero podjetjem omogočamo lažje zavarovanje posojila pri bankah. Pri 

odobritvi posojila je ravno zavarovanje posojila pri banki pogosto največji problem, saj ima 

podjetnik dobro idejo, ki pa jo zaradi premajhnega lastnega premoženja, ki bi ga banka vzela za 

zavarovanje posojila, ne more realizirati. Z izdano garancijo RC NM je posojila enostavneje 

realizirati oz. so dostopnejša malim podjetnikom.  

Nezanemarljiva ostaja svetovalna pomoč, ki so jo podjetniki deležni preko Garancijske sheme za 

Dolenjsko glede pridobivanja finančnih sredstev tako za realizacijo investicij kot tudi za obratna 

sredstva in dodatno komuniciranje z različnimi mediji kakor tudi direktno s potencialnimi 

posojilojemalci, s ciljem čim boljše promocije posojil in garancij iz GSD. S podjetniki opravimo 

sestanke, ter jim svetujemo pri zapiranju finančnih konstrukcij njihovih investicij oziroma pri 

reševanju problemov povezanih s poslovanjem. Če je bil za realizacijo določene investicije 

podjetnika primernejši drugi vir, smo ga usmerili nanj, ter mu pomagali pri pripravi dokumentacije 

oziroma svetovali kako pripraviti dokumentacijo ali pa smo ga usmerili na za to usposobljene 

svetovalce. 

Posojila, odobrena iz sredstev GSD in sredstev ostalih razpisovalcev na nacionalnem nivoju, si v 

večjem delu niso konkurenčna, ampak se med seboj dopolnjujejo.  



I. VSEBINSKI DEL 
 

1 PRENOVA GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO 
Prenova GSD se je začela že v letu 2015 in zaključila v januarju 2016. Pogled na zadnjih nekaj let 

izvajanja GSD je kazal potrebo po spremembi izvajanja sheme. Namreč zadnjih nekaj let je bila sheme, 

z izjemo leta 2015, zelo slaba. Na to so vplivale razmere v gospodarstvu, ki za podjetnike niso bile 

ugodne.  

Prenova je obsegala korenit poseg v izvajanje sheme in tudi v pravne podlaga.  

Namen prenove je bil:  

- poenostavitev sistema izvajanja sheme, kar pomeni lažji dostop do posojil in garancij, 

- poenostavitev oblike zavarovanja garancije in posojila, 

- zagotoviti ugodnejše kreditne pogoje za kreditojemalce, 

- spodbuditi subjekte v okolju k investiranju, 

- zmanjšati razliko med odobrenimi in podeljenimi krediti, 

- razširiti krog upravičencev in 

- priglasitev GSD v shemo državnih pomoči. 

Prenovljena shema je dobila tudi grafično podobo, ki naj bi shemo naredila bolj prepoznavno med 

vsemi ponudbami finančnih shem na trgu.  

Novost, ki jo je prenova prinesla je tudi združitev sredstev garancijske sheme (GS) in mikrokreditov 

(MIK) v eno shemo GSD. Do leta 2016 smo razpisovali dva ločena razpisa z ločenimi sredstvi, ki so bila 

na razpolago. Med leti je prihajalo do prenašanja sredstev iz ene sheme v drugo, kar je pomenilo veliko 

dodatnega dela in tudi veliko več evidenc. Združitev sredstev je pomenila večjo maso sredstev za razpis, 

kar je pri določenih občinah, kjer so razpoložljiva sredstva bila nizka, pomenilo možnost večje 

realizacije.  

Nastale so tri linije, ki so zajemale vse predhodno upravičene stroške in področja.  

 

1.1 OBLIKOVANJE LINIJ  
Znotraj sheme smo oblikovali tri linije, in sicer linijo GSD – investicije, linijo GSD – obratna sredstva in 

linijo GSD zaposlovanje.  

Liniji GSD investicije in zaposlovanje sta imeli enak namen in upravičene stroške kot v predhodni shemi 

GS in MIK. Namen linij in upravičeni stroški: 

- linija GSD-investicije: za stroške materialnih in nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki 

so v kombinaciji z investicijo in lahko znašajo največ do 20% predračunske vrednosti investicije; 

upravičeni stroški za nakup zemljišč po tem razpisu so lahko maksimalno do 10% predračunske 

vrednosti investicije;  

- linija GSD-obratna sredstva: obratna sredstva, ne nujno povezana z investicijo. Stroški so 

upravičeni od dneva oddaje vloge na banki ali RC NM; refundacija stroškov za obratna sredstva 

ni dovoljena; 

- linija GSD-zaposlovanje: za realizirana nova delovna mesta in samozaposlitve. 



2 IZVAJANJE SHEME 
Aktivnosti s pripravo poročila, plana dela in novega razpisa so potekala vse do konca marca 2016. Veliko 

je bilo dela s priglasitvijo sheme pri Ministrstvu za finance v shemo državnih pomoči »De minimis«. 

Shema je bila uspešno priglašena dne 12. 4. 2016 s številko priglasitve: M001-1227316-2016). Sledila 

je objava Javnega razpisa garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2016 katerega 

smo objavili v Uradnem listu RS, št. 29, z dne 22. 4. 2016.  

Skozi celo leto smo izvajali aktivnosti na področju informiranja in promocije sheme za boljšo 

prepoznavnost le-te. Poleg objave v uradnem listu smo objavili razpis na spletni strani www.rc-nm.si. 

Shema ima na spletni strani tudi svojo podstran, kjer lahko uporabnik dobi pomembne informacije o 

shemi in njenem delovanju. Posredovali smo tudi informacijo za javnost o objavi razpisa, kar se je slišalo 

po regijskih radijskih oddajah. Ravno tako so vse občine objavile razpis na svoji spletni strani in v 

občinskih glasilih. Z namenom informiranja smo obiskali vse obrtne zbornice v regiji s predlogom 

sodelovanja k boljšemu poznavanju in prepoznavnosti sheme ter črpanju sredstev GSD. Ravno tako 

smo obiskali vse banke s katerimi sodelujemo z namenom boljšega sodelovanja in povezovanja skupnih 

interesov.  

Svetovanje ter podeljevanje posojil in garancij obsega pretežni del dela na GSD. Svetovanja podjetjem 

in podjetnikom obsegajo svetovanja glede razpisa, razpisne dokumentacije, in ostalih postopkov v zvezi 

s pridobitvijo sredstev. Svetovanj smo v letu 2016 izvedli preko 100, kljub temu, da je bilo do 31. 12. 

2016 realiziranih 21 posojil in garancij. Veliko je bilo povpraševanja za posojila v Občini Metlika, kjer pa 

so bila sredstva hitro porabljena. Enako velja za Občino Dolenjske Toplice. Od vseh vlog smo skoraj 

vsem pomagali pri izpolnjevanju in pridobivanju dokumentacije, kar je bilo pri nekaterih tudi ključno, 

za odločitev sodelovanja v shemi. Zelo veliko je bilo komunikacije z banko glede vlog, kandidatov in 

zavarovanj posojil.  

V medsebojni pogodbi o izvajanju GSD, podpisani med RC NM in sodelujočimi poslovnimi bankami, 

je dogovorjen način obveščanja banke RC NM o poravnavanju pogodbenih obveznosti 

posojilojemalcev. Banke, ki sodelujejo pri razpisu, nas mesečno obveščajo o stanju dolga posameznih 

neplačnikov. Kljub temu, da izvaja banka izterjavo pogodbenih obveznosti do leta 2015 tudi za RC NM, 

se le-ta aktivno vključuje v razreševanje težav še preden se začne postopek izterjave dolga in tudi 

potem.  

V letu 2016 tako kot pretekla leta je bilo veliko individualnega poročanja občinam. Udeležili smo se 

vseh odborov za gospodarstvo in sej občinskega sveta, na katere smo bili povabljeni. Pripravljali smo 

različne podatke in informacije za katere smo bili pozvani k posredovanju.  

2.1 UNOVČENE GARANCIJE 
V zadnjih letih se vrstijo težave z nerednimi plačniki, kar je povečuje naše aktivnosti pri izterjavi dolgov. 

Banke so v tej situaciji postale bistveno manj tolerantne do neplačnikov in zato smo imeli tudi pri GSD 

v preteklih letih kar nekaj primerov prekinitve pogodbe posojil, katera podjetniki dlje časa niso 

odplačevali. V letu 2016 smo imeli dve unovčeni garanciji, in sicer za podjetje DCC d.o.o. iz Mestne 

občine Novo mesto in za podjetje VSV d.o.o. iz Občine Žužemberk. V prvem primeru je prišlo do 

unovčitve zaradi neplačevanja kreditnih obveznosti kreditojemalca, v drugem primeru je zaradi 

nenadne smrti lastnika podjetja prišlo do neposlovanja in posledično do neplačevanja kreditnih 

obveznosti. Za obe garanciji smo z banko dogovorjeni, da skladno s pogodbo izterja tudi sredstva 

unovčene garancije.  

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


V letu 2016 smo za vse odprte unovčene garancije za pravno mnenje zaprosili Odvetniško pisarno 

Smolej d.o.o. glede možnosti izterjave unovčenih garancij saj želimo v letu 2017 razrešiti še ne rešene 

odprte terjatve, ki so morebiti že zapadle. Tako smo v letu 2016 vzpostavili tudi tri izvršbe z vsemi 

pravnimi sredstvi na sredstva podjetja ali podjetnika. Iz tega naslova so nastali tudi določeni stroški. 

Do naslednjega nadzornega odbora bomo z občinami uskladili unovčene garancije in pripravili 

morebitni predlog za odpis. 

2.2 DELO NADZORNEGA IN GARANCIJSKEGA ODBORA  
V letu 2016 smo na novo oblikovali Nadzorni odbor GSD in Garancijski odbora GSD za kar sta bila tudi 

oblikovana nova pravilnika delovanja obeh odborov. Prenova sheme je prinesla novo oblikovanje 

Garancijskega odbora iz prejšnjih 18 članov kreditnega odbora na 5 članski garancijski odbor v katerem 

so: dve zunanji strokovni sodelavki, predstavnica RC NM, ki ni vodja projekta ter predstavnik občine iz 

katere vloga prihaja in banke, ki je kredit odobrila.  

V letu 2016 sta bili dve seji NO GSD, in sicer ena redna in ena korespondenčna seja. Redna seja 

Nadzornega odbora je bila 25. 3. 2016. Na seji so člani obravnavali: izvolitev predsednika in namestnika 

predsednika NO, Poročilo o izvajanju GSD in MIK za leto 2015, Načrt izvajanja GSD za 2016, sprejem 

Pravil delovanja GSD, Poslovnika NO GSD, Pravilnika GO GSD in predlog članov GO GSD. 

Korespondenčna seja je bila sklicana 29. 3. 2016 zaradi ponovnega potrjevanja Pravil delovanja GSD. 

Mnenju Ministrstva za finance je bilo, da je potrebno pravila v določenem delu dopolniti. 

Sej GO GSD je bilo v letu 2016 osem (8). Izvedli smo 3 redne seje in 5 korespondenčnih sej. Zunanji 

strokovni sodelavki sta upravičeni do nadomestila za obdelavo vloge v višini 15 EUR bruto na izdano 

glasovnico.  

V letu 2016 zaključujemo prvo preizkusno leto od katerega smo dobili veliko idej in predlogov za še 

izboljšanje sheme in poenostavitev dokumentacije. Tako bo shema v letu 2017 pridobila dodatno 

vsebino, ki bo omogočala predfinanciranje projektov financiranih iz nacionalnih in državnih sredstev. 

II. FINANČNI DEL 
V finančnem delu bodo predstavljeni finančni podatki, ki se navezujejo na vsebinski del poročila in 

izkazujejo stanje sredstev GSD ter kazalnike realizacije sheme v letu 2016.  

1 SREDSTVA GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO 
Sredstva GSD na dan 31. 12. 2016 so znašala 4.194.024,10 EUR. Vsa sredstva so vezana pri poslovnih 

bankah v obliki dolgoročnih oz. kratkoročnih depozitov. Še vedno je največ plasmaja sredstev pri 

NLB d.d., saj je tudi realizacija posojil daleč največja ravno pri NLB d.d. 

Tabela 1: Plasma sredstev GSD po bankah na dan 31. 12. 2016 (v eur) 

Zap. 

št. BANKA   

PLASMA 

%  31.12.2016 

1 Nova ljubljanska banka d.d. 2.483.646,91 59,22% 

2 Hranilnica LON d.d. 571.342,52 13,62% 

3 Addiko bank d.d. 500.846,19 11,94% 

4 Banka Koper d.d. 273.231,95 6,51% 



5 Deželna banka d.d. 83.870,15 2,00% 

6 SKB d.d. 65.309,00 1,56% 

7 Sberbank d.d. 63.846,17 1,52% 

8 Delavska hranilnica d.d. 37.553,71 0,90% 

9 Raiffeisen banka d.d. 20.593,28 0,49% 

10 Ostali plasmaji 93.784,22 2,24% 

  SKUPAJ 4.194.024,10 100,0% 

 

Tabela 2: Stanje sredstev na dan 31. 12. 2016 (v eur) 

Stanje sredstev 31.12.2016 

KAPITALSKA VREDNOST 4.194.024,10 

Dolgoročno vezana sredstva: 2.219.074,62 

NLB D.D. 939.305,18 

SKB D.D. 65.309,00 

Reiffeisen krekova banka 20.593,28 

Banka Koper d.d. 161.178,80 

DEŽELNA BANKA 83.870,15 

ADDIKO BANKA 359.129,66 

HRANILNICA LON 488.288,67 

DELAVSKA HRANILNICA 37.553,71 

SBERBANK 63.846,17 

Kratkoročno vezana sredstva  817.130,69 

Vezava na odpoklic 1.055.424,03 

Stanje sredstev na transakcijskem računu 8.610,54 

Terjatve 93.784,22 

 

Povečanje sredstev v letu 2016 predstavljajo provizije od izdanih garancij in obresti od vezanih 

kratkoročnih in dolgoročnih depozitov.  

Povratni sistem financiranja GSD, ki zagotavlja, da se vplačani depoziti sproščajo v polletnih obrokih, 

omogoča sprotno zagotavljanje sredstev za izvajanje projekta. S tem so razbremenjeni občinski 

proračuni oz. so lahko sredstva namenjena za izvajanje drugih podjetniških projektov. V letih 



delovanja sheme se je iz direktnih prilivov v Garancijsko shemo za Dolenjsko zbralo dovolj 

sredstev, ki omogočajo kontinuirano delovanje sheme, brez prekinitev delovanja zaradi porabe 

sredstev. 

2 SODELOVANJE BANK IN POSOJILNI POGOJI 
Pri razpisu posojil in garancij GSD so sodelovale 4 poslovne banke v regiji (v razpisu je navedenih 5, 

vendar Sberbank banka d.d. kasneje ni podpisala pogodbe). To so Nova Ljubljanska banka d.d., 

Hranilnica LON d.d., Delavska hranilnica d.d. in Deželna Banka Slovenije d.d. Pri bankah smo izposlovali 

obrestne mere v višini 6 mesečni Euribor + od 1,20% do 1,55% pribitka za posojila z garancijo in v višini 

6 mesečni Euribor + od 1,20% do 2,20% pribitka za posojila brez garancije. Obrestne mere za depozite 

so se oblikovale skladno s povabilom bankam. Ostali pogoji z bankami (sproščanje depozita,..) so 

ostali nespremenjeni glede na preteklo leto. 

Tabela 3: Pregled obrestnih mer za posojila in depozite po bankah v letu 2016 

Banka 

Obrestna mera za 

posojila 

Obrestna mera za 

depozite Razlika % 

 6M Euribor +   letno nominalno (obr.m.pos.-obr.m.dep.) 

NLB d.d. 1,55 % 0,10 % 1,45 

Hranilnica LON d.d. 
1,40 % oz.  

2,20 % 0,10 % 

1,30 

2,10 

Delavska hranilnica d.d. 1,55 % 0,10 % 1,45 

Deželna banka d.d. 1,20% 0,10 % 1,10 

 

Ostali pogoji posojil in depozitov v letu 2016: 

Znesek posojila: minimalno 5.000 EUR in maksimalno 100.000 EUR (odvisno 

od linije) 

Stroški posojila pri banki: v skladu s tarifo banke 

Stroški obdelave vloge pri RC: 25,00 EUR + DDV (v primeru, ko je posojilo brez garancije) 

Odplačilna doba:   od 1 do 7 let (odvisno od linije) z možnostjo moratorija 

Način črpanja: v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo 

Način odplačila posojila: obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih 

Zavarovanje posojila: možnost garancije GSD RC do 80% odobrenega posojila ali 

po pogojih banke 

Strošek garancije RC GSD: 1% od vrednosti garancije 

Sproščanje vezanega depozita:  polletno, prvič po 12 mesecih  



3 JAVNI RAZPIS – RAZPISANA SREDSTVA 
V letu 2016 smo razpisali dolgoročnih posojil v skupnem znesku 4.514.700 EUR in garancij za ta posojila 

v skupnem znesku 2.257.350 EUR. Prenova GSD je prinesla nekaj novosti tudi na finančnem področju, 

saj so se za posojila z garancijo vezala sredstva pri bankah v obliki depozita v višini garancije. Kar je 

pomenilo, da v primeru dane garancije ne velja več multiplikator 2, zato smo oblikovali ustrezne 

rezerve za razliko v višini dane garancije za potrebe depozita.  

Oblikovali smo tri (3) linije z različnimi % garancije in pogoji odobritve, kar prikazuje slika spodaj. 

 

3.1 RAZPISANA SREDSTVA in REALIZACIJA DO 31. 12. 2016 
Sredstva za razpis posojil iz garancijske sheme za leto 2015 so bila zbrana iz naslednjih virov: 

neporabljena sredstva iz razpisa 2014, predvideni sproščeni dolgoročni depoziti v letu 2015, provizija 

za odobrene garancije v letu 2014, obresti kratkoročnih in dolgoročnih depozitov in prenosi sredstev 

med razpisi. 

Razpis GSD 2016 je odprt do konca marca 2017. V letu 2016 (od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016) je bilo 

realiziranih 24 posojil z ali brez garancije (21 – razpis 2016 in 3 – razpis 2015) v skupni višini 773.250 

EUR in garancij v skupni višini 385.675 EUR. Realizacija podeljenih garancij v letu 2016 v primerjavi z 

letom 2015 je nekoliko višja (9%), medtem ko je realizacija podeljenih posojil nekoliko nižja (16 %) 

glede na preteklo leto. Priglasitev sheme v shemo državnih pomoči je imela velik vpliv na podeljevanje 

garancij, saj so s priglasitvijo sheme iz upravičencev izpadli avtoprevozniki. V zadnjih nekaj letih je bilo 

povpraševanja iz segmenta avtoprevoznikov. Ti so bili v preteklih letih veliki odjemalci posojil in 

garancij. V letu 2016 se interes pri tej ciljni skupni še vedno pojavlja, vendar niso več upravičeni do 

prejemanja sredstev iz razpisa. Kljub omejitvi smo uspeli v letu 2016 podeliti več garancij kot leto 

poprej.  

V obdobju januar do marec 2017 pričakujemo še približno za 300.000 EUR realiziranih posojil, kar 

pomeni, da bi z vsemi realiziranimi posojili prestopili mejo 1. mio EUR podeljenih kreditov. 

Spodnja tabela prikazuje razpisana sredstva po občinah ter realizacijo v primerjavi z letom 2015.  



Tabela 4: Realizacija posojil po občinah v primerjavi s preteklim letom  

OBČINA RAZPISANA 
POSOJILA 
2016 

RAZPISANE 
GARANCIJE 
2016 

POSOJILA GSD – REALIZACIJA  GARANCIJE GSD – REALIZACIJA  

2015 (v €) 2016 (v €) INDEKS 
´16/15 

2015 (v €) 2016 (v €) INDEKS 
´16/15 

MO Novo mesto 2.025.200 1.012.600 73.580 187.000 254,15 37.500 105.000 280,00 

Občina Črnomelj 329.700 164.850 26.040 75.500 289,94 18.124 45.300 249,94 

Občina Dolenjske Toplice 55.900 27.950 57.000 55.900 98,07 28.500 27.950 98,07 

Občina Kočevje 260.500 130.250 0 163.000   94.000  

Občina Kostel 14.700 7.350 0 0   0  

Občina Loški Potok 34.000 17.000 0 0   0  

Občina Metlika 56.500 28.250 64.200 56.500 88,01 9.600 28.250 294,27 

Občina Mirna   43.900 21.950 0 0   0  

Občina Mirna Peč 163.500 81.750 0 25.000   0  

Občina Mokronog-Trebelno 54.900 27.450 0 0   0  

Občina Semič 191.400 95.700 40.000 0 0,00 24.000 0 0,00 

Občina Straža 70.100 35.050 70.000 60.350 86,21 2.500 33.175 1327,00 

Občina Šentjernej 322.200 161.100 115.000 60.000 52,17 45.700 0 0,00 

Občina Šentrupert 70.300 35.150 0 0  0 0  

Občina Škocjan 299.700 149.850 0 0   0  

Občina Šmarješke Toplice 213.900 106.950 0 80.000   48.000  

Občina Trebnje 112.000 56.000 176.350 10.000 5,67 83.810 6.000 7,16 

Občina Žužemberk 196.300 98.150 206.300 0 0,00 102.650 0 0,00 

SKUPAJ 4.514.700 2.257.350 878.820 773.250 87,99 378.059 387.675 102,54 

 

 

 

 

 



3.2  STROŠKI DELOVANJA GSD 
Sredstva za delovanja GSD zagotavljajo članice garancijske sheme. Planirana višina sredstev za 

delovanje v letu 2016 je znašala za GS 41.202,59 EUR in za MIK 21.816,11 EUR. Preračun skupaj 

planiranih sredstev je bil 63.018,74 EUR.  Občine, članice GSD, so v letu 2016 za delovanje garancijske 

sheme namenile sredstva v višini 63.013,75 EUR.  

Sredstva so bila porabljena za plačilo: 

 objave razpisa in obvestila o zaprtju razpisa v Uradnem listu, 

 oglaševanje, 

 pripravo dokumentacije za izvajanje projekta, 

 pripravo pravnih podlag za priglasitev sheme pri Ministrstvu za finance v shemo državnih 

pomoči, 

 stroškov dela: informativni pogovori, izdajanje in sprejemanje vlog, pomoč pri pripravi vlog, 

obdelava vlog, svetovanja pri pripravi in zapiranju finančne konstrukcije, priprave predlogov za 

obravnavo na kreditnem odboru, koordinacijo projekta z občino in koordinacijo vlog z banko,… 

 računovodsko in finančno spremljanje projekta, 

 poslovnih in materialnih stroškov v zvezi z izvajanjem GSD (ogledi, amortizacija opreme, stroški 

izobraževanja, materialni stroški, poštni stroški,…), 

 sodelovanje z ministrstvi (MGRT, JAPTI,…), 

 sodelovanje s Slovenskim podjetniškim skladom (SPS), Javnim skladom RS za regionalni razvoj 

v Ribnici ter združenjem regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ), 

 sodelovanje z bankami in obrtnimi zbornicami, 

 stroški zunanjih sodelavcev: zunanja sodelavka, ki je vodila prenovo garancijske sheme, zunanji 

strokovni sodelavki kot članici GO in stroški pravnega svetovanja in izpeljave izvršb,... 

Stroški delovanja po občinah so se izračunavali skladno z drugo alinejo 4. člena Pravil delovanja GSD.  

  



III. ZAKLJUČEK 
 

Realizacija danih garancij je kljub nekaterim omejitvam v letu 2016 presegla rezultat preteklega leta. 

Leto 2016 je potekalo po pričakovanjih, saj so podjetja še vedno zadržana glede zadolževanja. Kljub 

temu je bilo povpraševanja veliko, vendar je pri nekaterih občinah zmanjkalo sredstev. Zelo veliko je 

bilo zanimanja za posojila v obliki obratnih sredstev vendar je bilo povpraševanje po višjih zneskih, kot 

je omejitev v razpisu.  

Prednosti garancijske sheme pred ostalimi razpisi ugodnih posojil: 

 enostavnejša dokumentacija, ki jo je potrebno izpolniti za potrebe razpisa (ni potreben 

investicijski elaborat, imamo poenostavljen obrazec Predstavitev projekta); 

 hitrejše reševanje vlog posojilojemalcev (obravnave po potrebi tudi večkrat na mesec); 

 neposredni stik z investitorji – svetovanje pri načinu zapiranja finančne konstrukcije investicije 

ter pripravi dokumentacije (pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, fotokopiranje,…); 

 upravičen strošek investicije so tudi nakup vozila in rabljene opreme – neupravičene investicije 

po pogojih SPS in Javnega regionalno razvojnega sklada, 

 na razpis se lahko prijavijo tudi fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, društva, 

zavodi, zadruge in socialna podjetja.  

Prenova GSD, ki je potekala v letu 2016 je postavila izvajanje sheme na višji nivo. Shemi je s prenovo 

dana nova dodana vrednost, ki se že odraža in se bo odražala v prihajajočih letih.  

Za uspešno izvajanje projekta iz Garancijske sheme za Dolenjsko, si bomo prizadevali tudi v prihodnje. 

Naše poslanstvo je nudenje svetovalnih storitev malim podjetnikom, zlasti začetnikom. Le-ti so 

najpomembnejša ciljna skupina RC NM, ker še ne poznajo razmer na trgu, zaradi česar so tudi ranljiva 

ciljna skupina. Z ohranjanjem in ustvarjanjem novih delovnih mest, bo regija dosegla znižanje stopnje 

brezposelnosti in omogočila dvig kakovosti življenja v regiji.  

 

 

Pripravila:       

Miljana Balaban      Franci Bratkovič, direktor 

 

 


