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Na podlagi 19. Člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS 

20/2011) in 18. člena Statuta Regionalnega razvojnega centra Koper z dne 28.1.2013  

sprejema nadzorni svet 

 

PRAVILNIK DELOVANJA GARANCIJSKE SHEME 

za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica 
 

DEJAVNOST GARANCIJSKE SHEME 

 

1. člen – Dejavnost garancijske sheme 

 

Garancijska shema za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: shema) 

ni samostojna pravna oseba, temveč je notranja organizacijska enota Regionalnega razvojnega 

centra Koper (v nadaljevanju: RRC Koper). Shema deluje s ciljem pospeševanja razvoja 

podjetništva v regiji s pomočjo dajanja garancij, ki olajšajo dostop do posojil včlanjenim 

podjetnikom (v nadaljevanju: upravičenec). 

Sredstva v shemo so vložili: Ministrstvo za gospodarstvo, Mestna občina Koper, Občina 

Izola, Občina Piran, Občina Sežana, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Ilirska Bistrica, OOZ 

Koper, OOZ Piran, OOZ Izola, OOZ Sežana, Združenje podjetnikov pri GZS, Banka Koper 

d.d. Shema deluje po načelu vzajemnosti in brez cilja pridobivanja dobička.  

 

2. člen – Poslovanje sheme 

 

Poslovanje sheme vodi RRC Koper. 

Sredstva sheme se vodijo ločeno od sredstev RRC Koper. Sredstva sheme so namenska. 

 

Pomoč sheme in obseg pomoči, ki jo lahko prejme posamezen upravičenec se dodeljuje po 

pravilu de minimis. Za ta namen se upošteva Uredba komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 

December 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije po pomoči 

de minimis. 

 

3. člen – Dejavnosti sheme 

 

Shema opravlja sledeče dejavnosti:  

 

- izdajanje garancij za posojila bank in drugih finančnih institucij upravičencem z uporabo 

premoženja sheme, 

- kreditiranje upravičencev, 

- povečanje ter izboljšanje možnosti  upravičencev za pridobitev posojil, 

- tehnično-finančna pomoč in svetovanje upravičencem tako pri pridobivanju kapitala kot pri 

njegovi uporabi;, 

 

Shema lahko opravlja razne finančne operacije vendar le v primeru, da se ohranja realna 

vrednost premoženja.  

 

Naloge RRC Koper so, pri opravljanju dejavnosti sheme, poleg navedenih še: : 

- ugotavljanje potreb in pridobivanje potrebnih sredstev, 

- sprejemanje morebitnih prispevkov, dotacij, 

- sodelovanje in sklenitev dogovora z eno ali več bankami,  
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- priprava in izvedba razpisov, 

- delo za Kreditni odbor Garancijske sheme in Nadzorni svet Garancijske sheme, 

- preverjanje in spremljanje dodeljenih pomoči, 

- poročanje o izvajanju sheme za: Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarstvo, 

Slovenski regionalno razvojni sklad in vse, ki so vložili sredstva v shemo, 

- vodenje evidence članov, 

- ostale naloge potrebne za nemoteno delovanje sheme, v skladu z veljavnimi predpisi.  

 

 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SHEME 

 

4. člen – Članstvo in članarina 

 

Člani sheme so lahko mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so 

organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki in imajo sedež dejavnosti in 

lokacijo naložbe na območju občin Koper, Izola, Piran. Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača, 

Komen in Ilirska Bistrica ali pa MSP, ki investirajo na območju teh občin. Za opredelitev 

MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6.8.2008. 

Število članov sheme ni omejeno. 

Prošnja za včlanitev mora biti naslovljena na RRC Koper. 

 

Vplačana članarina predstavlja prihodek RRC Koper. 

 

5. člen – Pravice članov 

 

Pravice članov so: 

- pridobitev posojila in garancije na osnovi pozitivnega mnenja kreditnega odbora, 

- podjetniško svetovanje. 

 

Član lahko pridobi posojilo in garancijo z dnem včlanitve v shemo. 

 

6. člen – Obveznosti članov 

 

Člani morajo: 

- vplačati nepovratno  članarino v višini zneska, določenega s strani Nadzornega sveta, 

- v primeru pridobitve garancije predložiti shemi osebno poroštvo in / ali druga 

zavarovanja, ki se določi glede na  tveganost naložbe, 

- pri poslovni banki pridobiti zavarovanje za nezavarovani del posojila sheme pod pogoji 

banke, 

- nakazati na TR RRC Koper št.: 10100-0039157634 znesek v višini 1% od zneska 

odobrenega posojila, kot provizijo za izdano garancijo.  

 

7. člen – Prekinitev članstva 

 

Članstvo se prekine v primeru smrti samostojnega podjetnika, prenehanja delovanja oz. 

izbrisa MSP iz poslovnega oz. sodnega registra, izključitve člana ali prenosa sedeža 

dejavnosti izven območja občin navedenih v 4. členu tega pravilnika. 

 

O vseh oblikah prenehanja članstva odloča kreditni odbor. 
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V primeru izpisa mora poslati član pisno vlogo na RRC Koper. Kreditni odbor odloči o 

prekinitvi članstva v roku treh mesecev. 

 

Član je lahko izključen, če: 

 ne izpolni sprejetih obveznosti do sheme,   

 grobe kršitve pravilnika sheme. 

 

 

SREDSTVA GARANCIJSKE SHEME 

 

8. člen – Sredstva sheme 

 

Sredstva sheme sestavljajo: 

 sredstva iz proračuna Republike Slovenije, 

 sredstva iz proračunov občin Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, 

Koper, Piran in Sežana, 

 sredstva ostalih institucij. 

 

Sredstva sheme se vodijo kot dolgoročna poslovna obveznost. 

Sredstva sheme v vseh oblikah se lahko uporablja izključno le za izvajanje cilja delovanja 

sheme. Sredstva sheme se razpisujejo po posameznih namenih (posojila, garancije).  

 

 

9. člen – Pogoji dodeljevanja sredstev 

 

Dodelitev in obseg sredstev, ki jih prejme posamezen upravičenec, predstavlja dodelitev 

sredstev pomoči po pravilu de minimis. Za ta namen se upošteva Uredba komisije (EU) št. 

1407/2013 z dne 18. December 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije po pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013). 

 

SPLOŠNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV 

 
→ do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:  

o ribištva in akvakulture,  
o primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 

Evropske skupnosti,  
o predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih 

primerih: 
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki 

so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne 

proizvajalce  
 
→ pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 

članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. 

 
→ pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. 

 
→ skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju 

zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč 
dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem 
tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). 
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→ »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: 
 

(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega 
podjetja; 

(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, 
poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja; 

(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi 
pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali 
statutu; 

(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z 
drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih 
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali več 
drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. 

 
→ pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni 

cestni tovorni prevoz. 
 

→ se upošteva kumulacija pomoči:  
 
o pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi 

stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno 
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.  

 
o pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko 

kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 
do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012. 

 
o pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko 

kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do 
ustrezne zgornje meje (200.000 oz 100.000 EUR). 

 
→ bo dajalec pomoči od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o: 

1. vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb 
de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu. 

2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške  
in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de 
minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih. 
 

→ da bo dajalec pomoči pisno obvestil prejemnika: 
o da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 

1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013)) 

o o znesku de minimis pomoči. 
 

→ bo dajalec pomoči hranil evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve 
pomoči.  

 
V primeru posojila in jamstva veljajo še dodatni pogoji: 
 
 

→ De minimis pomoč se lahko dodeli v obliki ugodnega posojila, če: 
 

o upravičenec ni v insolvenčnem postopku niti ne izpolnjuje v nacionalnem pravu določenih 
pogojev za uvedbo insolvenčnega postopka na predlog njegovih upnikov. V primeru večjih 
podjetij mora biti upravičenec v položaju, primerljivem kreditni oceni vsaj B-; in 

 
o je posojilo zavarovano z zavarovanjem, ki pokriva vsaj 50 % posojila, in posojilo znaša 

bodisi 1.000.000 EUR (oziroma 500.000 EUR za podjetja, ki opravljajo cestni tovorni 
promet) za obdobje petih let bodisi 500.000 EUR (oziroma 250.000 EUR za podjetja, ki 
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opravljajo cestni tovorni promet) za obdobje desetih let; če je posojilo nižje od teh zneskov 
in/ali je dodeljeno za manj kot pet oziroma deset let, se bruto ekvivalent tega posojila 
izračuna kot odgovarjajoči delež ustrezne zgornje meje; ali 

 
o je višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sredstev) izračunana na podlagi referenčne 

obrestne mere, ki velja v času dodelitve. 
 
 

→ De minimis pomoč se lahko dodeli v obliki jamstva, če: 
 

o upravičenec ni v insolvenčnem postopku niti ne izpolnjuje v nacionalnem pravu določenih 
pogojev za uvedbo insolvenčnega postopka na predlog njegovih upnikov. V primeru večjih 
podjetij mora biti upravičenec v položaju, primerljivem kreditni oceni vsaj B-; in 

 
o jamstvo ne presega 80 % zadevnega posojila in bodisi jamstvo znaša 1.500.000 EUR 

(oziroma 750.000 EUR za podjetja, ki opravljajo cestni tovorni promet) ter traja pet let 
bodisi jamstvo znaša 750.000 EUR (oziroma 375.000 EUR za podjetja, ki opravljajo cestni 
tovorni promet) ter traja deset let; če je jamstvo nižje od teh zneskov in/ali traja manj kot 
pet oziroma deset let, se bruto ekvivalent tega posojila izračuna kot odgovarjajoči delež 
ustrezne zgornje meje; ali 

 
o je višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sredstev) izračunana na podlagi premij 

varnega pristana iz obvestila Komisije. 

 

 

ORGANI SHEME 

 

10. člen – Organi sheme 

 

Organi sheme so: 

1. nadzorni svet, 

2. kreditni odbor 

 

 

11. člen - Nadzorni svet 

 

Nadzorni svet sheme sestavljajo po en predstavnik ustanoviteljev oz. sovlagateljev  sheme 

(občine, Ministrstvo za gospodarstvo, ostale institucije). 

Predstavnika v nadzorni svet ter trajanje mandata določijo ustanovitelji oz. sovlagatelji sami. 

Mandat predstavnika v nadzornem svetu preneha z dnem izstopa ustanovitelja oz. sovlagatelja 

iz Garancijske sheme. 

 

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti: 

-  sprejema pravilnik delovanja sheme, 

-  izvoli člane kreditnega odbora, 

-  določi temeljne kriterije za dodeljevanje posojil in garancij, 

-  potrdi zaključne račune poslovanja. 

 

Nadzorni svet odloča z dvotretjinsko večino glasov.  

 

Nadzorni svet imenuje izmed svojih članov predsednika in podpredsednika z dvotretjinsko 

večino. Mandat predsednika  in podpredsednika traja 2 leti z možnostjo neomejenega 

ponovnega imenovanja. 
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Pristojnosti predsednika (oz. podpredsednika v primeru nadomeščanja predsednika) 

nadzornega sveta so: 

- sklicuje nadzorni svet, 

- vodi sejo nadzornega sveta, 

- opravlja ostale naloge za shemo za katere ga pooblasti nadzorni svet. 

 

Gradiva za Nadzorni svet pripravlja RRC Koper. Za realizacijo sklepov je odgovoren RRC 

Koper.  

 

Nadzorni svet se sestane najmanj enkrat letno ob sprejemu in potrditvi zaključnih računov. 

Sicer pa se nadzorni svet sestaja vedno, ko je potrebno spremeniti pravilnik delovanja sheme.  

 

 

12. člen - Kreditni odbor 

 

Kreditni odbor sestavljajo:  

 

- 2 člana sheme, 

- 2 predstavnika občin  

- 1 predstavnik obrtnih zbornic   

- 1 predstavnik RRC Koper 

          

Mandatna doba članov kreditnega odbora je 4 leta. Kreditni odbor imenuje izmed svojih 

članov predsednika z večino glasov.  

 

Kreditni odbor: 

 odloča o dodelitvi posojila in garancij za upravičence-člane sheme na podlagi vloge, 

 odloča o vključitvi in izključitvi članov sheme, 

 sprejme odločitev o ukrepih v primeru neporavnanih obveznosti iz naslova  sheme. 

 

Na svoji prvi seji sprejme poslovnik o svojem delu. 

Gradiva in predloge za Kreditni odbor pripravlja RRC Koper. RRC Koper je odgovoren, da 

skliče Kreditni odbor in za realizacijo sklepov. 

 

Vsak član Kreditnega odbora ima en glas. Za sprejem sklepa je potrebna večina oddanih 

glasov. V primeru enakega števila glasov ima predsednik prevladujoč glas. 

 

Kreditni odbor bo zasedal in obravnaval prispele vloge vsaj 1 krat mesečno oz. po potrebi. O 

svoji odločitvi o garanciji mora takoj naslednji delovni dan po zasedanju obvestiti banko. 

Sklep o garanciji in posojilu mora shema poslati članu najkasneje v 30 dneh od dneva 

zasedanja. 

 

 

ZASTOPANJE SHEME 

 

13. člen – Zastopanje sheme 

 

Shemo bo napram tretjim osebam zastopal RRC Koper. RRC Koper bo napram tretjim 

osebam prav tako odgovarjal s vsem svojim premoženjem v katerega je vključeno tudi 

premoženje sheme. Prav tako garancijska shema ne bo imela svojega direktorja, temveč bo 
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vse listine, pogodbe in druge pravne posle v njenem imenu (garancijske sheme) podpisoval 

direktor RRC Koper. 

 

Direktor RRC Koper tako v imenu sheme: 

 sklene dogovore z finančnimi institucijami, 

 pripravi bilanco stanja ter bilanco uspeha. 

 

14. člen - Izkazi poslovanja 

 

Kljub temu, da garancijska shema ne bo samostojna pravna oseba mora vsako leto pripraviti 

letne izkaze poslovanja.   

 

 

15. člen - Končne določbe 

 

Ta pravilnik sprejeme nadzorni svet garancijske sheme in začne veljati osmi dan po objavi na 

oglasni deski  sheme (oz. RRC Koper). 

 

                                                                               

 

Koper, 10.10.2014 

                                                                                 Predsednik nadzornega sveta 

               


