
IZZIVI S PODROČJA UPORABE 
FINANČNIH INŠTRUMENTOV

Bovec, 24. 10. 2019

SpodbujaMO zdravo rast !



Predstavitev Sklada

 javna finančna  institucija  RS,

 ustanovljen  z  namenom  trajnejšega  doseganja  javnih  

ciljev  na  področju  regionalnega razvoja in razvoja 

podeželja,

 ne obremenjuje proračuna države in/ali občin,

 omogoča zelo ugodne spodbude iz lastnih virov (krediti, 

garancije),

 nastopa kot pogodbeni izvajalec ministrstev, 

 ohranja vrednost premoženja, zaupanega mu v 

gospodarjenje.

http://www.regionalnisklad.si/



Predstavitev Sklada

USTANOVITEV

- avgust 1995 

FINANCIRANJE

1. iz sredstev kupnin na podlagi  
ZLPP 

11,5 % od prispelih sredstev za  
regionalni razvoj;

2,5 % od prispelih sredstev za    
ustvarjanje gospodarske osnove 
avtohtonih narodnih skupnosti;

2. najeti finančni viri pri EIB

NAMENSKO PREMOŽENJE 
na dan 31. 12. 2018:

98.816.938,94 EUR

100% 

lasti

države



Predstavitev Sklada



Področje delovanja Sklada

podjetništvo

občine

kmetijstvo

avtohtone 
narodne 
skupnosti

pred-
financiranje 
EU projektov 

regijske 
garancijske 
sheme za 
podjetja



 UPRAVIČENCI: 

podjetja, zadruge, občine, kmetijska 

gospodarstva in inštitucije

 UPRAVIČENI STROŠKI:  

nakup nepremičnin, strojev opreme, 

kmetije, živali, zemljišč

gradbeno-obrtniška dela, nakup 

nematerialnih naložb, svetovanje,      

lokalna infrastruktura, obratna sredstva …



FI - Finančni instrumenti

Posojila

Individualne in 

porfeljske

garancije

Semenski in 

tvegani kapital

Mezzannine

financiranje

Delnice, 

obveznice, 

opcije, terminske 

pogodbe

Finančni instrument je vsak pravni 

posel, na podlagi katerega 

nastaneta tako finančno 

premoženje ene stranke kakor 

tudi finančna obveznost ali 

lastniški instrument druge stranke.



 Odpraviti vrzel med ponudbo in povpraševanjem 

na trgu in omiliti nedelovanje trga

 Zaščita najbolj ranljivih skupin na trgu, povečanje 

konkurenčnosti MSP v vseh fazah razvoja, 

kmetijskega sektorja (spodbuditi hitrejši 

gospodarski razvoj na podeželju)

 Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega

 Spodbujanje zaposlovanja, energetske 

učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije
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Cilji FI



 Poslovne banke

 SID banka d.d.

 Slovenski podjetniški sklad

 Slovenski regionalno razvojni sklad

 Eko sklad
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Glavni posredniki FI v Sloveniji



 AECM je mednarodno neprofitno 
združenje garancijskih inštitucij

 Deluje kot odprta, demokratična 
organizacija, neodvisna od katere 
koli politične ali finančne skupine

 Ukvarja se predvsem z vprašanji, 
povezanimi z ureditvijo državnih 
pomoči, pomembnimi za 
jamstvene sheme na notranjem 
trgu in evropskimi podpornimi 
programi

 Zastopa politični interes 
organizacij članic do evropskih 
institucij (Evropska komisija, 
Evropski parlament in Svet, EIB, 
EIF, …)

 Vključuje 48 članic v 29 državah
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AECM

 Zanimanje po garancijah 
narašča, kar dokazuje 
vstop 7 novih članic v 
2018:

 Européenne de 
Cautionnement - France 

 Kosovo Guarantee Fund -
Kosovo 

 Municipal Guarantee Fund 
for SMEs of Sofia - Bulgaria

 FINNVERA - Finland

 TMEDE - Greece

 Mutualité des PME -
Luxembourg 

 Azerbaijan Mortgage and
Credit Guarantee Fund -
Azerbaijan
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AECM
 Garancije zelo pomemben FI v EU

Vir: AECM

 1. 1. 2019 izstop 

RRA-GIZ



 V letu 2018 je število MSP, ki jih podpirajo članice AECM, doseglo s skoraj 

3,1 milijona podprtih MSP, kar je največ po letu 2011
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AECM - število podprtih MSP 

Vir: AECM



 V letu 2018 se je število izdanih garancij več kot podvojilo glede na leto 2006

 Izdanih je bilo rekordnih 3,3 mio. garancij
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AECM - število izdanih garancij 

Vir: AECM



 Povprečna vrednost garancije je znašala 37.400,00 EUR v 2018 oz. za nove 

garancije 49.700,00 EUR
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AECM – povprečna vrednost garancije v tisoč EUR 

Vir: AECM



 V letu 2018 je bil obseg izdanih garancij slabih 125 mrd. EUR

 Trend narašča, izjemna rast v 2017 glede na 2016 je posledica intenzivne 
promocije Turške vlade, ki je vzpodbudila rekordno zanimanje po garancijah  
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AECM – izdane garancije v tisoč EUR 

Vir: AECM



 Največ izdanih garancij v 

Turčiji, KGF (26,5 %), sledi 

Assoconfidi iz Italije (16,1 %), 

Bpifrance iz Francije (14,4 %) 

in ISEMA iz Italije (12,4%)

 30 članov AECM ima delež 

manj kot 1 %, med njimi tudi 

Sklad (0,0 %) in SPS (0,2 %)
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AECM - Delež izdanih garancij v 2018 po 
članicah združenja

Vir: AECM
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EU in FI v 2014-2020

Vir: Evropska komisija



1818

EU in FI v 2021-2027 preko InvestEU

 Združitev pod eno streho množico različnih FI

 Vse na enem mestu

 Ena vstopna točka

 Ena kontaktna točka za svetovanje

 En sklop pravil in postopkov

 Večja preglednost

 Poenostavljeno in bolj učinkovito financiranje

 Znižanje administrativnih bremen
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EU in FI v 2021-2027 preko InvestEU

Vir: Evropska komisija

 Namen InvestEU je sprožiti dodatne naložbe v višini 650 milijard evrov

 Sklad InvestEU bo podpiral štiri področja politike: 

 trajnostno infrastrukturo 11,5 mrd. EUR, 

 raziskave, inovacije in digitalizacijo 11,25 mrd. EUR, 

 mala in srednja podjetja 11,25 mrd. EUR ter

 socialne naložbe in spretnosti 4 mrd. EUR. 



 FI vzpostavljen v vseh 12 statističnih regijah

 Sredstva so se podeljevala v 2015-2018 preko javnih razpisov 
regijskih izvajalcev

 RGS deluje po dveh shemah državnih pomoči:

 regionalna shema (v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi v 
okviru izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti 
Maribora s širšo okolico – manjše začetne naložbe),

 de minimis (vsi ostali krediti, za investicije in za obratna 
sredstva).

 Trajanje sheme do 2025 (odplačila glavnice + obresti)

 Tveganja do zaprtja sheme

2020

FI - Izkušnje Sklada z izvajanjem 
regijske garancijske sheme (RGS)



 148 podeljenih garancij, izdanih 9,7 mio. EUR bančnih kreditov in 6,7 mio. 

EUR garancij, podprtih 19 mio. EUR projektov MSP
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RGS – število izdanih garancij, vrednost 
kreditov in garancij

Vir: Sklad



 Garancije po regionalni shemi, to je v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi, so 

se podeljevale v Podravju (76 garancij) in na Koroškem (25 garancij)
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RGS – število podeljenih garancij po regionalni in 
de minimis shemi državnih pomoči

Vir: Sklad



 Olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim

podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih

zahtev za zavarovanje kreditov

 Pospeševanje razvoja malega in srednjega

gospodarstva

 Povečevanje investicijske aktivnosti v regijah

 Zmanjševanje stopnje brezposelnosti

 Vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje

regijskega gospodarstva
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Cilji RGS
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FI – Kako delujejo garancije v EU  

Vir: AECM
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FI – Kako delujejo garancije Sklada  

• Preostanek 
zavarovanja  
20% po 
bančnih pravilih

• zavarovanje 
80% RGS

• BANKA ¾ 
kreditnega 
potenciala

•posojilo

•delno zavarovanje 

• SKLAD ¼ 
kreditnega 
potenciala

•finančna vloga v 
RGS

•depozit

•delno zavarovanje
25.000 € 
depozit

100.000 € 
posojilo

Posojilo + 
delno 

zavarovanje

80.000 €  
garancija
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Kreditno tveganje RGS

 Kreditno tveganje je tveganje 
nastanka izgube zaradi neizpolnitve 
obveznosti dolžnika do banke.

 Razpršitev tveganja med 

banko in Skladom
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Kreditno tveganje RGS

Tveganje banke           , posledično obrestna mera

Tveganje Sklada          , posledično zavarovanje garancije

Zavarovanje garancije bremeni 

kreditojemalca – naročnika garancije

Izziv FI:
Sklad prejel sredstva za 

garancije v obliki namenskega 

premoženja, katerega 

vrednost mora ohranjati. 

Država ni prevzela izgube 

unovčenih garancij.



za PROBLEMSKA OBMOČJA z visoko brezposelnostjo in 

OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA  

OBMEJNA OBMOČJA

Izkušnje Sklada z JAVNIM RAZPISOM



Značilnosti/prednosti ukrepa za problemska in 
obmejna območja

 Ugodni finančni pogoji:

 Skoraj brezobrestno posojilo: fiksna obrestna mera : 0,01% letna

 Brez stroškov vodenja in sklepanja posojila

 Max. odobritev do 1,0 mio EUR posojila

 Blagi pogoji zavarovanja posojila:

 Pogoji zavarovanja vezani na uspešnost poslovanja (↑ boniteta = ↓zavarovanje)

 Pri uspešni boniteti  = zavarovanje možno samo s projektom  
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Pregled razpoložljivih in prerazporejenih sredstev po 
ukrepu za problemska in obmejna območja v EUR

Območje kvota 2016 kvota 2017 Prerazporeditev 16/17

na OPO v 2018

kvota 2018 Dodatna prerazporeditev

kvote 2016/2017 na OPO

v 2019

Prerazporeditev

kvote 2018 na OPO

v 2019

kvota 2019 kvota 2020

območje občin 

Maribora s širšo 

okolico

3.510.000,00   3.510.000,00 -781.796,00 3.510.000,00 -184.852,12 -2.927.000,00 0,00 0,00

območje 

Pokolpja 2.160.000,00   2.160.000,00 -1.675.418,84    2.160.000,00 0 -1.398.681,89 2.160.000,00 2.160.000,00

območje občin 

Hrastnik, 

Radeče, Trbovlje

1.620.000,00   1.620.000,00 -931.500,00 1.620.000,00 -712.500,00 -1.620.000,00 2.120.000,00 1.896.000,00

območje občin 

Pomurja
2.710.000,00 2.710.000,00 -1.897.836,00 0,00 -240.957,14 0 0,00 0,00

obmejno 

problemsko 

območje, ki ni 

navedeno v 

prejšnjih 

odstavkih

+ 5.286.550,84 0,00 

+7.083.991,15

(po razpisu BP3 razpisan znesek 7.249.735,99 

EUR, z dodatnimi 165.744,84 Eur  preostanka 

sredstev iz OPO kvote v 2018) 0,00 0,00

Skupna vsota

10.000.000,00 10.000.000,00 7.290.000,00 4.280.000,00 4.056.000,00



Pregled realiziranih sredstev po ukrepu za 
problemska in obmejna območja v EUR

Območje
Planirana sredstva po programu
2016-2019

Skupaj št.
sklenjenih pogodb

Sklenjene pogodbe, skupaj s
pogodbami v postopku
sklepanju

Povprečna višina
sklenjenega/odobrenega
posojila

območje občin Maribora s širšo okolico 10.530.000,00   24,00 6.636.351,88 276.514,66   

območje Pokolpja 8.640.000,00   12,00 3.705.287,27 308.773,94   

območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje 6.980.000,00   6,00 1.657.875,00 276.312,50   

območje občin Pomurja 5.420.000,00   13,00 3.281.206,86 252.400,53   

obmejno problemsko območje, ki ni 
navedeno v prejšnjih odstavkih - 27,00 9.946.063,77 368.372,73   

Skupaj 31.570.000,00 82,00 25.226.784,78
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Učinki FI

 FI so pokazali pozitivne rezultate pri podpori končnih upravičencev, zato ni 

razloga za njihovo prekinitev

 InvestEU za spodbujanje zasebnih in javnih naložb v Evropi v naslednjem 

proračunskem obdobju EU 2021-2027 še povečuje sredstva 

 Garancije znižujejo bankam izpostavljenost tveganju, povečujejo posojilno 

aktivnost in visoko stopnjo likvidnosti v primeru neplačila

 Garancije omogočajo javnim organom stroškovno učinkovit zaradi delitve 

tveganja

 Garancije omogočajo učinek visokega vzvoda – Sklad uporabil multiplikator 4

 Učinkovit način izvajanja politike, ciljna usmerjenost - npr. javna podpora za 

posebne sektorje (MSP, kmetijstvo, … )

 V času finančnih padcev so lahko garancije del proticikličnega učinka - direct

capital relief for banks
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Izzivi FI

 Negotovo gospodarsko okolje

 Globalizacija omogoča lažji dostop do tujih trgov in finančnih trgov, težje 

obvladovanje tveganj

 Obvladovanje tveganj (kreditno, obrestno, tržno, operativno, 

likvidnostno, strateško, …)

 Zagotoviti MSP možnosti brez zavarovanja ali z majhno zahtevo po 

zavarovanju FI

 Zagotoviti MSP možnosti za enostavnejši način pridobivanja 

financiranja preko FI

 Spodbujanje uporabe FI v novem programskem obdobju 2021-2027
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Izzivi FI

 Zmanjšanje obrestne mere, ki jo zahteva poslovna banka pri posojilu z 

garancijo v primerjavi s posojilom brez garancije

 Individulane / portfeljske garancije v primarnem sektorju kmetijstva

 Portfeljske garancije v podjetništvu 

 Ozaveščanje potencialnih upravičencev do obstoja FI, zlasti na 

področjih, kjer uvedba FI ni še popolnoma razvita ali celo ne obstaja

 Pripravljenost države na izvajanje FI in prevzemanje tveganja          

(npr. pozavarovanje pri garancijah)

 Stroški naj bi odtehtali koristi 

V povprečju FI povečujejo koristi vsem deležnikom 



novo v začetku leta 2020

https://r-sklad.si

https://r-sklad.si

https://r-sklad.si

https://r-sklad.si

https://r-sklad.si

Izziv digitalizacije FI DANES-JUTRI

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj96evYtcrgAhVJM-wKHUwhCXMQjRx6BAgBEAU&url=http://kmetija-ravnjak.si/kontakt/&psig=AOvVaw28YX07cQailHjOJS2mglJC&ust=1550755756529771


Slovenski regionalno razvojni sklad
Škrabčev trg 9a, Ribnica

tel: 01/83-61-953  
spletni naslov: www.regionalnisklad.si

e-naslov: info@regionalnisklad.si

http://www.regionalnisklad.si/

