
                                                                                                               
 

 
 

 

»To financiranje je bilo mogoče zaradi jamstva v okviru COSME in 

Evropskega sklada za strateške naložbe ("EFSI"), ustanovljenega v okviru 

investicijskega načrta za Evropo. Namen EFSI je podpora financiranju in 

implementaciji produktivnih naložb v Evropski uniji in zagotoviti boljši 

dostop do financiranja« 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenski podjetniški sklad je garancijske kvote v okviru programa COSME 

povečal za 130 mio EUR  

Zaradi velikega povpraševanja podjetniškega sektorja po garancijah za zavarovanje bančnih 

kreditov je Evropski investicijski sklad (EIF) Slovenskemu podjetniškemu skladu v okviru 

programa »COSME – Program EU za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014-2020« 

povečal kvote garancij za dodatnih 130 mio EUR (iz dosedanjih 180 mio EUR na 310 mio 

EUR). Na ta način bodo slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja do konca leta 2019 

preko garancijske sheme Slovenskega podjetniškega sklada lahko najemala bančne kredite 

hitreje, lažje in ceneje, izdane garancije Slovenskega podjetniškega sklada pa bodo 

pozavarovane  s strani Evropskega investicijskega sklada, kar v praksi pomeni, da bo na 

voljo še več garancij mikro, malim in srednje velikim podjetjem za bančne kredite.  

 

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je, kot prva javna institucija v Sloveniji dne 

05.11.2015 podpisal pogodbo o pridobitvi pogarancij s strani Evropskega investicijskega sklada (v 

nadaljevanju: EIF) in s tem  uspešno kandidiral na javnem razpisu programa »COSME - Program EU 

za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014 - 2020«, v okviru katerega je eden izmed 

glavnih ciljev zagotoviti boljši dostop do financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v 

nadaljevanju MSP) v različnih fazah njihovega življenjskega cikla.  

Omenjen program predstavlja del t.i. Junkerjevega plana oz. sredstev EFSI – Evropskega sklada 

za strateške naložbe, SPS pa je s podpisom pogodbe postal prvi posrednik teh sredstev za slovenski 

podjetniški sektor. Uspešna kandidatura v programu COSME je za SPS izrednega pomena, saj so 

garancije za zavarovanje bančnih kreditov najpomembnejša linija spodbud za MSP-je.   

 

S podpisom pogodbe je bilo preko obstoječe garancijske sheme SPSa od leta 2016 naprej (za triletno 

obdobje trajanja pogodbe) MSP-jem zagotovljen dostop do bančnih kreditov, zavarovanih z 

garancijami Sklada v skupni kvoti 180,00 mio EUR garancij, kjer kot pogarant nastopa tudi 

EIF.   

Na ta način si je SPS zagotovil pozavarovanje izdanih garancij za zavarovanje bančnih kreditov, katere 

MSP-ji najamejo pri bankah, ki sodelujejo s SPS-om, hkrati pa je lahko SPS povišal tudi razpisane kvote 

garancij za bančne kredite vsaj za cca 25 % za obdobje treh let trajanje pogodbe.  
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Kaj je program COSME in kakšni so njegovi cilji?  

?  

Kako program COSME deluje in kašne koristi prinaša slovenskim MSP-jem?  

?  
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Zaradi velikega povpraševanja podjetniškega sektorja po omenjenih garancijskih shemah in posledično 

zapolnitve predvidene kvote, kjer EIF sodeluje kot pogarant, je SPS v začetku leta 2018 izrazil interes 

za povečanje kvote garancij, in sicer za 130,00 mio EUR (iz dosedanjih 180,00 mio EUR na 

310,00 mio EUR) ter obdobje podaljšanja pogodbe za cca. 14 mesecev, s trajanjem do 

31.12.2019.  

 

SPS bo do konca leta 2019 podjetniškemu sektorju v sodelovanju z EIF iz omenjenega 

programa COSME ponujal razpis v okviru garancijske sheme, ki je namenjen financiranju investicijskih 

bančnih kreditov ali financiranju obratnih sredstev.  

Izdana garancija SPSa za zavarovanje bančnih kreditov, ki jih MSP najemajo pri eni od sodelujočih bank, 

pomeni lažji, hitrejši in cenejši dostop mikro, malih in srednje velikih podjetij do bančnih kreditov, kar 

se bo še posebej izkazalo pri nižjih zahtevah po dodatnem zavarovanju kreditov, ki bremeni podjetnika.  

 

 

Največji del garancij (cca 95 %) je SPS po sedanji statistiki v okviru programa COSME odobril mikro in 

malim podjetjem, ki imajo manj kot 50 zaposlenih in so potrebovala sredstva za investicijska vlaganja 

ali obratna sredstva, ostalih 5 % garancij pa so koristila podjetja, ki imajo več kot 50 zaposlenih in 

manj kot 250 zaposlenih, prav tako za večje investicije ali obratna sredstva. Običajno gre za podjetja, 

ki so v večini primerov že ustaljena podjetja,  poslujejo po ustaljeni dinamiki in so starejša od 5 let, le 

teh je cca 84 %, preostanek podjetij, ki so prejela garancijo v okviru programa »Cosme« pa 

predstavljajo mlada podjetja, ki so mlajša od 5 let, le - teh je bilo cca 16 %.  

 

V največji meri podprta podjetja z garancijo SPSa financiranje namenijo za večja investicijska vlaganja, 

in sicer za nakup poslovnih prostorov in opreme, nakup nove tehnološke opreme in strojev, širitev ter 

modernizacijo proizvodnje, investicije ob nakupu poslovnega objekta ali za prizidek k obstoječi 

proizvodni hali, razširitev proizvodnih linij. V okviru obratnih sredstev pa je največkrat financiran nakup 

materiala, plač zaposlenih, storitve kooperantov, nabava blaga za prodajo,…  Garancije SPSa se 

odobrijo na podlagi poslane vloge na SPS mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki ustrezajo 

razpisanim pogojem v okviru javnega razpisa Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 

– P1 plus.   

 

 

Sodelovanje med SPS in EIF-om je potekalo tudi v okviru evropskega Programa za konkurenčnost in 

inovativnost (CIP - Competitiveness and Innovation Framework Program) v obdobju 2007-2013. V 

triletnem obdobju trajanja pogarancije EIF je Sklad odobril: 

 937 garancij,  

 v skupnem znesku 152,83 mio EUR,  

 s čemer je spodbudil cca. 390,00 mio EUR investicij v gospodarsko okolje.  

 

Podjetja, ki so v tem obdobju prejela pogarancijo EIF-CIP, so v povprečju ustvarila 1,9 novega 

delovnega mesta na podjetje oz. skupaj okvirno 1.780 novih delovnih mest ter v povprečju 

povečala dodano vrednost na zaposlenega za 9 % v treh letih po izvedeni investiciji. 

 

Povečanje kvote izdanih garancij za bančne kredite v okviru programa COSME še za 

dodatnih 130 mio EUR 

?  

Koristi za MSP-je 

 

Struktura podjetij, ki so že prejela garancijo SPSa v okviru programa COSME 

 

SPS z EIF-om dobro sodeluje že več let 


