
Podjetje Kovinarstvo Bučar Drago s.p. je leto 2020 
pričelo zelo uspešno in prva dva meseca dosegalo 
veliko boljše rezultate v primerjavi z letom 2019. Mese-
ca marca 2020 pa je podjetje kljub razvojni naravna-
nosti občutilo padec prihodkov glede na načrtovano 
vrednost zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja 
koronavirusa. Z navedenim ukrepom je bilo podjetje 
prisiljeno začasno prekiniti maloprodajo v prodajnem 
centru, zato se je zmanjšal obseg direktne prodaje fi-
zičnim osebam. Prav tako se je zmanjšal obseg pro-
daje našim kupcem (trgovcem), ki prodajajo njihove 
izdelke fizičnim osebam v lastnih trgovinah. Zaradi 
krizne situacije (COVID 19) ter omejitev poslovanja v 
času koronavirusa je prišlo do več delnih odpovedi po-
godbe o poslovnem sodelovanju z različnimi podjetji, 
kar je povzročilo potrebo po likvidnostnih sredstvih za 
financiranje obratnih sredstev in nadaljnjega razvoja. 

S pomočjo 60 % COVID garancijo Slovenskega pod-
jetniškega sklada ( v nadaljevanju SPS) za zavarova-
nje bančnega kredita je podjetje hitreje in ceneje pre-
jelo bančni kredit in na ta način uspešno financiralo 
obratna sredstva in plače zaposlenih. Garancija SPSa 
je podjetju prinesla neposredne pozitivne učinke za 
nadaljnji razvoj, rast prodaje in povečanje tržnega 
deleža, pozitivne učinke na okolje in na izboljšanje 
delovnih pogojev za zaposlene ter realizacijo novih 
zaposlitev. V letu 2021 prav tako planirajo nove zapo-
slitve in predvidevajo, da se bo trend rasti sicer neko-
liko umiril. Vsekakor  podjetje ostaja optimistično in še 
naprej sledi našim ciljem, pri tem pa bodo ob poslov-
nih odločitvah zagotovo zelo previdni in premišljeni. 

SPS s podjetjem uspešno sodeluje že vse od leta 2006 dalje
SPS ni v času COVID krize podjetja podprl prvič ampak SPS vodi podjetje v svojem portfelju že vse od leta 
2006 dalje, ko je podjetje preko SPSa prvič prejelo subvencijo za nakup nove tehnološke opreme.  Skupaj je 
podjetje preko SPSa prejelo že kar nekaj finančnih spodbud, ki so pomagale pri rasti in razvoju podjetja.  

Podjetje je v tem času ustvarilo 47 novih zaposlitev oz. zaposlenost po-
večalo za 227 % povečalo dodano vrednost na zaposlenega za 1,4 % 
(iz izhodiščnega stanja 36.976 EUR/zaposlenega na 37.529 EUR na za-
poslenega) ter prihodek za 221% (iz 2,13 mio EUR na 6,84 mio EUR).

“
„

ZGODBA O USPEHU:
KOVINARSTVO BUČAR DRAGO s.p.
Kovinski izdelki in oprema, kleparstvo in tesarstvo 

V času COVID krize z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada 
uspešno financirali obratna sredstva ter plače zaposlenih.

Znesek kredita: 
120.000,00 EUR
Garancija SPSa:
72.000,00 EUR (60 % kredita)

Pri nadaljnjih poslovnih 
odločitvah bomo zagotovo 
zelo previdni in premišljeni!

“
„



Moto podjetja je, da se v trenutku, 
ko se cedi med in mleko, ne zaspi. 
Vedno se dela, kot da je kriza, zato se 
kolesje nikoli ne sme ustaviti. Ne-
prestano je potrebno spremljati trg 
in se mu ustrezno prilagajati. Na ta 
način je podjetju relativno uspešno 
uspelo prebroditi krizo med leti 2009 
in 2013 in tako so brez večjih posledic 
zaključili tudi zelo zahtevno leto 2020.

Rast prihodkov 2009-2021

 O PODJETJU
Začetki podjetja KOVINARSTVO BUČAR segajo 
v leto 1966, katerega v zadnjih letih uspešno vodita 
brata iz tretje generacije. Leta 2016 pa se je usta-
novilo še eno, ločeno podjetje, s sedežem v Petro-
včah, ki se dopolnjuje s podjetjem iz Miklavža. Pod-
jetji sta aktivni v kovinsko predelovalni panogi in 
trženju, pri čemer sta specializirani predvsem na:  
 razvoju in proizvodnji pločevinastih streh 
ter fasad, za kar imamo naročnike tako re-
koč iz celega sveta (nekaj referenc prilagamo),
 proizvodnji in prodaji krovsko kleparskih 
izdelkov, s čimer zalagamo predvsem loka-
lne, slovenske krovce in kleparje, veliko kup-
cev pa imamo tudi iz Avstrije in Nemčije,   
   preoblikovanju pločevine po meri kupca. Pri tem 
gre predvsem za izdelke in polizdelke, ki se v nad-
aljevanju uporabljajo v različnih industrijah oz. pan-
ogah (npr. elementi za sončne elektrarne, maske za 
stroje ali žaluzije, razna ohišja in nosilci, omarice,…),
     v zadnjih letih pa se razvoj in proizvodnja širi še na 
področje vrta in okolice. Trenutno imamo v programu 
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visoke grede, pitnike, travnate letve, ograje proti 
polžem, balkonske ograje, ograje za okrog hiše itd.    
Strategija podjetja je čim bolj razpršena prodaja, raz-
voj novih izdelkov z vključitvijo novih, modernih mate-
rialov ter slediti tehnološkemu razvoju in biti vsaj korak 
pred konkurenco. Le tako je mogoče zagotoviti varno 
prihodnost podjetja in njegov razvoj oz. povečevanje 
tržnega deleža na osnovnem segmentu panoge, hkrati 
pa graditi alternativne trge v sorodnih panogah. S tem 
je mišljeno, da se širi dejavnost na področja, ki jih pod-
jetje lahko obvladuje z obstoječo tehnologijo in kadrom.
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ZGODBA O USPEHU: KOVINARSTVO BUČAR DRAGO s.p.



Slovenski podjetniški sklad bo tudi v letošnjem 
letu za likvidnost podjetij ponujal garancije za 
bančne kredite (razpis z oznako P1 plus 2021) 
Za številna mikro, mala in srednje velika podjetja bo tudi v letoš-
njem letu velik izziv zagotavljanje likvidnosti. Pomembno vlogo pri 
tem bo tudi v letu 2021 odigral Slovenski podjetniški sklad.

Seznam sodelujočih bank:
     Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., 
Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB 
banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranil-
nica d.d. Ljubljana ter Unicredit banka Slovenija d.d.

Slovenski podjetniški sklad je od začetka COVID-19 krize pomagal čez 8.000 podjetjem, od tega direk-
tno s COVID spodbudami preko 6.000 podjetjem z 163 mio EUR. 
V letu 2021 se ta pomoč nadaljuje. Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami bo SPS letos skupno z 
okoli 280 mio EUR podprl okoli 7.100 MSP-jev, vložena sredstva pa bodo spodbudila za okoli 422 mio eur 
novih investicij.
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Kreditno-garancijski pogoji: 

VIŠINA FINANCIRANJA:
     do 1.250.000 EUR kredita za investicijske projekte
     do 200.000 EUR kredita za obratna sredstva (za 
srednje velika podjetja)
     do 100.000 EUR kredita za obratna sredstva ( za 
mikro in mala podjetja)

VIŠINA GARANCIJE:
     60 % ali 80 % garancija za zavarovanje bančnega 
kredita

DOBA FINANCIRANJA:
     od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva
     od 1,5 let do 10 let za investicije

MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA NA

     do 24 mesecev za investicije
     do 6 mesecev za obratna sredstva

NIŽJA OBRESTNA MERA

KREDITNO-GARANCIJSKE LINIJE:
     za klasična podjetja
     za tehnološko inovativna podjetja
     za podjetja iz dejavnosti šifre G (trgovina)

ČRPANJE KREDITA: 
     podjetje lahko koristi kredit le namensko
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ODPLAČILO GLAVNICE KREDITA:

%
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Za zagotavljanje likvidnosti mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem bo SPS tudi letos zagotavljal ga-
rancije za zavarovanje bančnih kreditov s subven-
cijo obrestne mere. Podjetja bodo lahko zaprosila za 
garancije in posojila v višini 60 in 80 odstotkov z roč-
nostjo do 10 let in moratorijev do dveh let, kar jim bo 
omogočilo lažje, hitrejše in cenejše pridobivanje ban-
čnih kreditov. Garancije za bančne kredite bodo na-
menjene tako pridobivanju obratnih sredstev (plače, 
materialni stroški, stroški storitev, zalog) kot investi-
cijam v novo tehnološko opremo in nakup strojev, pa 
tudi investicijam na področju čiste energije ter osta-
lim investicijam v podjetništvu in obrtništvu. Produkt 
P1 plus 2021 SPS namerava objaviti v mesecu marcu.

Zagotovljenih dodatnih 30 mio EUR virov za izdajo 
garancij v letu 2021
 
V okviru razpisa P1 plus so v letu 2021 v sklopu sed-
mega protikoronksega zakona (#PKP7) zagotovljeni 
še dodatni viri v višini 30 milijonov EUR za izvajanje 
garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne 
mere. Podjetja bodo imela v primerjavi z letom 2020 
na razpolago še več sredstev v okviru razpisa P1 plus 
2021 za likvidnost in ohranitev delovanja mikro, ma-
lih in srednje velikih podjetij. Za to se še posebej 
zavzema minister za gospodarski razvoj in tehno-
logijo, g. Zdravko Počivalšek. V kombinaciji z drugi-
mi viri bo tako v letu 2021 skupno na voljo 128,9 mio 
EUR garancij za zavarovanje bančnih kreditov ter 
zniževanje bančnih stroškov za okoli 700 podjetij. 


