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PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV GARANCIJSKE SHEME ZA KOROŠKO (GSK) 

1. UVODNE DOLOČBE 

 

Organizacijska oblika Garancijske sheme za KOROŠKO 

Garancijska shema za KOROŠKO (v nadaljevanju: GSK,) je notranja organizacijska enota 

regionalne razvojne agencije KOROŠKA  d.o.o. (v nadaljevanju RRA). Sredstva, namenjena za 

garancije, so vodena in porabljena strogo namensko.  

 

RRA upravlja s premoženjem GSK kot dober gospodar in v skladu s svojimi pravili delovanja, ki jih 

sprejme Upravni odbor RRA (v nadaljevanju UO). UO nadzira delovanje GSK. 

 

Cilji in naloge GSK 

GSK deluje po načelu vzajemnosti in brez cilja pridobivanja dobička. Cilj delovanja GSK je razvoj 

podjetništva s pomočjo dajanja garancij, kar bo  včlanjenim podjetnikom olajšalo dostop do 

bančnih posojil. Svoj cilj dosega GSK tudi s subvencijo obrestne mere oz. znižanjem stroškov 

posojil. 

 

Dejavnost GSK je torej: 

· izdajanje garancij za posojila bank, vključenih v shemo, članom GSK v višini 50 % zneska 

odobrenega posojila, z uporabo premoženja GSK,  

· povečanje ter izboljšanje možnosti članov za pridobitev posojil, 

· subvencija obrestne mere, 

· tehnično - finančna pomoč in svetovanje članom pri pridobivanju kapitala in pri njegovi 

uporabi. 
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Premoženje GSK 

Premoženje GSK sestavljajo: 

· enkratne pristopnine članov, 

· sredstva iz proračunov občin , 

· morebitne donacije drugih institucij. 

 

2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV 

 

Število članov GSK ni omejeno. 

 

Za včlanitev v GSK je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje: 

- člani so lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki in ostale fizične osebe, ki 

opravljajo samostojno dejavnost/poklic oz. dopolnilno dejavnost na kmetiji in so vpisane 

v ustrezen register in ki hkrati ustrezajo merilom, ki jih za male in srednje gospodarske 

družbe določata 52. in 72. člen Zakona o gospodarskih družbah  in imajo sedež dejavnosti 

na območju koroških občin, 

- član mora na RRA  dostaviti izpolnjeno vlogo, s katero potrjuje, da sprejema določbe tega 

dokumenta, 

- član mora vplačati nepovratno pristopnino v višini zneska, določenega s strani GSK, 

- član ne more biti nekdo, ki je že član katere druge GS, oz. je bil iz nje izključen iz 

kateregakoli razloga. 

 

Člane potrjuje garancijski odbor GSK na svojih sejah. Član bo predlagan GO-u v potrditev na 

njegovi prvi naslednji seji po dnevu plačila pristopnine. V primeru, da garancijski odbor člana ne 

potrdi, ga GSK o tem pisno obvesti. Član je pisno obveščen le v primeru, da ga GO ne potrdi. 

Pritožbe na odločitev niso možne. 
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Pravice članov: 

· pridobitev garancije v primeru, da garancijski odbor oceni boniteto podjetja kot ustrezno oz. 

podjetniški projekt kot realen in perspektiven, 

· pridobitev kredita pod ugodnejšimi pogoji. 

 

Član lahko zaprosi za garancijo po plačilu pristopnine in potrditvi s strani garancijskega odbora. 

Potrditev s strani GO in odločitev o odobritvi/zavrnitvi garancije lahko časovno sovpadata. 

Plačilo pristopnine ne predstavlja obveznosti za GSK oz. GO, da članu odobri garancijo.  

 

Isto podjetje lahko pridobi garancijo pri GSK večkrat, vendar mora biti ocenjeno kot kreditno 

sposobno, redno poravnavati tekoče kreditne obveznosti. Maksimalen znesek posojil, ki so 

delno zavarovana z garancijo GSK, vključno z vrednostjo posojila, za katerega član zaproša, ne 

sme po stanju na zadnji dan meseca  pred obravnavo na GO preseči 65.000 €. 

 

Obveznosti članov (člani morajo): 

· vplačati nepovratno pristopnino v višini zneska, določenega s strani GSK, 

· v primeru pridobitve garancije predložiti GSK osebno poroštvo in/ali druga zavarovanja, ki jih 

uporabljajo oziroma zahtevajo komercialne banke; oblika zavarovanja bo v skladu s stopnjo 

rizičnosti  naložbe (oz. predložiti zavarovanja banki, če ta ureja zavarovanje v svojem imenu in 

za račun RRA), 

· v skladu z dogovorom z banko urediti zavarovanje kredita v višini 50 % celotnega zneska, 

· podpisati pooblastilo, da lahko banka ob nakazilu kredita zadrži znesek v višini 1 % zneska 

odobrene garancije in ga kot provizijo za izdano garancijo istočasno nakaže na transakcijski 

račun  RRA, 

· po predložitvi vloge za pridobitev garancije vplačati stroške izdaje dokumentacije in obdelave 

vloge v višini, ki jo določi RRA. 
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Prekinitev članstva 

Članstvo se prekine v primeru smrti samostojnega podjetnika/zasebnika, izpisa iz GSK, 

prenehanja delovanja oz. izpisa iz vpisnika samostojnih podjetnikov oz. sodnega 

registra/drugega ustreznega registra, izključitve člana ali prenosa sedeža dejavnosti izven 

območja koroških občin. O vseh oblikah prenehanja članstva odloča garancijski odbor. 

 

V primeru izpisa mora poslati član pisno vlogo na RRA. Garancijski odbor odloči o prekinitvi 

članstva v roku treh mesecev. 

 

Član je lahko izključen, če: 

· ne izpolni sprejetih obveznosti do RRA, 

· ne upošteva določb tega dokumenta. 

V primeru izključitve, izpisa oz. prekinitve članstva se pristopnina ne vrne. 

 

Garancijski odbor 

 

Garancijski odbor sestavljajo: 

· enajst predstavnikov občin Koroške regije (občin, ki so v GSK vložile sredstva za namene 

dajanja garancij), 

· en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, 

· en predstavnik RRA Koroška d.o.o.. 

 

Mandatna doba garancijskega odbora je do konca leta 2013. 

 

Garancijski odbor imenuje UO. 
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Garancijski odbor bo zasedal in obravnaval prispele vloge mesečno. Vloge prispele do 10. v 

tekočem mesecu (ustrezno dopolnjene v primeru nepopolnosti v roku petih dni po prejemu 

pisnega obvestila) bodo obravnavane do 10. v naslednjem mesecu, razen v primeru izrednih 

okoliščin. Odgovor o garanciji in kreditu mora GSK poslati članu najkasneje v sedmih dneh po 

sprejetju odločitve GO.  

 

V primeru, da po preteku mandata ni imenovan nov garancijski odbor, se podaljša mandat 

obstoječemu garancijskemu odboru.  

 

3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

To dokument prejme vsak potencialni član skupaj z vlogo o včlanitvi. Izpolnjena in oddana vloga 

za včlanitev pomeni, da je član seznanjen in se strinja z gornjimi določbami, pravicami in 

obveznostmi. 

Dokument Pravice in obveznosti članov GSK so sestavni del Pravil delovanja GSK ki jih sprejema  

UO. 

 
 
 
Dravograd, 2. 4. 2013 
 


