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V čem je bistvo?   

Primerjava s klasičnim financiranjem 

Vidiki, ki so pomembni za banko, investitorja in izvajalca  

 

 

Ključni koraki 

 Jedrnat investicijski načrt 

Ponudba Gorenjske banke 

 

 

O GORENJSKI BANKI 

O PROJEKTNEM FINANCIRANJU  

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV PONUDBE 



O Gorenjski banki 

 pretežno lokalna banka, izjemno dobro pozicionirana na 
Gorenjskem;  

 širok nabor storitev za fizične osebe, podjetnike in pravne 
osebe; 

 uveljavljena in prepoznavna mreža 30 poslovalnic.  

 

 nadpovprečna kapitalska ustreznost in stroškovna učinkovitost; 

 razvija tradicionalno bančništvo;  

 dolgoročno stabilno zaledje komitentov; 

 
 

 

 

 

Srednje velika banka 

Varna in stabilna banka  



Zakaj Gorenjska banka?  

 Dobro pozicionirana na Gorenjskem (daleč najmočnejši tržni 
delež); 

 Prepoznavna kot odlična na področju tradicionalnega 
bančništva; 

 Po donosnosti kapitala in sredstev presega slovensko bančno 
povprečje; 

 Odlikujeta jo visoka kapitalska ustreznost in likvidnost; 

 Ima dober potencial za rast.  

 S svojimi strankami vzpostavlja dolgoročna partnerstva; 

 Zagotavlja individualizirane bančne rešitve. 

 
 

 

 

Ključne konkurenčne prednosti: 

Kaj to prinaša komitentom?   



Regionalna prisotnost banke 



Projektno financiranje 

 s specifično organizirano finančno strukturo;  

 glavni vir servisiranja so prihodnji prihodki podjetja; 

 glavna oblika zavarovanja je premoženje projekta.  
 

 velikih, kompleksnih in kapitalsko intenzivnih projektov; 

 z ustanovitvijo posebnega, pravno-samostojnega projektnega 
podjetja (SPV). 

 

 Imajo običajno omejeno jamstvo lastnikov projekta 

 in visok finančni vzvod. 

 

 plinovodi, letališča, ceste, logistični centri, industrija 

 telekomunikacije, čistilne naprave, obnovljivi viri energije 

Oblika financiranja projekta: 

Način za izpeljavo investicij  

Posojila SPV  

Tipični primeri:  



Klasično VS projektno financiranje 

Klasično financiranje Projektno financiranje 

“On Balance Sheet Financing” “Off Balance Sheet Financing” 

Podjetniško, tradicionalno 
financiranje - ocenjuje se boniteto in 
zavarovanje podjetja oziroma 
lastnika 

Presojata se denarni tok in dobiček 
projektnega podjetja kot vir 
sredstev poplačila posojila, sredstva 
so jamstvo oziroma zavarovanje za 
to posojilo 

Dve obliki projektnega financiranja 

1. z omejenim pristopom 2. brez pristopa 

delni pristop do premoženja lastnika 
projektnega podjetja 

ni pristopa do premoženja lastnika 
projektnega podjetja 



Analiza projekta – tveganja  

 realnost finančnega plana;   

 zaprta finančna konstrukcija;  

 učinkovitost projekta.   
 

 

 povezana z realnostjo finančnega plana;  

 precenjeni prihodki? / podcenjeni stroški?  

 

 

 glavni vir poplačila kredita; 

 likvidnostna rezerva za nepredvidljive dogodke?  

 

Pomembna je za banko, investitorja in izvajalca 

Finančna stran  

Denarni tokovi  

Občutljivost projekta 



Analiza projekta – tveganja  

 terminskega plana;   

 rezultatov tržne analize.  

   
 

 izpolnjevanje pogojev 

 

 delitev tveganja - lastni vložek investitorja 

 kakovost zavarovanj  

 

 
 pogodbena dokumentacija, povezana s projektom 

 

Realnost  

Ostalo  

Razpisi evropskih ali drugih skladov 

Tveganja 



Vloga Gorenjske banke 

 Pri finančnem paketu glede na posebnosti projekta 
oziroma investitorja 

 Ugodni dolgoročni viri za financiranje projektov 

 Pri odplačilu kredita upoštevamo denarne tokove 
projekta.  

 
 Z vami pripravimo rešitev po vaši meri.  
 
 
 Projekti obnovljivih virov energije, ki jih je financirala 

Gorenjska banka.  

Svetovanje  

Tailor-made  

Ugodni viri 

Denarni tok 

Reference  



Kako do informativne ponudbe?  

 Finančno konstrukcijo (lastna udeležba, posojilo, denarni 
tok projekta, odplačilna sposobnost …); 

 Finančne izkaze (v kolikor gre za podjetje, ki že posluje); 

 Stroškovnik investicije;  

 Tehnične značilnosti projekta;  

 Informacije o dobaviteljih, odjemalcih, najemodajalcu …; 

 Predlog zavarovanja.  
 
 
 

Pri opisu projekta oziroma investicijskem načrtu se osredotočiti na: 

Razgovor s svetovalcem bo produktiven, ponudba pa relevantna in 
prilagojena posebnostim projekta in investitorja. 



Ponudba Gorenjske banke 

       Za financiranje investicije v SPTE: 

Konkretni kreditni pogoji so odvisni od kakovosti zavarovanj, bonitete posojilojemalca, ročnosti posojila 

in ostalih oblik poslovnega sodelovanja.  

Doba vračila do 8 let 

Znesek kredita do 80 % financiranja investicije 

Obrestna mera EURIBOR + pribitek 

Odplačilo glavnice mesečno ali trimesečno, možnost moratorija 

 

 

 

Zavarovanja 

skladno s poslovno politiko banke (menice, aval, zastava  
nepremičnin, pristop k dolgu, odstop terjatev iz naslova 
subvencij s strani Borzena) 

če gre pri projektnem podjetju za hčerinsko podjetje, se 
zahteva pristop k dolgu 

predmet nakupa je potrebno zavarovati pri zavarovalnici,  
zavarovalno polico pa vinkulirati v korist banke 

Benefiti Številne ugodnosti ob odprtju TRR  



Sogovorniki v Gorenjski banki 

področje svetovalec kontakt 

Kranj Jure Eržen 

Žiga Metelko 

04 20 84 102 

04 20 84 314 

Jesenice Maja Legat 04 20 84 600 

Radovljica Stane Košnik 04 20 84 650 

Škofja Loka Jurij Krvina 04 20 84 140 

Tržič Zorka Žos 04 20 84 525 

Ljubljana Aleš Mesner 04 20 84 540 



website: http://www.gbkr.si 

e-mail: info@gbkr.si 

phone: + 386 4 20 84 000 

fax: +386 4 20 21 503 

transaction acc. no.: 01000-0000700035 

IBAN: SI56 0100 0000 0700 035 

BIC: GORESI 2X 

VAT ID no.: SI42780071 

initial capital: 13,829,745.00 € 



  

Hvala  
 

za priložnost  
in pozornost.  

 
 


