(4) Obrat pomeni del podjetja, ki opravlja na istem ali
drugem naslovu različno ali isto dejavnost kot
matična družba in ne more samostojno opravljati
poslov. Vpiše se v poslovni register pri AJPES.
(5) MSP je mikro, malo ali srednje veliko podjetje, ki
ima vsaj 1 in manj kot 250 zaposlenih in ima letni
promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letni
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR, pri
tem je;
a) Mikro podjetje, če ima manj kot 10 zaposlenih,
ima letni promet, ki ne presega 2 milijonov EUR
in/ali letni bilančno vsoto, ki ne presega 2
milijonov EUR.
b) Malo podjetje, če ima manj kot 50 zaposlenih,
ima letni promet, ki ne presega 10 milijonov EUR
in/ali letni bilančno vsoto, ki ne presega 10
milijonov EUR.
c) MSP 5+ pomeni MSP, ki je registrirano več kot
5 let do vključno datuma vložitve vloge.
d) MLADI MSP pomeni MSP, ki je registrirano
manj kot 5 let od vključno datuma vložitve vloge.
(5) Projekt pomeni ciljno usmerjen in zaključen proces
razvijanja dejavnosti, ki so usmerjene k doseganju
končnega cilja in je predstavljen z opisom in
popisom upravičenih stroškov.
(6) Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na
podlagi primerjave načrtovanih podatkov z
doseženimi podatki, kot povečanje čistih prihodkov
od prodaje, števila zaposlenih, dobička, dodane
vrednosti na zaposlenega in v tehnološki
inovativnosti, kot razvoj ali uvedba novih
proizvodov in storitev ali njihovo izboljšanje.
(7) Gospodarska
dejavnost
pomeni
vsako
dejavnost, ki se opravlja na trgu, zlasti pa: nakup
in prodaja blaga, proizvodnja, prevozne, turistične,
gradbene, blagovno prometne in kakršne koli druge
storitve, pa tudi bančni, finančni, zavarovalni in
podobni posli.
(8) Gospodarska družba pomeni kapitalsko družbo
organizirano kot delniška družba, družba z omejeno
odgovornostjo ali komanditna delniška družba in
pomeni osebno družbo organizirano kot družba z
neomejeno odgovornostjo ali komanditna družba.
(9) Samostojni podjetnik pomeni fizično osebo, ki
na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v
okviru organiziranega podjetja, vodi poslovne
knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in
predloži letno poročilo na AJPES.

Slovenski podjetniški sklad Maribor, na podlagi Splošnih
pogojev poslovanja, objavlja

POSEBNE POGOJE financiranja
za instrument mikrokrediti na
problemskih območjih v Republiki
Sloveniji
k javnemu razpisu

MIKROKREDITI - P7R 2018
1. Uvodne določbe
Javni razpis izvaja JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA PODJETNIŠTVO oziroma Slovenski podjetniški sklad
(Sklad), Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
1.1 Posebni pogoji financiranja instrumenta mikro,
malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju
MSP) na problemskih območjih v Republiki
Sloveniji urejajo pogoje za pridobitev mikrokredita
na podlagi programa izvajanja finančnih spodbud
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
2015-2020.
1.2. Pomen izrazov v posebnih pogojih:
(1) Mikrokredit pomeni s kreditno pogodbo
dogovorjen znesek financiranja Sklada, v višini od 5.000
EUR do 25.000 EUR, z rokom vračilo od 12 do 60
mesecev.
(2) Moratorij na odplačilo kredita pomeni
pogodbeno dogovorjen odlog začetka vračanja
glavnice kredita. Začetek in konec obdobja
moratorija kreditojemalcu odobri Sklad in se šteje v
dobo vračila kredita ter se začne z zapadlostjo roka
za črpanje.
(3) Sedež podjetja pomeni kraj kjer podjetje opravlja
dejavnost in se v glavnem vodijo posli ali kraj kjer
deluje poslovodstvo družbe (direktor, uprava,
nosilec s.p.), medtem ko poslovni naslov pomeni
ulico in hišno številko v kraju kjer ima podjetje
sedež.
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(10) Zadruga pomeni pravno osebo, definirano kot
organizacija vnaprej nedoločenega števila članov,
ki ima namen pospeševati gospodarske koristi in
razvijati gospodarske oziroma družbene dejavnosti
svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu,
svobodnem izstopu, enakopravnem sodelovanju in
upravljanju članov.
(11) SKD 2008 pomeni Standardna klasifikacija
dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(12) Izključen sektor/področje pomeni;
Glavne dejavnosti razvrščene v naslednja področja,
oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o
standardni klasifikaciji dejavnosti 2008;
a) A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
b) B 05 Pridobivanje premoga,
c) C 11.01 Proizvodnja žganih pijač,
d) C 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov,
e) C 20.51 Proizvodnja razstreliv,
f) C 25.4 Proizvodnja orožja in streliva,
g) C 30.1. Gradnja ladij in čolnov,
h) C 33.15 Popravilo in vzdrževanje ladij in čolnov,
i) C 30.4 - Proizvodnja bojnih vozi,
j) D - Oskrba z električno energijo, plinom in paro;
k) G 46.35 - Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
l) G 47.26 - Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s tobačnimi izdelki,
m) G 47.81 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
n) G 46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki;
o) R 92 - Prirejanje iger na srečo.
(13) Izključeni projekti/naložbe so na področju:
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo izključene
dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos
podatkov oziroma vstop v elektronske baze
podatkov, internetne igre na srečo in igralnice ter
pornografijo;
b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali tehnične
aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi in gensko
spremenjene organizme in druge dejavnosti z živimi
živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni
zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega
Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v
poskusne in ostale znanstvene namene.
c) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge
dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oz.
so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS.
(14) Podjetje v težavah je MSP, kadar gre za eno od
naslednjih okoliščin (8. čl. ZPRPGDZT):
a) tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s
prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico
vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v
breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz
prevrednotenja;
b) tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi
izgubami preteklih let preseže polovico kapitala iz
računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v
breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz
prevrednotenja;
c) če je družba že postala trajneje nelikvidna ali
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje
za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na
podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje,

postopke
zaradi
insolventnosti
in
prisilno
prenehanje.
Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih
okoliščin:
a) tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi
izgubami preteklih let preseže polovico vseh
vpisanih članskih deležev in izgube ni mogoče pokriti
v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov
iz prevrednotenja;
b) če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje
za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na
podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje,
postopke
zaradi
insolventnosti
in
prisilno
prenehanje.
(15) Zaposlen za polni delovni čas pomeni
zaposlitev za 40 ur na teden, razen, če polni delovni
čas ni drugače določen z zakonom ali kolektivno
pogodbo. Za polni delovni čas se šteje tudi zaposlitev za
krajši delovni čas, ko ima delavec pravice iz socialnega
zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas, v skladu s
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o
starševskem dopustu (67. člen Zakona o delovnih
razmerjih). V primeru samostojnega podjetnika se za
zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je
zavarovan za polni delovni čas.
(16) AJPES pomeni Agencijo Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve, ki na podlagi oddaje
letnega poročila, podjetju izdela bonitetno oceno.
(17) S.BON-1, eS.BON pomeni bonitetno oceno
AJPES za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in
zadrug, pripisano na podlagi računovodskih izkazov za
zadnje poslovno leto in iz njih izračunanih kazalnikov.
Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno
oceno.
(18) Upravičeni stroški so dovoljeni stroški, ki
nastanejo pri financiranju odobrenega projekta in niso
v celoti financirani tudi iz drugih virov državne pomoči
(proračuna lokalnih skupnosti, sredstev državnega
proračuna ali EU). Nastanejo z dnem sklenitve dolžniško
upniškega razmerja na podlagi nakupa od tretjih oseb
po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti
povezana oseba. So podprti z dokumentiranimi dokazili,
prepoznavni in preverljivi in kot taki ustrezno knjiženi pri
kreditojemalcu skladno s Slovenskimi računovodskimi
standardi.
(19) Povezana oseba z vlagateljem, pomeni osebo z
lastniškim deležem pravne ali fizične osebe 25 % in več
in/ali povezanost preko funkcije direktorja oziroma
predsednika.
Izjema; kadar družinski član (oče, mati ali njihov
partner, otrok, posvojenec ali njihov partner, brat,
sestra ali njihov partner, vnuki ali njihovi partnerji)
prvotnega lastnika prevzame malo podjetje, se opusti
pogoj, da se morajo sredstva kupiti od tretjih oseb, ki
niso povezane s kupcem.
(20) Lastna sredstva podjetja pomenijo vir denarnih
sredstev za zagotovitev financiranja upravičenih
stroškov projekta. Podjetje jih lahko zagotovi iz
obstoječih bilančnih postavk (denar na računih,
depozitna sredstva, neobremenjene kratkoročne in
dolgoročne finančne naložbe), z dokapitalizacijo in iz
tekočega poslovanja.
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(21) Nastanek dolžniško upniškega razmerja
pomeni razmerje med upnikom (dobaviteljem) in
kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko
strinjata o prevzemu obveznosti iz naslova nakupa
neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih
sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev (sklenitev
pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).
(22) Obratna sredstva pomeni izdatek (znesek z
DDV) za nakup materiala, trgovskega blaga in storitev
ter v višini največ 50 % zneska kredita za izdatke plač
(neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo,
povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, stroški
prehrane med delom).
(23) Prijavni list za mikrokredit P7R pomeni spletni
obrazec Sklada, s katerim se podjetje prijavi na javni
razpis.
(24) Priloga 1 k prijavnem listu pomeni obrazec
»Izjava o lastnem premoženju«, ki jo morajo izpolnijo
vsi osebni poroki, ki vstopajo v zavarovalno razmerje s
Skladom.
(25) Predstavitveni načrt s finančno prilogo je
pripomoček Sklada, za vsebinsko pripravo vloge,
dosegljiv
na
spletni
strani
Sklada
www.podjetniskisklad.si.
(26) Solidarno poroštvo pomeni obliko zavarovanja
kredita, ko se ena ali več fizičnih oseb s pogodbo
zaveže, da bo, v primeru neplačevanja kredita
kreditojemalca, redno odplačevala celotno njegovo
obveznost.
(27) Izjava o lastnem premoženju pomeni prilogo
št. 1 k prijavnem listu Sklada in jo izpolnijo vsi osebni
poroki, ki vstopajo v zavarovalno razmerje s Skladom.
(28) Zemljiškoknjižni (ZK) izpisek pomeni dokument
iz zemljiške knjige s podatki o vrsti, lokaciji, lastništvu
nepremičnine in morebitnih bremenih na nepremičnini.
Lahko se pridobi brezplačno iz elektronske zemljiške
knjige (eZK).
(29) Neobremenjeno nepremično premoženja pomeni
prosto tržno vrednost nepremičnine v lasti fizične osebe
v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja zavarovalno razmerje
1 : 1. Predhodna obremenitev nepremičnine v lasti
fizične osebe se upošteva v višini stanja neodplačanega
dela obremenitve nepremičnine, v mesecu pred oddajo
vloge (tudi za že odobrene mikrokredite Sklada v
preteklih letih). V primeru dveh mikrokreditov
zavarovanih z isto nepremičnino, mora podjetje, pri
zagotavljanju vrednosti zavarovanja, upoštevati
obremenitev za prvo vlogo oziroma že odobren
mikrokredit.
(30) GURS pomeni Geodetsko upravo Republike
Slovenije, ki omogoča javni vpogled v objavo podatkov
o ocenjeni tržni vrednosti nepremičnin.
(31) Obrazec »Najava porabe kredita« je obrazec
Sklada dostopen na spletni strani, ki ga izpolni
kreditojemalec za najavo namenskega črpanje kredita.
(32) Bianco menica pomeni vnaprej podpisan
instrument zavarovanja pogojnih terjatev po kreditni
pogodbi.
(33) Menična izjava pomeni pisno izjavo izdajatelja
menice, da pooblašča Sklad da brez predhodnega
obvestila izpolni menico v vseh neizpolnjenih delih.

(34) Poroštvena izjava pomeni pisno izjavo
izdajatelja menice, na prvi poziv Sklada, da solidarno in
brezpogojno z vsem svojim premoženjem, jamči
izpolniti obveznosti kreditojemalca.
(35) Efektivna obrestna mera (EOM) pomeni letno
obrestno mero, katere izračun je lahko odvisen od
zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila
mesečnih obveznosti, realne obrestne mere, stroškov
odobritve kredita in drugih stroškov, povezanih s
kreditom, ki jih plača kreditojemalec.
(36) Obrazec
»najava
porabe
kreditnih
sredstev« pomeni na spletni strani Sklada objavljen
obrazec, s katerim upravičenec najavi plačila
upravičenih stroškov projekta oziroma najavi namensko
porabo kreditnih sredstev.
(37) Finančni kazalniki;
Delež celotnega kapitala v obveznostih do virov
sredstev pomeni količnik po podatkih iz računovodskih
izkazov;
AOP 056
AOP 055

Mikrokredit1 v čisti prihodki od prodaje pomeni
količnik po podatkih;
znesek kredita (podatek iz vloge)
AOP 110

Prosti kreditni limit (podatek iz S.BON-1), glede na
znesek mikrokredit, pomeni količnik po podatkih;
ocenjena maksimalna vzdržna zadolženost - dejanske finančne obveznosti
znesek kredita (podatek iz vloge)

Razmerje med finančnimi obveznosti in EBITDA
pomeni količnik po podatkih iz računovodskih izkazov;

2. Oblike in obseg spodbud
2.1.

Finančna spodbuda Sklada je neposredno
mikrokreditiranje z namenom zagotavljanje
ugodnega vira financiranja MSP s sedežem na
problemskih območjih Republike Slovenije in s
ciljem ohranitve in spodbujanja nastanka novih
delovnih mest ter spodbujanja konkurenčnosti
posamezne gospodarske regije.

2.2. Finančna sredstva v višini 8.760.000 EUR
zagotavlja
proračun
Republike
Slovenije,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki
jih, v skladu s Poslovnim načrtom izvajanja
mikrokreditiranja na problemskih območjih v
Republiki Sloveniji, namenja za območja:
Maribor z okolico
Pokolpje
Hrastnik, Radeče, Trbovlje
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V primeru dveh mikrokreditov se v znesek mikrokredit upošteva znesek iz
vloge povečan za kredite, ki so bili že odobreni v okviru javnega razpisa
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4.220.000,00 EUR
2.590.000,00 EUR
1.950.000,00 EUR

Mikrokrediti
P7R 2017na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – P7R 2017
POSEBNI POGOJI K JAVNEMU RAZPISU

3. Pogoji za pridobitev mikrokredita

ali različnih prijavnih rokih. Sklep o odobritvi
prejme kreditojemalec najkasneje v roku 45 dni od
prijavnega roka;
(3) Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti
upravičenih stroškov projekta oziroma največ
25.000 EUR, pri tem mora podjetje zagotoviti
minimalni 15 % delež z lastnimi viri sredstev.
(4) Kredit je zavarovan z menicami kritimi z
nepremičnim premoženjem v lasti fizične osebe.
Primerno zavarovanje, ki ga izvede Sklad,
predstavlja;
a) 5 menic podjetja in
b) 5 menic osebnega poroka, ki je vsaj eden od
lastnikov podjetja in ima v lasti nepremičnino v
Republiki Sloveniji, katere prosta tržna vrednost
nepremičnine, po cenitvi GURS ali cenitvi
pooblaščenega cenilca (vsaj iz leta 2015),
zagotavlja zavarovalno razmerje 1:1 (znesek
kredita
:
vrednost
neobremenjenega
nepremičnega premoženja) in/ali
c) 5 menic drugega osebnega poroka z
neobremenjenim nepremičnim premoženjem, če
lastnik podjetja nima ali nima dovolj jamstva.
(5) Ročnost kredita, od najmanj 12 do največ 60
mesecev, z maksimalno 6 mesečnim moratorijem
na odplačilo glavnice, vključenim v dobo odplačila;
(6) Fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka
efektivni obrestni meri;
(7) Obračun obresti je mesečni, pri čemer se prvo
obračunsko obdobje začne na dan koriščenja
kredita in konča zadnji dan v tem mesecu.
Naslednja obračunska obdobja so enaka
koledarskemu mesecu s tem, da se zadnje
obračunsko obdobje konča na dan zapadlosti
kredita. Pogodbene obresti zapadejo v plačilo osmi
dan v prihodnjem mesecu;
(8) Odplačevanje kredita je mesečno, obročno, v
skladu z amortizacijskim načrtom;
(9) Sklad ne zaračunava nadomestila za odobritev in
vodenje kredita in ne zaračunava nadomestila za
nečrpan znesek kredita, za izvedbo sprememb
kreditnih pogojev ali za odstop od pogodbe pred
črpanjem kredita;
(10) Za zamude, pri izpolnitvi obveznosti iz naslova
glavnice, je kreditojemalec dolžan plačati zamudne
obresti, v skladu z vsakokratno veljavnim
Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih
obresti.

3.1. Primeren kreditojemalec mora izpolnjevati vse
naslednje pogoje;
(1) Je MSP, ki ima na dan oddaje vloge, vsaj 6 mesecev
sedež podjetja ali obrata na problemskem območju
Republike Slovenije;
a) Maribora s širšo okolico; Mestna občina Maribor,
Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica
ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje
ob Dravi,
b) Pokolpja; Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel,
Črnomelj, Semič in Metlika,
c) Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
(2) Je predložil popolno vlogo, v skladu s točko 6
javnega razpisa »Vsebina vloge« in razkril vse
naknadne podatke in dal pojasnila, ki jih je Sklad
dodatno zahteval za presojo vloge za financiranje;
(3) Je MSP organizirano kot samostojni podjetnik,
gospodarska družba ali zadruga z omejeno
odgovornostjo, ki se ukvarja
z gospodarsko
dejavnostjo, kot socialno podjetje s statusom
gospodarske družbe ali zadruge z omejeno
odgovornostjo, v skladu z zakonom o socialnem
podjetništvu;
(4) Se ukvarja z glavno dejavnostjo, ki ni v okviru
izključenega sektorja/področja;
(5) Ima na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega za polni
delovni čas;
(6) Ni podjetje v težavah, če deluje več kot 3 leta (od
datuma registracije do vključno datuma oddaje
vloge);
(7) Ne pridobiva pomoči po posebnem programu za
reševanje in prestrukturiranje;
(8) Nima neporavnanih davčnih obveznosti;
(9) Nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do
poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1
plus;
(10) Ima zagotovljen trg, razviden;
a) iz realiziranih prihodkov od prodaje izkazanih v
izkazu poslovnega izida in/ali
b) s predložitvijo veljavnih pogodb s kupci ali z
razkritjem načrtovanih prihodkov po kupcih
/poslovnih modelih v predstavitvenem načrtu.
(11) Zagotovi namensko porabo kreditnih sredstev za
krepitev podjetniške aktivnosti za potrebe
poslovnih procesov na problemskih območjih;
(12) V vlogi izkaže zaprto finančno konstrukcijo za
načrtovane upravičene stroške;
(13) Zagotovi ustrezno zavarovanje kredita z menicami
in nepremičnino v razmerju 1 : 1 (razmerje med
višino kredita in vrednostjo neobremenjenega
nepremičnega premoženja v lasti fizične osebe);
(14) Ima v obdobju od leta 2019 do 2021 predvideno
poslovanje z dobičkom in realno načrtovan
pozitiven denarni tok;
(15) Dosega bonitetno oceno vsaj SB8.

3.3. Črpanje kredita
(1) Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi
vseh pogojev;
a) veljavna kreditna pogodba;
b) Da kreditojemalec posreduje izpolnjen obrazec
»Najava porabe kredita«, pri tem pa upošteva;
 za prijavne roke od 1.2.2019 do vključno 1.5.
2019 je skrajni rok črpanja 30.6.2019 in obdobje
upravičenosti nastanka stroškov od 1.12.2018 do
5.7.2019.
 za prijavne roke od 1.6.2019 dalje, je skrajni rok
črpanja 30.11.2019 in obdobje upravičenosti
nastanka stroškov od 1.4.2019 do 5.12.2019.
c) da kreditojemalec nima blokiranih transakcijskih
računov, po podatkih iz registra transakcijskih

3.2. Dopustni pogoji kreditiranja
(1) Znesek kredita lahki znaša od 5.000 EUR do
25.000 EUR;
(2) Posameznemu kreditojemalcu lahko Sklad odobri
največ dva kredita za dva različna projekta v istem
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računov pri AJPES, od vključno dneva predložitve
zahtevka za črpanja do dneva črpanja;
d) da so kreditojemalec in osebni poroki za
posamezni kredit izročili
bianco podpisane
menice z nepreklicno menično izjavo in nalogom
za plačilo menic;
e) da ne obstajajo okoliščine ali razlogi, na podlagi
katerih bi imel Sklad pravico kredit odpoklicati ali
odpovedati kreditno pogodbo.
(2) Na podlagi izpolnitve vseh pogojev, bo Sklad
najkasneje v roku pet delovnih dni po prejemu
najave, izplačal znesek kredita na račun
kreditojemalca, ki mora biti odprt pri finančni
instituciji s sedežem v Sloveniji.

podjetij najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) eno podjetje ima večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) eno podjetje ima pravico imenovati ali
odpoklicati
večino
članov
upravnega,
poslovodnega ali nadzornega organa drugega
podjetja,
c) pogodba med podjetjema ali določba v njuni
družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu
podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo
podjetje,
d) eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje
večino glasovalnih pravic,
e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz
prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih
podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
(7) Sklad o pomoči de minimis poroča Ministrstvu za
finance, skladno z Zakonom o spremljanju državnih
pomoči in Uredbo o spremembi Uredbe o
posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih
državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de

3.4. Vloga za kredit
(1) Sklad obravnava le popolne vloge, ki vsebujejo:
a) prijavni list (natis oddanega spletnega
prijavnega lista Sklada) z obvezno priloženo
izjavo o lastnem premoženju z zemljiškoknjižnim
izpiskom in izpisom iz GURS,
b) Predstavitveni načrt s finančno prilogo,
c) AJPES bonitetno dokazilo S.BON-1 (eS.BON) na
podlagi letnega poročila za leto 2017 (za prijavne
roke do vključno 1.5.2019) in na podlagi letnega
poročila za leto 2018 (za prijavne roke po
1.5.2019),
(2) Dodatno dokumentacijo vsebinsko vezano na
vlagatelja in vlogo.

minimis.

3.6. Upravičeni stroški
(1) Kredit se lahko koristi le namensko za upravičene
stroške nastale znotraj obdobja upravičenosti, za
potrebe poslovnih procesov, ki jih upravičenec
opravlja na problemskih območjih v Republiki
Sloveniji.
(2) Upravičeni strošek nastane z dnem sklenitve
dolžniško upniškega razmerja. Nakup je dovoljen le
od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja
oseba ne sme biti lastniško povezana s
kreditojemalcem 25 % in več in povezana preko
funkcije direktorja oziroma predsednika.
(3) Upravičeni stroški so:
a) izdatki za materialne investicije (opremo, gradnjo
ali nakup poslovnih prostorov),
b) izdatki za nematerialne investicije, (nakup
patentiranih
pravic,
licenc,
znanja
in
nepatentiranega tehničnega znanja podjetja),
c) izdatki za plače v višini največ 50 % zneska kredita
(neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo,
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,
stroški prehrane med delom).

3.5. De minimis
(1) Mikrokredit – P7R ima status državne pomoči de
minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013.
(2) Če je obrestna mera, ki vključuje vse običajne
stroške (provizije, nadomestila), vezane na
odobritev in spremljanje kredita, ob odobritvi kredita
nižja od ekvivalenta tržne obrestne mere2, se kredit
obravnava kot pomoč de minimis.
(3) Šteje se, da je pomoč de minimis dodeljena
kreditojemalcu z dnem odobritve kredita (datum
sklepa). Sklad s kreditno pogodbo seznani
kreditojemalca o višini in dnevu dodelitve pomoči de

minimis.

(4) Višina pomoči de minimis, skupaj z drugo pomočjo
de minimis, dodeljeno enotnemu podjetju s strani
dajalcev pomoči de minimis v Republiki Sloveniji v
predhodnih dveh proračunskih letih in tekočem
proračunskem letu, glede na leto odobritve kredita,
ne sme preseči 200.000 evrov oziroma 100.000
evrov, če kreditojemalec deluje v komercialnem
cestnem prevozu tovora.
(5) Kumulacija (seštevanje) pomoči de minimis se
presoja na podlagi pisnih izjav kreditojemalca in na
podlagi uradnih evidenc o dodeljenih državnih
pomočeh de minimis, pridobljenih s strani
Ministrstva za finance.
(6) Za enotno podjetje se šteje vsa podjetja, ki so med
seboj neposredno ali preko enega ali več drugih

(4)

S kreditom ni dovoljeno;
a) nakup cestno transportnih sredstev,
b) povračilo že plačanih obveznosti in
c) poplačilo že obstoječih kreditov ali leasing
pogodb.

4. Merila za določitev upravičenca
4.1. Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje
kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih
upravičencev:
(1) število zaposlenih,

2

Ekvivalent tržne obrestne mere pomeni referenčno obrestno mero, ki se
določi skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja
referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19.1.2008 str.6)

5

(2) bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON AJPES,
(3) finančni kazalniki:
a) kapital / obveznosti do virov sredstev,
b) mikrokredit / čisti prihodki od prodaje,
c) prosti kreditni limit (PKL) / mikrokredit,
d) finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja
- EBITDA,
(4) glavna dejavnost podjetja.

c) ko oseba, pooblaščena za zastopanje upravičenca,
Skladu izroči 5 bianco menic podjetja in podpiše
menično izjavo in
d) ko solidarni osebni porok/i Skladu izroči/jo 5
bianco menic in podpiše/jo menično in poroštveno
izjavo.
e) Vzorec kreditne pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije. Upravičenec ob podpisu pogodbe
prejme amortizacijski načrt odplačila kredita.
(7) Sprememba kreditnih pogojev; Kreditojemalec lahko
Skladu predlaga spremembo prvotnih kreditnih
pogojev (npr. ročnost kredita, število obrokov
odplačila kredita, zavarovanje kredita, moratorij na
odplačilo glavnice kredita, sprememba upravičenih
stroškov, itd). Sklad lahko soglaša s spremembami,
če so le-te v okviru javnega razpisa.

4.2. Pozitivno ocenjena vloga dosega vsaj 50 in več
točk od možnih 100 točk.
4.3. V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več
finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis,
imajo pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo
večje število točk. V primeru istega števila točk
imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri
finančnih kazalnikih z vrstnim redom; kredit / čisti
prihodek od prodaje, prosti kreditni limit (PKL) /
kredit in kazalnik finančne obveznosti / EBITDA.

5.3. Namensko črpanje kredita;
(1) Po podpisu pogodbe kreditojemalec posreduje
obrazec »Najava porabe kreditnih sredstev, v
katerem prikaže vse upravičene stroške,
financirane iz kreditnih kot lastnih sredstev;
(2) Sklad upravičencu v enkratnem znesku nakaže
kreditna sredstva na podlagi pravočasne in
ustrezne najave za namensko enkratno črpanje
kredita, v roku določenem v javnem razpisu;
(3) Obračun obresti; v skladu s kreditno pogodbo in
amortizacijskim načrtom, Sklad upravičencu
mesečno izstavi obračun obresti po linearni
metodi, ki upošteva 360 dni za leto in dejansko
število dni v mesecu;
(4) Sklad
spremlja
prejemnike
kreditov
po
kreditojemalcu in posamezni kreditni pogodbi,
(črpanje ter odplačevanje glavnice kredita,
obračun in plačevanje obresti ter drugih finančnih
obveznosti kreditojemalca). O stanju obveznosti iz
naslova odobrenega kredita Sklad obvešča
kreditojemalca vsaj enkrat v letu;
(5) Postopek izterjave; Če upravičenec v roku,
določenim z amortizacijskim načrtu, ne poravna
obveznosti iz naslova odplačila glavnice kredita in
obračuna pogodbenih obresti, Sklad prične s
postopki izterjave v vrstnem redu: izterjava z
opomini,
telefonskimi
klici,
unovčenje
instrumentov zavarovanja in sodni postopek.

4.4. Merila z obrazložitvijo so objavljena v razpisni
dokumentaciji javnega razpisa P7R.

5. Postopki za izbor upravičencev in
podeljevanje spodbud
5.1. Postopke za izbor upravičencev izvaja imenovana
komisija za dodelitev sredstev (v nadaljevanju
komisija).
5.2. Obravnava vlog obsega administrativni in
strokovni del in sicer;
(1) Sprejem vlog;
(2) Odpiranje vlog, ki obsega preveritev popolnosti
glede na predpisano vsebino v točki 3.4. posebnih
pogojev z možnostjo dopolnitve. Nepopolne vloge se
zavrže;
(3) Obravnava vlog; člani strokovnega dela komisije
izvedejo oceno ustreznosti vlagatelja/vloge, v skladu
z določili v točki 3.1. in točko 4. posebnih pogojev.
Neustrezne vloge se zavrne. Ocenjene vloge pod 50
točk in vloge, ki ne izpolnjujejo kriterijev, ki izhajajo
iz politike Sklada s področja upravljanja tveganj, se
neodobri.
(4) Obveščanje vlagatelja o izidu; Sklad s sklepom o
odobritvi oziroma neodobritvi mikrokredita pisno
obvesti vlagatelje, najkasneje v roku 45 dni od
prijavnega roka.
(5) Pritožba; Vlagatelj lahko, zoper sklep Sklada, sproži
upravni spor na Upravnem sodišču RS, v roku
trideset dni od dneva vročitve sklepa.
(6) Podpis kreditne pogodbe in ureditev zavarovanja;
Sklad, upravičenec in osebni solidarni porok/i
sklenejo pogodbo in uredijo zavarovanje kredita.
Zavarovanje kredita je urejeno:
a) ko je zagotovljeno zavarovalno razmerje 1:1
(znesek kredita : neobremenjena vrednost
b) nepremičnine v lasti fizične osebe – osebnega
poroka). Pri tem pa velja, da je osebni porok vsaj
en lastnik podjetja upravičenca in/ali drugi osebni
porok.

6. Medsebojne pravice in obveznosti
Sklada, upravičenca in solidarnega
osebnega poroka
6.1. Medsebojne pravice in obveznosti kreditojemalca,
osebnih porokov in Sklada izhajajo iz vloge
kreditojemalca za mikrokredit in kreditne
pogodbe.
6.2. Kreditojemalec in osebni porok/i upoštevajo vse
zaveze iz vloge in kreditne pogodbe, zlasti pa
soglašajo;
(1) Da poznajo vsebino javnega razpisa in se strinjajo
z vsemi procesi povezanimi z izvajanjem razpisa;
(2) Da so vsi podatki navedeni v vlogi za financiranje,
vključno z izjavami in njenih prilogah, resnični,
točni popolni in verodostojni;
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(3)

8. Končne določbe

Da se omogoči dostop do celotne dokumentacije
in informacij, v zvezi s projektom in namensko
porabo kredita, vsem pooblaščenim subjektom;

8.1. Posebni pogoji poslovanja stopijo v veljavo z dnem
21.12.2018 in so objavljeni na spletni strani
Sklada.

6.3. Sklad lahko odpokliče kredit ali odpove kreditno
pogodbo in s tem zahteva takojšnje vračilo
neodplačanih
zneskov
kredita
skupaj
s
pogodbenimi in zamudnimi obrestmi, v primeru
nastopa okoliščin in dogodkov navedenih 8. členu
kreditne pogodbe;

8.2. Sklad lahko spremeni posebne pogoje. Spremembe
začnejo veljati z dnem sprejetja.
Določbe razpisne dokumentacije imajo prednost
pred posebnimi pogoji.

6.4. Rezultati javnega razpisa so informacija javnega
značaja, ki se po zaključku razpisa, objavijo na
spletni strani Sklada.

7. Hramba dokumentacije
Kreditojemalec je dolžan, v skladu z veljavnimi predpisi,
vendar najmanj 7 let od datuma prenehanja kredita, za
namen naknadnega nadzora o upoštevanju določil
posebnih pogojev, hraniti vso dokumentacijo v zvezi s
projektom.
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