POSEBNI POGOJI POSLOVANJA K JAVNEMU RAZPISU P1 plus 2021

Slovenski podjetniški sklad Maribor, na podlagi
Splošnih pogojev poslovanja objavlja

POSEBNE POGOJE POSLOVANJA
k javnemu razpisu
GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE
KREDITE S SUBVENCIJO
OBRESTNE MERE
P1 plus 2021

1. Uvodne določbe
1.1. Javni razpis »P1 plus 2021 - Garancije Sklada za
bančne kredite s subvencijo obrestne mere« izvaja
JAVNI
SKLAD
REPUBLIKE
SLOVENIJE
ZA
PODJETNIŠTVO oziroma Slovenski podjetniški sklad
(Sklad), Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
1.2. Posebni pogoji, urejajo pogoje za pridobitev
garancije Sklada za bančni kredit s subvencijo
obrestne mere (v nadaljevanju garancije) na podlagi
Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 20152020, s spremembami.
1.3. Razpisna dokumentacija za P1 plus 2021 je
objavljena v Uradnem listu RS in na spletni strani
Sklada.
1.4. Pomen izrazov v posebnih pogojih:
(1) Bančni kredit pomeni z bančnim sklepom
odobren in s kreditno pogodbo dogovorjen znesek
financiranja izvedbe projekta kreditojemalca, po
ugodnih kreditno-garancijskih pogojih P1 plus.
(2) Moratorij na odplačilo kredita pomeni
pogodbeno dogovorjen odlog začetka vračanja
glavnice kredita. Začetek in konec obdobja moratorija
odobri kreditodajalec, v skladu z javnim razpisom in
se šteje v odplačilno dobo kredita.
(3) Garancija Sklada je državna povratna finančna

spodbuda, dogovorjena na podlagi pogodbene zaveze
Sklada in upravičenca. Gre za prevzem odgovornosti
Sklada do banke kreditodajalke, za odplačevanje
dolgoročnega bančnega kredita, če svoje obveznosti
ne izpolni kreditojemalec – upravičenec. Garancija
izražena v % od zneska kredita, pomeni delež kritja
izgube s strani Sklada za upravičene oziroma
namenske transakcije, v skladu z javnim razpisom.
▪ Razvojna garancija se odobri za financiranje
investicijskih vlaganj, s kreditom z ročnostjo od
1,5 do 10 let.
▪ Mikrogarancija se odobri za financiranje
obratnih sredstev s kreditom z ročnostjo od 1,5
do 5 let.
(4) Upravičenec
Sklada
je
kreditojemalec
dolgoročnega bančnega kredita, kateremu je Sklad
odobril garancijo s subvencijo obrestne mere.
(5) Subvencija obrestne mere pomeni nepovratno
finančno spodbudo države, ki jo plača Sklad v višini
razlike med bančno tržno obrestno mero in znižano
obrestne mere, določeno v javnem razpisu P1 plus.
(6) Referenčna obrestna mera pomeni ekvivalent
tržne obrestne mere, ki se določi skladno s Sporočilom
Komisije o spremembi metode določanja referenčnih
obrestnih mer in diskontnih stopenj.
(7) MSP je mlado oziroma staro mikro, malo ali
srednje veliko podjetje, ki ima vsaj enega in manj kot
250 zaposlenih, imajo letni promet, ki ne presega 50
milijonov EUR in/ali letni bilančno vsoto, ki ne presega
43 milijonov EUR, pri tem je;
• mikro podjetje, z manj kot 10 zaposlenih, ima
letni promet, ki ne presega 2 milijonov EUR in/ali
letni bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov
EUR.
• malo podjetje, z 10 in manj kot 50 zaposlenih,
ima letni promet, ki ne presega 10 milijonov EUR
in/ali letni bilančno vsoto, ki ne presega 10
milijonov EUR,
• srednje podjetje, s 50 in manj kot 250
zaposlenih, ima letni promet, ki ne presega 50
milijonov EUR in/ali letni bilančno vsoto, ki ne
presega 43 milijonov EUR
• MSP 5+ podjetje registrirano več kot 5 let do
vključno datuma vložitve vloge.
• MLADI MSP podjetje, ki je registrirano manj kot
5 let od vključno datuma vložitve vloge.
(8) Projekt je ciljno usmerjen in zaključen proces
razvijanja dejavnosti, ki so usmerjene k doseganju
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
B 05 Pridobivanje premoga,
C 11.01 Proizvodnja žganih pijač,
C 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov,
C 20-51 Proizvodnja razstreliv,
C 25.4 Proizvodnja orožja in streliva,
C 30.1. Gradnja ladij in čolnov,
C 33.15 Popravilo in vzdrževanje ladij in
čolnov,
C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil,
D – Oskrba z električno energijo, plinom in

končnega cilja in je predstavljen z opisom in popisom
predvidenih upravičenih stroškov.
(9) Poslovni proces pomeni skupek logično
povezanih izvajalskih in nadzornih postopkov in
aktivnosti, katerih izid je načrtovani izdelek ali storitev.
Poslovni proces razčlenimo na podprocese in
nadaljujemo z razčlenjevanjem vsakega podprocesa
v delovne procese.
(10) 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.
(11) Gospodarska dejavnost je vsaka pridobitna
dejavnost, ki se opravlja na trgu, s ciljem ustvariti
dobiček, zlasti pa nakup in prodaja blaga, proizvodnja,
prevozne, turistične, gradbene, blagovno prometne in
kakršne koli druge storitve.
(12) Gospodarska družba je kapitalska družba
organizirana kot delniška družba, družba z omejeno
odgovornostjo ali komanditna delniška družba in
pomeni osebno družbo organizirano kot družba z
neomejeno odgovornostjo ali komanditna družba.
Gospodarske družbe ureja Zakon o gospodarskih
družbah1.
(13) Samostojni podjetnik (s.p.) je fizična oseba,
ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v
okviru organiziranega podjetja, vodi poslovne knjige
po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži
letno poročilo na AJPES.
(14) Zadruga je pravna oseba, 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 članov2.
(15) Zavod pomeni pravno osebo zasebnega prava,
ki ob nepridobitni opravlja tudi gospodarsko
dejavnost3.
(16) Socialno podjetje (so.p.) je gospodarska
družba, ki se je preoblikovala po Zakonu o socialnem
podjetništvu4.
(17) SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti je
obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za
določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih
subjektov in njihovih delov za potrebe uradnih in
drugih administrativnih zbirk podatkov5.
(18) GURS pomeni Geodetsko upravo Republike
Slovenije, ki nudi javni vpogled v objavo podatkov o
ocenjeni tržni vrednosti nepremičnin.
(19) Izključen sektor/področje pomeni;
•
Glavne dejavnosti razvrščene v naslednja
področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 2008;

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,
o G 46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
o L – Poslovanje z nepremičninami,
o R 92 - Prirejanje iger na srečo.
•
Področja informacijske tehnologije, ki
podpirajo Izključene dejavnosti, internetne igre
na srečo in igralnice ter pornografijo.
•
Področje bioznanosti, ki obsega raziskave,
razvoj ali tehnične aplikacije, ki se nanaša na
kloniranje ljudi in gensko spremenjene
organizme.
(20) Podjetje v težavah pomeni podjetje, ki je v
prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oz. je podjetja
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah –
ZPRPGDT.
(21) Zaposlitev 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.
(22) Lastna sredstva podjetja predstavljajo vir
denarnih sredstev za zagotovitev financiranja
upravičenih stroškov projekta v minimalnem deležu
20 %. 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.
(23) A1 kreditno-garancijska linija predstavlja
80 % razvojno garancijo in mikrogarancijo za MLADI
MSP in 60 % garancijo za MSP 5+, ki ni registrirano
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Zakon o gospodarskih družbah – uradno prečiščeno besedilo
ZGD-1-UPB3 (Uradni list RS, št. 65/09 z dne 14. 8. 2009) s
spremembami in dopolnitvami.

paro;

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 z dne 22. 3. 1991) s
spremembami

Zakon o socialnem podjetništvu (ZSoc), UR. List
RS št. 20/11 s spremembami Ur.list. RS št 13/18
4

2

Zakon o zadrugah – uradno prečiščeno besedilo – ZZad-UPB2
(Uradni list RS, št. 97/09 z dne 30. 11. 2009)

5

Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07) s spremembami
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za glavno dejavnost v okviru SKD šifre G - Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih vozil in glavno
dejavnost v okviru izključenega sektorja/področja.
(24) A2 kreditno-garancijska linija predstavlja
80 % razvojno garancijo in mikrogarancijo za MLADI
MSP in MSP 5+, ki je razvojno tehnološko oziroma
inovativno in/ali investira le v nakup nove tehnološke
opreme, ki ni registriran za glavno dejavnost v okviru
SKD šifre G - Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil in glavno dejavnost v okviru
izključenega sektorja/področja.
(25) A3 kreditno-garancijska linija predstavlja
60 % razvojno garancijo in mikrogarancijo za MLADI
MSP in MSP 5+, registrirano za glavno dejavnost v
okviru SKD šifre G - Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil.
(26) C19 kreditno-garancijska linija predstavlja
Mikrogarancijo v višini 80 % za MSP za zagotovitev
likvidnosti za nadaljnjo izvajanje podjetniške
aktivnosti, katera so utrpela škodo zaradi virusa
COVID-19.
(27) Razvojno tehnološko/inovativno podjetje
pomeni podjetje, ki investira le v nakup nove
tehnološke opreme in/ali svoj razvoj ustrezno
predstavi (tekoči projekti, nosilci razvoja, registracijo
raziskovalne in razvojne dejavnosti (R&R), patenta).
(28) Nova tehnološka oprema pomeni nakup
novih strojev, strojne opreme in programske opreme
za tehnološki proces, neposredno pri proizvajalcu ali
njegovem pooblaščenem zastopniku in kot takšna še
ni uporabljena.
(29) Patent pomeni ozemeljsko in časovno
omejeno pravico intelektualne lastnine, ki jo država
podeli prijavitelju za razkritje izuma, ko izpolnjuje
pogoje za patentiranje.
(30) Upravičeni stroški; so dovoljeni stroški, ki
nastanejo v upravičenem obdobju 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.
(31) 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 ni prevzem).
(32) Cestno transportna sredstva so vsa cestna
prevozna sredstva, ki se morajo registrirati in pridobijo
prometno dovoljenje.
(33) Povezana oseba z vlagateljem, pomeni oseba
z lastniškim deležem pravne ali fizične osebe 25 % in
več in povezanost preko funkcije direktorja oziroma
predsednika.
Izjema; kadar družinski član prvotnega lastnika
prevzame malo podjetje, se opusti pogoj, da se

morajo sredstva kupiti od tretjih oseb, ki niso
povezane s kupcem.
(35) AJPES pomeni Agencijo Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve.
(37) FURS - Finančna uprava Republike Slovenije je
organ v sestavi Ministrstva za finance pristojen za
pobiranje davkov, prispevkov za socialno varnost,
carin, trošarin in drugih dajatev.
(36) S.BON-1, eS,BON pomeni bonitetno oceno
AJPES
za
gospodarske
družbe,
samostojne
podjetnike, zadrug in zavodov (S.BON-1/Z), pripisano
na podlagi računovodskih izkazov za zadnje poslovno
leto in iz njih izračunanih kazalnikov. Bonitetna
lestvica vključuje 10 bonitetnih razredov od najboljše
ocene SB 1 do najslabše SB 10 oziroma SB 10d.
(37) Poslovni načrt s finančno prilogo je
pripomoček Sklada, za vsebinsko pripravo vloge,
dosegljiv na spletni strani Sklada.
(38) Pooblaščeni subjekti so Slovenski podjetniški
Sklad, Evropski investicijski sklad (EIF), Računsko
sodišče Evropske skupnosti ali inštitucije in organe
Evropske komisije in Evropske unije in so pristojni za
nadzor in revizijo.
(39) Vloga za P1 plus obsega prijavni list z
obveznimi prilogami in se kreira in odda na ePortal
Sklada.
(40) Finančni kazalniki;
EBITDA - finančni kazalnik poslovne uspešnosti,
pomeni poslovni izid iz poslovanja, povečan za odpise
vrednosti, po podatkih iz izkaza poslovnega izida
(AOP151-AOP152+AOP144). Pogosto se uporablja za
oceno denarnega toka, ki izvira iz poslovne dejavnosti
podjetja.
Delež celotnega kapitala v obveznostih do virov
sredstev pomeni količnik po podatkih iz
računovodskih izkazov kot količnik;
AOP056
AOP055

Razmerje med finančnimi dolgoročnimi in
kratkoročnimi obveznostmi in EBITDA pomeni
količnik po podatkih iz računovodskih izkazov;
AOP076 + AOP087
AOP151 + AOP144

Dodana vrednost na zaposlenega pomeni
podatek iz obrazca S.BON-1 oziroma količnik po
podatkih iz računovodskih izkazov;
AOP126 - AOP128 - AOP148
AOP188

Višina kreditnih sredstev, namenjenih
financiranju obratnih sredstev količnik po
podatkih iz bančnega sklepa;

znesek kredita za obratna sredstva
znesek kredita

Neposredna prodaj izven trga RS v čistih
prihodkih od prodaje pomeni količnik po podatkih
iz računovodskih izkazov;
AOP115 + AOP118
AOP110

2. Oblika in obseg spodbud
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2.1. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo
obrestne mere so finančne spodbude namenjene
mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki
nimajo
zadostnih
jamstev
za
zavarovanje
dolgoročnega namenskega bančnega kredita ali del
svojih jamstev želijo sprostiti za nov investicijski
ciklus. Ugodnost kredita je izražena v nižjem
zavarovanju, nižji obrestni meri, ročnosti kredita in
koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

•

z ročnostjo kredita od 1,5 do 5 let, ki lahko
vključuje maksimalno 6 mesečni moratorij na
odplačilo glavnice,
• obrestovan z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR
+ 0,75 %,
• izjema; kredit po kreditno-garancijski liniji A3 je
obrestovan z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR
+ 1,00 %.
b) v višini 80 %, ki se odobri podjetju s statusom
MLADI MSP (A1) in MSP 5+ (A2), ki je
tehnološko inovativno ali projekt v celoti predstavlja
nakup nove tehnološke opreme:
• za kredit mikro in malemu podjetju v maksimalni
višini 100.000 EUR,
• za kredit srednje velikemu podjetju v maksimalni
višini 200.000 EUR,
• z ročnostjo kredita od 1,5 do 5 let, ki lahko
vključuje maksimalno 6 mesečni moratorij na
odplačilo glavnice,
• obrestovan z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR
+ 0,50 %.
in podjetjem, ki kandidirajo na kreditno-garancijsko
linijo C19, za kritje škode COVID-19 in
nadaljevanje podjetniške aktivnosti.

2.2 Vir sredstev je proračun Republike Slovenije, ki jih
je Sklad prejel skladno z Zakonom o interventnih
ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) (Uradni list št
203/2020) za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva
oz. MSP in pomoč pri omilitvi posledic drugega vala
epidemije COVID-19.
Skupna višina razpisanih sredstev;
• v višini 93.700.000 EUR za izdajanje garancij,
• v višini 9.370.000 EUR za subvencioniranje
obrestne mere.
2.2. Glede na starost, glavno dejavnost in tehnološko
inovativnost lahko podjetje pridobi;
(1) Razvojno garancijo na kreditno-garancijski
liniji A1, A2 in A3 in sicer;
a) v višini 60 %, ki se odobri podjetju s statusom
MSP 5+ (A1, A3):
• za kredit v maksimalni višini 1.250.000 EUR, (za
cestno tovorni promet – SKD šifra H 49.410 v
maksimalni višini 625.000 EUR),
• z ročnostjo kredita od 1,5 do 10 let, ki lahko
vključuje maksimalno 24 mesečni moratorij na
odplačilo glavnice,
• obrestovan z
obrestno mero 6 mesečni
EURIBOR + 0,75 %,
• izjema; kredit po kreditno-garancijski liniji A3 je
obrestovan z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR
+ 1,00 %,
b) v višini 80 %, ki se odobri podjetju s statusom
MLADI MSP (A1) ali MSP 5+ (A2), ki je
tehnološko inovativno ali projekt v celoti
predstavlja nakup nove tehnološke opreme:
• za kredit v maksimalni višini 937.500 EUR, (za
cestno tovorni promet – SKD šifra H 49.410 v
maksimalni višini 468.750 EUR),
• z ročnostjo kredita od 1,5 do 10 let, ki lahko
vključuje maksimalno 24 mesečni moratorij na
odplačilo glavnice,
• obrestovan z obrestno mero 6 mesečni EURIBOR
+ 0,50 %.
(2) Mikrogarancijo na kreditno-garancijski liniji A1,
A2, A3, in sicer;
a) v višini 60 %, ki se odobri podjetju s statusom
MSP 5+ (A1, A3):
• za kredit v maksimalni višini 100.000 EUR za
mikro in malo podjetje,
• za kredit v maksimalni višini 200.00 EUR za
srednje veliko podjetje,

3. Pogoji za pridobitev garancije
3.1. Primeren upravičenec
Garancija s subvencijo obrestne mere je odobrena
kreditojemalcu, ki izpolnjuje vse pogoje kandidiranja;
(1) Je MSP, ki ima sedež v Republiki Sloveniji;
(2) Je MSP organizirano kot;
a) samostojni podjetnik, gospodarska družba,
zadruga ali zavod, ki se ukvarja z gospodarsko
dejavnostjo,
b) socialno podjetje s statusom gospodarske družbe,
(3) Se ukvarja z glavno dejavnostjo, ki ni v okviru
izključenega sektorja/področja;
(4) Ima na zadnji dan preteklega meseca, glede na
mesec oddaje vloge, vsaj 1 zaposlenega za polni
delovni čas;
(5) Da ni podjetje v težavah (v prisilni poravnavi,
stečaju ali likvidaciji), z upoštevanjem izjeme za
podjetja, ki delujejo tri leta in manj, ki ne izpolnjujejo
merila za stečajni postopek;
(6) Da pridobljena sredstva ne nameni za dejavnosti
povezane z izvozom v tretje države ali države članice
in sicer, pomoč neposredno povezano z izvoženimi
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki) (skladno z Uredbo
EU št. 1407/2013);
(7) Da ne pridobiva pomoči po posebnem programu
za reševanje in prestrukturiranje;
(8) Na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih
davčnih obveznosti (v višini 50 EUR ali več do FURS);
(9) Ima na dan oddaje vloge predložene vse obračune
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja
za obdobje zadnjega leta;
(10) Nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do
poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;
(11) Da dosega bonitetno oceno objavljeno na
spletnem portalu GVIN, vsaj D2 (ne velja za podjetja
ustanovljena po 1.1.2020 in zavode);
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(12) Dosega delež celotnega kapitala v obveznostih
do virov sredstev vsaj 7,0 %, (ne velja za podjetja
ustanovljena po 1.1.2021 in zavode);
(13) Dosega vrednost finančnega kazalnika »finančne
obveznosti/EBITDA« v pozitivni vrednosti do vključno
7,0 ali manj, (ne velja za podjetja ustanovljena po
1.1.2021 in zavode);
(14) Ohranja število zaposlenih (izhodišče je število
zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca, glede na
mesec oddaje vloge), do zaključka projekta,
najkasneje do 31.12.2022 oziroma do 31.12.2023;
(15) Da s projektom izboljša tehnološko opremljenost
in delovne pogoje z vidika povečanja prihodka in
dobička ali dodane vrednosti na zaposlenega;
(16) Ima zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno
likvidnost za izvedbo projekta;
(17) Da med viri financiranja upravičenih stroškov, ob
dolgoročnem kreditu in drugih virih, zagotavlja vsaj
(18) 20 % lastnih virov, pri tem med lastna sredstva
ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč;
(19) Da je projekt realiziran v Republiki Sloveniji,
(20) Zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev
podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih
dejavnosti ali zagotoviti porabo
za namen
premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih
zaradi virusa COVID-19;.

(8) Za zavarovanje kredita so primerne naslednje
vrste zavarovanj;
a) nepremičnine v Republiki Sloveniji, pri čemer se za
tržne vrednosti upošteva vrednost GURS ali
cenitev pooblaščenega izvajalca, vsaj iz leta 2020,
b) oprema in stroji, ki se nahajajo v Republiki
Sloveniji, pri čemer se upošteva neto nabavna
vrednost oziroma knjigovodska sedanja vrednost,
c) dolgoročni bančni depoziti, zavarovanje kredita pri
zavarovalnici,
d) vrednostni papirji s katerimi se trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
e) zaloge, odstop terjatev in
f) poroštva fizičnih oseb.
(9) Upravičenec mora ohraniti predmet investicije v
območju RS vsaj dve leti po odobritvi investicije za isti
namen (sklep Sklada), kar pomeni, da predmet
investicije ne sme biti prodan, oddan v najem ali lizing
tretjim osebam;
(10) Sklep o odobritvi oziroma neodobritvi vloge, izda
Sklad v roku 45 dni od prijavnega roka, upoštevajoč
da se sklepi lahko izdajo končnim upravičencem šele,
ko je zagotovljen priliv sredstev po sklenjeni pogodbi
z MGR.
(11) Izdaja garancije Sklada je možna do vključno
1.12.2022.

3.2. Dopustni pogoji kandidiranja
Ob izpolnjevanju pogojev za pridobitev garancije
mora vlagatelj izpolnjevati tudi dopustne pogoje;
(1) Garancija Sklada se lahko odobri za odobren
bančni kredit v eni izmed bank, s katerimi ima
Sklad sklenjeno pogodba o medsebojnem
sodelovanju;
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. ter Delavska
hranilnica d.d. Ljubljana ter Unikredit banka
Slovenija d.d.;
(2) Da vlagatelj pridobi bančni sklep o odobritvi
dolgoročnega kredita pod pogoji javnega razpisa
Sklada P1 plus;
(3) Pravočasno oddana vloga na ePortal sklada, glede
na določeno dinamiko prijavnih rokov v javnem
razpisu;
(4) Pravilno digitalno podpisan prijavni list s strani
odgovorne osebe vlagatelja za zastopanje;
(5) Možna odobritev garancije za največ dva projekta,
prijavljena na različni kreditno-garancijski liniji, v
istem ali različnih prijavnih rokih;
(6) Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti
upravičenih stroškov projekta, pri tem mora podjetja
zagotoviti minimalni 20 % delež z lastnimi viri
sredstev;
(7) Zavarovanje bančnega kredita izvede banka, v
skladu s pogoji poslovanja banke in smernicami
dogovorjenimi v pogodbi o medsebojnem sodelovanju
med banko in Skladom. Pri oceni vrednosti
zavarovanja se ne upošteva zavarovanje z garancijo
Sklada;

3.3. Koriščenje bančnega kredita
(1) Koriščenje bančnega kredita je možno po izvedbi
postopkov z vrtnim redom;
a) Izdan sklep Sklada o odobritvi garancije;
b) Podpis kreditne pogodbe med izbrano banko in
kreditojemalcem,
c) podpis pogodbe o izdaji garancije med Skladom
in kreditojemalcem,
d) izdaja garancije Sklada izbrani banki.
(2) Koriščenje bančnega kredita je strogo namensko
za odobrene upravičene stroške, nastale v obdobju od
1.1.2021 do 31.12.2022. Posamezen kreditojemalec
lahko koristi kredit v dogovorjenem roku koriščenja na
bančnem sklepu.
(3) Povračilo že plačanih stroškov za obratna sredstva
ni dovoljeno, izjemoma je s soglasjem Sklada
dovoljena delno povračilo že plačanih upravičenih
stroškov za materialne investicije.
3.4. Vloga za garancijo Sklada
(1) Vlagatelj za odobritev garancije pripravi in odda
vlogo na ePortal Sklada. Vloga vsebuje;
a) Spletni obrazec Sklada »Prijavni list« dostopen
na https://eportal.podjetniskisklad.si/,
b) Poslovni načrt s finančno prilogo,
c) Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida,
oddano na AJPES, v okviru letnega poročila za
leto 2019 oziroma 2020,
d) Izpolnjen in potrjen Obrazec 1 »Pooblastilo za
potrebe preverjanja podatkov pri FURS«,
e) Bančni sklep o odobritvi kredita po kreditno –
garancijskimi pogoji javnega razpisa,
f) AJPES bonitetno oceno S.BON-1, na podlagi
letnega poročila za leto 2019 oziroma 2020,
g) Podjetje ustanovljeno v letu 2021 priloži
bilanco stanja in izkaz poslovnega izida,
sestavljeno od dneva ustanovitve do zadnjega
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dne preteklega meseca, glede na mesec
oddaje vloge in AJPES obrazec BON-2.
h) V primeru nakupa nepremičnine, se predloži
cenitev objekta, izdelana s strani pooblaščenega
izvajalca, vsaj v letu 2020.
(2) Prijavni list, poslovni načrt s finančno prilogo in
bančni sklep o odobritvi kredita niso predmet
dopolnitve vloge.

(2) Za datum nastanka upravičenih stroškov se šteje
nastanek dolžniško upniškega razmerja.
(3) Upravičeni stroški smejo nastati le na podlagi
nakupa od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa
tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s 25 % in
več in povezana preko funkcije direktorja oziroma
predsednika.
(4) Kadar družinski član prvotnega lastnika prevzame
malo podjetje, se opusti pogoj, da se morajo sredstva
kupiti od tretjih oseb, ki niso povezana s kupcem.
(5) Pri razvojni garanciji (A1, A2 in A3) se med
upravičene stroške upošteva;
a) materialne investicije; nakup novih strojev,
opreme, nakup zemljišča, stroške komunalnega
in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški
gradnje, obnove in/ali nakupa objekta (v
vrednosti brez DDV),
b) nematerialne investicije; nakup patentiranih
pravic, licenc, (v vrednosti brez DDV),
c) obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi
in/ali nematerialnimi investicijami in lahko
znašajo največ 30% od skupne vrednosti
materialno/nematerialnih investicij oziroma
maksimalno 200.000 EUR (v vrednosti z DDV) in
v skladu z navedbo v točki 3.6.(5).
(6) Pri mikrogaranciji (A1, A2, A3 in C19) se med
upravičene stroške upošteva le obratna sredstva;
a) izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga (v
vrednosti z DDV) ,
b) Izdatki za opravljene storitve (v vrednosti z
DDV ,
c) izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki
iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo
in z dela, stroški prehrane med delom).
(7) Iz kreditnih sredstev niso dovoljeni;
a) izdatki, ki bi se nanašali na izvedbo projekta, s
katerim bi si vlagatelj krepil dejavnost in
področje, ki so izključena,
b) povračila že plačanih izdatkov, izjema je lahko
delno povračilo izdatkov za materialne investicije
na podlagi soglasja Sklada,
c) izdatki za nadomeščanje obstoječih kreditov ali
lizing pogodb,
d) nakupi cestno transportnih sredstev.
(8) Za podjetja, ki niso zavezanci za DDV, velja
izjema, da se pri njih vsi upravičeni stroški priznajo v
bruto vrednosti oziroma zaračunana vrednost z DDV.

3.5. De minimis
(1) Garancija Sklada za bančni kredit s subvencijo
obrestne mere P1 plus ima status državne pomoči de
minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013 ter mnenja Ministrstva za finance o
skladnosti sheme de minimis pomoči »Program
izvajanja
finančnih
spodbud
MGRT-de
minimis«.pomoči de minimis,
(2) Šteje se, da je pomoč dodeljena upravičencu z
dnem, ko Sklad odobri garancijo za dolgoročni kredit
s subvencijo obrestne mere (datum sklepa). Sklad s
sklepom seznani kreditojemalca o višini in dnevu
dodelitve pomoči de minimis.
(3) 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 6,
če kreditojemalec deluje v komercialnem cestnem
prevozu tovora.
(4) Kumulacija (seštevanje) pomoči de minimis se
presoja na podlagi uradnih evidenc o dodeljenih
državnih pomočeh de minimis, pridobljenih s strani
Ministrstva za finance.
(5) Za enotno podjetje se šteje vsa podjetja, ki so med
seboj neposredno ali preko enega ali več drugih
podjetij najmanj v enem od naslednjih razmerij;
a) Podjetje ima večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) Podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino glasov članov upravnega, poslovnega ali
nadzornega organa drugega podjetja;
c) Podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene
z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi
družbeni pogodbi ali statutu;
d) Podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje
večino glasovalnih pravic;
e) Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz prejšnjih
alinej, preko enega ali več drugih podjetij.
(6) Sklad o pomoči de minimis pripravi podatke
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ki je,
kot priglasitelj sheme, zavezano poročati Ministrstvu
za finance.

4. Merila za določitev upravičenca
4.1. Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje
kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih
upravičencev;
a) zaposleni podjetja,
b) lastna sredstva za izvedbo projekta,
c) dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje,
d) povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
e) višina
kreditnih
sredstev,
namenjenih
financiranju obratnih sredstev,
f) neposredna prodaja izven trga RS,

3.6. Upravičeni stroški
(1) Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe
poslovnih procesov in na območju RS, znotraj obdobja
upravičenosti od 01.01.2021 do 31.12.2022.

evrov, v kolikor kreditojemalec skladno z računovodskimi standardi vodi
ločene računovodske izkaze za dejavnost komercialnega cestnega prevoza
tovora

6

Če upravičenec opravlja komercialne cestne prevoze tovora in tudi druge
dejavnosti, se za druge dejavnosti, lahko uporablja zgornja meja 200.000
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g)
h)
i)
j)

namen projekta,
tržna naravnanost podjetja,
vpliv projekta na okolje in
status podjetja (mladi MSP ali MSP 5+).

projektov v preteklih petih letih oziroma, če oceni, da
je izpostavljenost do projektov iz preteklih podprtih
instrumentov previsoka ali na podlagi bonitetnega
poročila S.BON-1 nesorazmerna.

4.2. Merila za izbor končnih upravičencev so z
obrazložitvijo sestavni del razpisne dokumentacije.

5.4. Obveščanje o rezultatih
(1) Vlagatelje
se, o izidu obravnave vlog
(odobritev/neodobritev garancije) pisno obvesti s sklepom
v roku 45 dni od roka za oddajo vloge.
(2) Vlagatelj lahko, zoper sklep Sklada, sproži upravni
spor na Upravnem sodišču RS, v roku trideset dni od
dneva prejema sklepa.

4.3. Pozitivno ocenjena vloga, je vloga, ki, na podlagi
ocene meril, doseže vsaj 50 in več točk od možnih 100
točk.
Ocenjene vloge pod 50 od možnih 100 točk se ne
odobri.

5.5. Izdaja garancije banki
(1) Sklad banki izda garancijo na podlagi;
a) Sklepa Sklada o odobritvi garancije s subvencijo
obrestne mere,
b) podpisane kreditne pogodbe med banko in
kreditojemalcem/upravičencem,
c) podpisane pogodbe o izdaji garancije, sklenjene
med Skladom in upravičencem.

4.4. Če odobrena višina garancij s subvencijo
obrestne mere presega razpisana finančna sredstva,
imajo prednost vloge, ki dosežejo večje število točk.
Pri istem številu točk bodo odobrene vloge z več
točkami pri merilih z vrstnim redom; dinamika rasti
čistih prihodkov od prodaje, neposredna prodaja izven
trga RS/čisti prihodki od prodaje in povečanje dodane
vrednosti na zaposlenega.

5.6. Zavarovanje kredita mora banka urediti v roku
180 dni od prvega nakazila kredita. Skladu mora
posredovati izjavo, da je uredila zavarovanje skladno
s kreditno pogodbo med banko in kreditojemalcem.
Če se zavarovanje ne uredi v dogovorjenem roku,
Sklad pisno obvesti banko o prenehanju veljavnosti
garancije.

5. Postopki za izbor upravičencev in
podeljevanje spodbud
5.1. Odobravanje garancij Sklada za bančne kredite s
subvencijo obrestne mere poteka dvostopenjsko;
(1) Prva stopnja se odvija na nivoju poslovne banke,
ki na podlagi vloge podjetja, v skladu s poslovno
politiko banke, javnim razpisom Sklada in pogodbe o
medsebojnem sodelovanju Sklada in banke, presodi
upravičenost do kredita zavarovanega z garancijo
Sklada. V primeru odobritve vloge, banka izda sklep s
kreditno-garancijskimi pogoji Sklada;
(2) Druga stopnja se odvija na Skladu.

5.7. Upravičenec lahko s soglasjem banke, po
prejemu sklepa Sklada, predlaga spremembo
kreditnih pogojev izhajajoč iz bančnega sklepa. Sklad
lahko soglaša s spremembami, če so le-te v okviru
javnega razpisa. Enako velja, če spremembo kreditnih
pogojev predlaga banka.
5.8. Sklad, na podlagi poročanja banke o stanju
kredita, za prejemnike garancij analitično spremlja
stanje kredita.

5.2. Z oddajo vloge ne ePortal Sklada (prijavni list s
prilogami), vlagatelj le-to uradno pošlje v obravnavo.
5.3. Postopke za izbor upravičencev izvaja
imenovana komisija Sklada in obsega;
(1) Preveritev popolnosti, v skladu z vsebino vloge
določeno v javnem razpisu. Če vloga ni popolna, se
upravičenca pisno pozove k dopolnitvi, pri tem pa
velja, da prijavni list, predstavitveni načrt s finančno
prilogo in bančni sklep niso predmet dopolnitve.
Nepopolna vloga se zavrže in o tem s sklepom obvesti
vlagatelja.
(2) Preveritev ustreznosti vlagatelja, vloge in
zavarovanja, v skladu s pogoji kandidiranja v javnem
razpisu. Neustrezne vloge se zavrne in o tem s
sklepom obvesti vlagatelja.
(3) Oceno vloge po merilih iz javnega razpisa za izbor
končnih upravičencev. Ocenjuje se popolne in
ustrezne vloge. Ocenjene vloge s 50 in več točkami se
odobri.
Ocenjene vloge pod 50 od možnih 100 točk se ne
odobri.
(4) Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge
v primeru nerealiziranih že odobrenih projektov ali
nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že podprtih

6. Medsebojne pravice in obveznosti
Sklada ter upravičenca do garancije
6.1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank so
določene;
a) v pogodbi o medsebojnem sodelovanju pri
dolgoročnem kreditiranju mikro, malih in srednje
velikih podjetij in izdajanju garancij, sklenjeno
med Skladom in banko,
b) v kreditni pogodbi med kreditojemalcem in
banko ter
c) v pogodbi o izdaji garancije med Skladom in
upravičencem do garancije.
6.2. Upravičenec do garancije Sklada, v času
trajanja garancije ne more zamenjati banke
kreditodajalke.
6.3. Izdaja garancije banki temelji na izpolnjevanju
pogojev izhajajoč iz bančnega sklepa v vlogi.
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7. Hramba dokumentacije

6.4. Upravičenec upošteva vse zaveze iz vloge in
pogodbe o izdaji garancije, zlasti pa soglaša;
(1) Da pozna vsebino javnega razpisa in se strinja z
vsemi procesi povezanimi z izvajanjem razpisa;
(2) Da so vsi podatki navedeni v vlogi, vključno z
izjavami in prilogami, resnični in popolni;
(3) Da je seznanjen in se strinja s pravili de minimis
pomoči in posredovanjem podatkov v zvezi s
seštevanjem de minimis pomoči;
(4) Da se strinja z izvajanjem nadzora s strani
pooblaščenih oseb iz pristojnih inštitucij iz Republike
Slovenije in Evropske komisije.

7.1. Upravičenec je dolžan, za namen naknadnega
nadzora o upoštevanju določil posebnih pogojev,
hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu
z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 7 let od datuma
prenehanja garancije.
7.2. Uporabniki osebnih podatkov so Sklad,
ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske
družbe in računsko sodišče. Sklad hrani vse osebne
podatke izhajajoč iz dokumentacije vlagatelja;
a) 2 leti od zaključka javnega razpisa ali
b) 10 let po prenehanju pogodbe o izdaji garancije.

6.5. Aktivnosti Sklada, izhajajoč iz pogodbenih določil
so zlasti;
(1) Da bo v roku 30 dni, od prejema popolnega
zahtevka banke za unovčitev garancije, plačal svojo
obveznost v višini 60 % oz. 80 % neodplačanega dela
glavnice kredita.
(2) Da v primeru, ko se kredit koristi za namene v
nasprotju z določili javnega razpisa, odpove pogodbo
o izdaji garancije in do izplačila garancije ne pride.
(3) Odpove pogodbo in prekliče garancijo, če banka,
v roku 180 dni od prvega nakazila kredita oziroma v
podaljšanem roku, ni uredila zavarovanje s
kreditojemalcem skladno s kreditno pogodbo.
(4) Pri preveritvi zahtevka za unovčenje garancije,
Sklad lahko, v primeru ugotovitve nenamenskega
koriščenja kredita, zniža ali v celoti zavrne izplačilo
garancije banki.

7.3. Za namen izvajanja tega javnega razpisa se
obdelujejo osebni podatki kot so ime in priimek,
telefonska številka, elektronska pošta, osebni podatki,
potrebni za preprečevanje pranja denarja in
financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi
s finančno transakcijo končnega upravičenca.

8. Končne določbe
8.1. Posebni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem
sprejetja 31. 03. 2021 in so objavljeni na spletni strani
Sklada.
8.2. Sklad lahko spremeni posebne pogoje.
Spremembe začnejo veljati z dnem sprejetja. Določbe
razpisne dokumentacije imajo prednost pred
posebnimi pogoji.

6.6. Rezultati javnega razpisa so informacija javnega
značaja, ki se po zaključku razpisa, objavijo na spletni
strani Sklada.
6.7. Sklad ne zaračunava nadomestila za odobritev
ter vodenje garancije.
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