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I. Navodila 

 
Slovenski podjetniški sklad s tem razpisom ponuja kredite, ki jih 
lahko pridobijo mikro, mala ali srednje velika podjetja s sedežem 
v Republiki Sloveniji.  
 
Skupna višina finančnih sredstev, ki so na razpolago za 
izvedbo predmetnega javnega razpisa je 77.030.000,00 
EUR, zagotavlja Javni sklad Republike Slovenije za 
podjetništvo. 
 
Kredit lahko pridobi MSP-ji;  
- ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge 

najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas, 
- ki imajo sedež v Republiki Sloveniji,  
- ki se, kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko 

dejavnostjo in so organizirani kot gospodarske družbe, 
samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter 
socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter 
zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem 
podjetništvu. 

 
Namen in cilj javnega razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih 
virov financiranja podjetjem, za namen likvidnostnega financiranja 
podjetij. 
 
Na javni razpis »P7C 2021 – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC 
EPIDEMIJE COVID-19« se vlagatelj/kreditojemalec prijavi na ePortalu 
Sklada. 
Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo 
vlagatelj/kreditojemalec samostojno pripravi in skupaj s prilogami 
odda na ePortal Sklada  https://eportal.podjetniskisklad.si/. V 
kolikor se odloči za strokovno pomoč, lahko 
vlagatelj/kreditojemalec, ob registraciji svojega podjetja ali 
kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. 
Vlagatelj/kreditojemalec lahko določi pooblaščenca, ki mora biti 
predhodno registriran na e-portalu Sklada.  
V vloge vlagatelja/kreditojemalca osnovni podatki o podjetju 
izhajajo iz matične številke podjetja. Na podlagi matične številke se 
prenesejo podatki iz Ajpesove baze v e-Portal.  
Pri tem bi vse vlagatelje seznanili, da smo z digitalizacijo prijave na 
razpis, zelo poenostavili postopke in dokumente za izpolnjevanje in 
oddajanje vloge, kar se odraža tako v prihranku časa, kakor tudi 
denarja, ki ga namenjate za pripravo vloge.  
 

Podpisovanje vloge se izvede preko dvofaktorskega podpisovanja. 
Pri tem velja izpostaviti, da boste prejeli enkratno geslo na mobilno 
številko odgovorne osebe za podpisovanje (SMS žeton) s katero 
boste zaključili podpis. 
 
Vlagatelje/kreditojemalce opozarjamo, da v kolikor oddajo vlogo, ki 
ni podpisana s strani odgovorne osebe podjetja (izhajajoč iz 
Poslovnega registra RS), se vloga kot neustrezna zavrne. 
 

https://eportal.podjetniskisklad.si/
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Popolna vloga vlagatelja/kreditojemalca obsega podpisano vlogo za 
financiranje P7C 2021, z obveznimi prilogami,  navedenimi vjavnem 
razpisu točka 6. Vsebina vloge. 
Pri tem velja omeniti, da lahko na razpisu kandidirajo le podjetja, 
katerim iz S.BON-1 (Ajpes) obrazca izhaja bonitetna ocena od SB1 
do vključno SB8. Upošteva se bonitetna ocena na podlagi letnega 
poročila za leto 2019 oziroma 2020. 
 
Iz vloge mora izhajati zaprta finančna konstrukcija upravičenih 
stroškov, kvalitetna in realna izvedba projekta v predvidenem 
obdobju in krepitev podjetniške aktivnosti.  
 
Predmet razpisa so namenski krediti do vključno 100.000 EUR z 
ročnostjo od 1 do 7 let in možnim moratorijem na odplačilo glavnice 
kredita od 1 do 24 mesecev. 
 
Javni razpis ima tri prijavne roke; 22. 04, 20. 05 in 10. 06.2021. 
 
Na prvi prijavni rok 22. 4. 2021 lahko kandidirajo samo 
podjetja, ki imajo dolg iz naslova vračila plačil za pogodbo o 
paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena Zakona o 
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 

61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE, v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP)  

in imajo registrirano glavno dejavnost po SKD (v nadaljevanju 
organizatorji potovanj):  

- N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,  
- N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in  
- N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.  

 
Na prijavni rok 20. 05. in 10. 06. 2021 lahko kandidirajo vsa 
podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ni izločena 
dejavnost ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja 
opredeljena v javnem razpisu. 
 
Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri 
največ ena vloga z izjemo, da se kreditojemalcu – 
organizatorju potovanj, ki je kandidiral na prvi prijavni rok 
22. 04. 2021, lahko odobrita dve vlogi v skupni viši kredita 
do vključno 100.000 EUR. 
 
Kredit po tem javnem razpisu lahko predstavlja do 100% virov 
financiranja upravičenih stroškov. 
 
Iz vloge mora izhajati zaprta finančna konstrukcija upravičenih 
stroškov (upravičeni stroški so enaki znesku kredita), kvalitetna in realna 
izvedba projekta v predvidenem obdobju in krepitev podjetniške 
aktivnosti.  
 
V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet financiranja je 
dovoljeno financirati naložbe v opredmetena osnovna sredstva 
(nakup nove opreme), v neopredmetena sredstva (nakup patentnih 
pravic, licenc), obratna sredstva in stroške dela. 
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Sklad od kreditojemalca zahteva izročitev 5 bianco podpisanih menic 
z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice, in sicer 
za kredite do vključno 25.000 EUR. Za kredite od 25.001 do vključno 
100.000 EUR Sklad od kreditojemalca zahteva izročitev 5 bianco 
podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo ter nalogom za 
plačilo menice in sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno 
izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).  
 
Komisija Sklada za dodelitev sredstev bo vloge pregledala z vidika 
popolnosti in ustreznosti. Vloga je popolna, kadar je v celoti in 
ustrezno izpolnjena, glede na predpisano vsebino in so priloženi vsi 
predpisani obrazci. Ustrezne vloge so vloge, ki izpolnjujejo splošne 
in osnovne pogoje iz razpisa. Po administrativnem pregledu 
popolnosti vlog sledi strokovni pregled izpolnjevanja pogojev in 
ocenjevanje vloge po merilih za izbor, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije. 
 

Pri odobravanju vlog kreditojemalcev Sklad posameznega 
kreditojemalca obravnava in ocenjuje izključno v skladu s pogoji 
kandidiranja in merili za izbor, ne glede na njegovo narodnost, spol, 
politično pripadnost, invalidnost oz. posebne potrebe, izbrano religijo 
ali spolno usmerjenost. 
 

Vlagatelji bodo o odločitvi Sklada obveščeni najkasneje v roku 45 
dni, ob upoštevanju, da je na posamezni prijavni rok oddanih 
maksimalno 250 vlog. V primeru večjega števila vlog se rok 
sorazmerno podaljša. 
 
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi kredita bo Sklad s 
podjetjem podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita. 
Vzorec kreditne pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.  
 

Črpanje kredita je namensko in enkratno. Kreditojemalec izpolni 
obrazec »Zahtevek za črpanje kredita«, katerega odda v skenirani 
obliki na e-poštni naslov »covidkrediti@podjetniskisklad.si«. 
Sklad bo najkasneje v roku osem delovnih dni izplačal znesek kredita 
na TRR kreditojemalca.   
 
Kreditojemalec ima obveznost, da v roku 10 dni, po zaključku porabe 
kreditnih sredstev, za namene v skladu s kreditno pogodbo, odda 
ustrezno podporno dokumentacijo v skenirani obliki na ePortal 
https://eportal.podjetniskisklad.si/. 
 

Dokazila za porabo kredita so;  
- za kredit odobren organizatorju potovanj v prvem prijavnem roku 

22. 04. 2021;  
o seznam potrošnikov in višine njihovih terjatev do 

Organizatorjev potovanj in potrdila o izvedenem plačilu 
potrošnikom,  

- za kredite odobrene v drugem prijavnem roku 20. 05. in v 
tretjem prijavnem roku 10. 06. 2021; računi dobaviteljev, 
mesečni obračun plač za posameznega zaposlenega in 
pripadajoča potrdila o izvedenem plačilu.  

https://eportal.podjetniskisklad.si/
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Če poraba kreditnih sredstev, ne bo pravočasna in skladna 
z upravičenimi stroški, se bo obrestna mera za čas do 
odprave nepravilnosti, zvišala na 8 % letno, nominalno. Če 
podjetje napake ne odpravi v roku 6 mesecev od datuma 
obvestila, bo Sklad kreditno pogodbo razdrl in sprožil postopek 
poplačila kredita. 

 
Morebitne spremembe besedila javnega razpisa, glede višine 
razpoložljivih finančnih sredstev, načina oddaje vloge in morebitne 
druge spremembe, bo Sklad sproti objavil v Uradnem listu RS in na 
spletni strani Sklada www.podjetniskisklad.si. 
 
Želimo vam uspešno kandidaturo, da s sodelovanjem RASTEMO 
SKUPAJ. 

http://www.podjetniskisklad.si/
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II. Javni razpis 
 
 
1. Izvajalec 
 

P7C 2021 KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE 
COVID - 19 
 
FIRMA: JAVNI   SKLAD   REPUBLIKE   SLOVENIJE   ZA 
              PODJETNIŠTVO 
 
SKRAJŠANA FIRMA: SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD 
 
SEDEŽ: ULICA KNEZA KOCLJA 22, 2000 MARIBOR.  
 
 

2. Predmet,  
    namen in  
   cilji produkta  
    
 
 
 
 
 
 
 

Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada. 
 
Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje 
za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na 
gospodarstvo.  
 
Cilji javnega razpisa so: 
 poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbo  o 

paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP)1, 

 omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se 
kaže predvsem v: 

- brezobrestnem kreditu, 
- brez stroškov odobravanja in vodenja,  
- nižjih zavarovalnih zahtevah, 
- ročnosti kredita, 
- možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.  

 omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih 
pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih 
postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek 
pridobitve kredita), 

 »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij. 
 

 
3. Viri      
    financiranja 

Finančni produkt so krediti, ki se financirajo iz namenskega 
premoženja Sklada, 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.  
 
Skupni razpoložljivi znesek je v višini 77.030.000 EUR. 
 
 

4. Pogoji za 
kandidiranje na 
javnem razpisu 

 
 
 

4.1 Splošni pogoji kandidiranja 
 
Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje: 

a) ima status mikro, malo ali srednje veliko podjetje s sedežem 
v Republiki Sloveniji,   

b) podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske 

                                                           
1  Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 

(Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE)  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0766
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
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družbe, samostojni podjetniki posamezniki2, zadruge in 
zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske 
družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu 
o socialnem podjetništvu; 

c) ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge 
najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas3. V število 
zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del; 

d) predložiti mora popolno vlogo za financiranje in razkriti vse 
naknadne podatke in dati pojasnila, ki jih Sklad lahko 
dodatno zahteva za presojo vloge za financiranje; 

e) vloga za financiranje mora biti podpisana s stani odgovorne 
osebe podjetja (direktor oz. prokurist izhajajoč iz Poslovnega 
registra Slovenije); 

f) imet i S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 
2019 oz. 2020 z oceno vsaj SB84 

g) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do poslovnih 
bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus; 

h)   v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo za 
načrtovane upravičene stroške;  

i) je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z 
vidika osnovnega namena javnega razpisa (omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19); 

j) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v nadaljevanju 
javnega razpisa;   

k) na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več); 
šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje 
obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge; 

l) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb 
in zadrug v težavah (Ur.l. RS, št. 5/17); 

m) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne 
odločbe Evropske Komisije, ki je pomoč razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom; 

n) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena globa za 
prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, 
št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve 
državljana tretje države; 

 

                                                           
2 Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži letno poročilo na 

AJPES. 
3 143. čl. ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni čas 40 ur 
na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega 
zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za zaposleno osebo šteje nosilec 
dejavnosti, ki je zavarovan za polni delovni čas. 
4 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni 

najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno. 
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o) ni prejemnik pomoči za lažje zaprtje nekonkurenčnih 
premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU; 

p) kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih 
proizvodov pred uvoženimi; 

q) da med vlagateljem in MGRT, Slovenskim podjetniškim 
skladom, Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije, Slovenskim regionalno razvojnim skladom niso 
bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene 
hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju 
ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo 
oz. izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o 
sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 
leta. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in 
ministrstvom oz. izvajalskimi institucijami ministrstva pri že 
sklenjenih pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih 
obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga; 

r) vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je 
prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. 

s) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike Sklada, s 
področja upravljanja tveganj. 
 

Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/MSP. 

 
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije 
(ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima eno ali 
več partnerskih in/ali povezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi 
glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in 
drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih 
izkazov podjetja, v katere je podjetje vključeno za namene 
konsolidacije. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko 
podjetje.  
 

Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni 
poravnavi, stečaju ali likvidaciji oz. so podjetja v težavah v skladu z 
Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in 
v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU. 
 
Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin (8. 
čl. ZPRPGDZT): 

- 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;  

- 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;  

- če je družba že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno 
plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov 
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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:  

- 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;  

- 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.  

 
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo registrirano 
glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, 
skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji 
dejavnosti - SKD2008 (Ur. l. RS, št. 69/07 in Ur. l. RS, št. 17/08): 
 A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, 
 B 05: Pridobivanje premoga, 
 C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev, 
 C 11.01: Proizvodnja žganih pijač, 
 C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov, 
 C 20.51: Proizvodnja razstreliv, 
 C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva, 
 C 25.4:  Proizvodnja orožja in streliva, 
 C 30.4:  Proizvodnja bojnih vozil, 
 E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov, 
 E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki, 
 G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, 
 G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, 

tobačnimi izdelki, 
 G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 

ribami, raki, mehkužci, 
 G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s 

tobačnimi izdelki, 
 G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, 

pijačami in tobačnimi izdelki, 
 K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti, 
 L: Poslovanje z nepremičninami, 
 M 69: Pravne in računovodske dejavnosti, 
 M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno 

svetovanje,  
 R 92: Prirejanje iger na srečo. 

 

Kredit se ne odobri podjetjem, ki so bila dne 31.decembra 2019 že 
podjetja v težavah (v smislu uredbe o splošnih skupinskih izjemah). 
 
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije do vključno datuma 
oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja v težavah v skladu z 
Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek 
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. 
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Produkt prav tako ne podpira projektov na področju: 
 
- 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; 

- 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. 

- dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge dejavnosti, ki veljajo 
za etično ali moralno sporne oz. so prepovedane z nacionalno 
zakonodajo RS. 

- letališke infrastrukture, razen če so povezane z varstvom okolja ali 
jih spremljajo naložbe, potrebne za blažitev ali zmanjšanje njenega 
negativnega vpliva na okolje; 

- naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki izhajajo iz 
dejavnosti, navedenih v prilogi I k Direktivi 2003/87/ES5. 

 
 

4.2. Osnovni pogoji kandidiranja  
 

Podjetje, ki kandidira za likvidnostni kredit mora izpolnjevati vse 
naslednje pogoje: 

a) imeti zagotovljen trg, ki je razviden: 
- iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz vloge in letnega 

poročila, oddanega na AJPES,  
b) imeti zaprto finančno konstrukcijo, 
c) zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške 

aktivnosti6, 
d) imeti predvideno poslovanje z dobičkom v obdobju od leta 
    2022 do 2024; 

e) imeti realno načrtovan pozitivni denarni tok v obdobju od leta 
2022 do 2024. 

 
4.3. Kreditni pogoji 

 

Najvišji znesek kredita znaša 100.000 EUR. 
 

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 
  
Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, 
najdaljša 84 mesecev. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih 
obrokih. 
 

Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 24 
mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se 
začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.  
 

                                                           
5 UL L 275, 25.10.2003, str. 32–46  
6 Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot povečanje 

prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot razvoj ali uvedba 
novih proizvodov in storitev ali njihovo izboljšanje. 
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Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestni kredit in je 
enaka efektivni obrestni meri. 
 
Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, 
je mesečno in se prične na dan črpanja kredita. 
 
Zavarovanje kredita:  

f) za kredite do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih 
menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo 
menice; 

 
g) za kredite od 25.001 EUR do vključno 100.000 EUR:          

5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in 
nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v 
obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja 
plača kreditojemalec).  

 

Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez 
stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov. 
 
 

4.4. Pogoji za črpanje kredita 
 
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe z obrazcem 
»Zahtevek za črpanje kredita«. 
  
Kredit se porabi namensko za nastale upravičene stroške, v skladu 
s točko »5. Upravičeni stroški«. 
 

Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev, 
določenih z javnim razpisom in sklenjeno kreditno pogodbo. Izvede 
se v roku 45 dni od odobritve kredita (datum izdaje pozitivnega 
sklepa). 
 
V prvem prijavnem roku 22. 04. 2021 se organizatorju potovanj 
kredit odobri za namen vračilia plačil potrošnikom za pogodbe o 
paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP7, ki so 
zavrnili vrednotnico. Organizatorji potovanj izvedejo plačilo, na dan 
prejema ali najkasneje naslednji delovni dan po prejemu kreditnih 
sredstev na njihov transakcijski račun.  
 

V drugem prijavnem roku 20. 05. in tretjem prijavnem roku 10. 06. 
2021 se kredit odobri za upravičene stroške projekta, nastale v 
obdobju od 01. 02. 2020 do 31. 12. 2021 in se ustrezno prilagodi 
vsebini upravičenih stroškov. 
 

Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega 
razmerja8.  
 
 

                                                           
7 5. odstavek 101.a člena ZIUZEOP (vrednotnice) » Ta določba ne posega v pravico potrošnika, da navkljub ponudbi 
vrednotnice od organizatorja potovanja zahteva vračilo vseh plačil, če se potrošnik s ponujeno vrednotnico ne strinja. 
Organizator potovanja potrošniku vrne vsa plačila v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.« 
8 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). 
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5. Upravičeni 
stroški 

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen 
je maksimalni znesek kredita z višino 100.000 EUR.  
 
Med upravičene stroške za prvi prijavni rok 22. 04. 2021 se 
upoštevajo: 
 

a) stroški organizatorjev potovanj, za vračila plačil za pogodbo o 
paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP. 

 

Med upravičene stroške za kredite odobrene v drugem prijavnem 
roku 20. 05. ali tretjem prijavnem roku 10. 06. 2021  se upoštevajo: 
 

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), 

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih 

pravic, licenc), 

c) stroški materiala in trgovskega blaga, 

d) stroški storitev, 

e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, 

povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane 

med delom). 

 
Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz 
tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin. 

 

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri 
tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s 
kreditojemalcem s 25 % in več. 
 
Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV. 
 

S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že 
plačanih obveznosti. 
 

Kredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov in leasing pogodb 
kreditojemalca. 
 

Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane dejavnosti v tretje 
države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z 
izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.  
 
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s 
katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki so izločene skladno s 
točko  »4.1. Splošni pogoji kandidiranja«. 
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6. Vsebina vloge 
 

(1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7C 2021 KREDITI 
COVID - 19« je dostopen na ePortalu Sklada; 
 
(2) Obvezne priloge za vse prijavne roke: 

a) potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih9; 
b) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletno      

bonitetno oceno) za gospodarske družbe, samostojne 
podjetnike, zadruge in zavode na podlagi letnega poročila za 
leto 2019 oziroma 2020; 

c) vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe; 
d) vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano 

državo; 
e) izpolnjen in potrjen Obrazec 1 »Pooblastilo za potrebe 

preverjanja   podatkov pri FURS«; 
 

(3) Dodatna obvezna priloga za prvi prijavni rok 22. 04. 2021;  
Za organizatorje potovanj se, pri uveljavljanju upravičenih stroškov 
vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju potrošnikom iz 5.  
odstavka 101.a člena ZIUZEOP, priloži izpolnjen in potrjen 
obrazec 2 »Seznam potrošnikov in višine njihovih terjatev do 
Organizatorjev potovanj».10 
 

(4) Dodatna dokazila k vsem prijavnim rokom; 
Revidirano letno poročilo, v primeru ko je kreditojemalec zakonsko 
zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni 
objavljeno na spletni strani AJPES. 
 
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo 
projekta. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno 
dokumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo. 
 

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj po pošti pozvan k dopolnitvi 
vloge, pri tem pa velja, da lahko dopolni le točko 2 a), 2 b), 2 c), 2 
d),  2 e) in 4. 
 

Če vloga v predvidenem roku (največ 2 dni) ne bo dopolnjena z 
oddajo dokumentacije na ePortal  Sklada 
https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna zavrže.  
 

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne. 
 

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej 
označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj 
označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se 
ne more nanašati na celotno dokumentacijo vloge in na podatke 
potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 
 
 

 

                                                           
9 Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih brezplačno pridobljeno iz spletnega portala eDavki, je lahko staro največ 15 dni, 
glede na datum oddaje vloge. 
10 Obrazec 2 »Seznam potrošnikov in višine njihovih terjatev do Organizatorjev potovanj” je dosegljiv na spletni strani Sklada 

pod razpisom P7C 2021 https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi. 
 

https://eportal.podjetniskisklad.si/
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7. Oddaja vlog 
 
 

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada 
https://eportal.podjetniskisklad.si/.   

Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo. 

 
8. Roki za     
   predložitev     
   vlog 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami 
na ePortal Sklada: 
22. 04.,  20. 05.  in  10. 06.  2021 

 
Na prvi prijavni rok 22. 4. 2021 lahko kandidirajo le podjetja, ki 
imajo dolg iz naslova vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju 
iz 5. odstavka 101.a člena in ki imajo registrirano glavno dejavnost 
po SKD:  

- N79.110 Dejavnost potovalnih agencij, 
- N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in  
- N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti. 

 
Na prijavni rok 20. 05. in 10. 06. 2021 kandidirajo vsa podjetja, ki 
imajo registrirano glavno dejavnost, ki ni izločena dejavnost ali se 
njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v 
javnem razpisu. 
 
Merilo za pravočasno oddano vlogo je sistemski datum zabeležen ob 
elektronski oddaji vloge. Za pravočasno oddane vloge štejejo tiste, ki 
bodo oddane na e-portal Sklada najkasneje do 14.00 ure na 
posamezen prijavni rok. 
 
 
Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno več oddati. 
 
Javni razpis bo odprt do 10. 06. 2021 oz. do porabe sredstev. 
V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred  
10. 06. 2021, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije.  
Vloge, ki bodo na ePortalu oddane po 10. 06. 2021 ali na roke za 
oddajo vlog po objavi zaprtja javnega razpisa se kot prepozne 
zavržejo. 
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne 
zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja 
opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja 
upravičena do sofinanciranja. 
 
 

9. Odpiranje vlog 
 

Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega 
roka za oddajo vlog. 
 
Odpiranje vlog ni javno. 
 

10. Merila za      
    izbor končnih  
    upravičencev 
 
 

Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor ocenjevala le 
pravočasno oddane, popolne in ustrezne vloge.  
 

Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje kandidiranja, se 
oceni po merilih za izbor končnih upravičencev: 

https://eportal.podjetniskisklad.si/
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(1) Število zaposlenih, 
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON (AJPES), 

 
(3) Finančni kazalniki:  

a) Kapital / obveznosti do virov sredstev,  
b) Kredit / čisti prihodki od prodaje,  
c) Prosti kreditni limit (PKL) / kredit,  
d) Finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja – EBITDA. 
 

 

Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne 
dokumentacije pod poglavjem »III. Merila za izbor«. 
 

Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki 
izpolnjujejo kreditne pogoje in po oceni meril dosegajo zadostno 
število točk, poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge. 
Predlog za odobritev se poda; 
  

- v prvem prijavnem roku 22. 04. 2021, vlogi, ki doseže 
vsaj 35 od možnih 100 točk,  

 
- v prijavnem roku 20. 05. in 10. 06. 2021, vlogi, ki doseže 

vsaj 50 od možnih 100 točk.  
 
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge v primeru 
nerealiziranih že odobrenih projektov ali nedoseganja ciljev 
prijaviteljev v okviru že podprtih projektov v preteklih petih letih 
oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih 
podprtih instrumentov previsoka.   
 

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 finančne obveznosti / EBITDA. 
 

Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi 
oziroma s sklepom o neodobritvi vloge. 
 
Sklad pri ocenjevanju oz. odobravanju vlog kreditojemalcev ne ravna 
diskriminatorno in posameznega kreditojemalca ocenjuje izključno v 
skladu z merili za izbor in ne glede na njegovo narodnost, spol, 
politično pripadnost, invalidnost oz. posebne potrebe, izbrano religijo 
ali spolno usmerjenost. 
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11. Obveščanje o  
      izboru in  
      podpis  
      pogodbe  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sklad bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, 
posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi kredita. V 
primeru, da je oddanih vlog na posamezni prijavni rok več kot 250, 
se rok obravnave sorazmerno podaljša. 
 
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi kredita Sklada je možno 
sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.  
 
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi kredita bo Sklad s 
kreditojemalcem podpisal kreditno pogodbo in uredil  zavarovanje 
kredita.  
 
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni 
na spletni strani Sklada. 
  

12. Razpoložljivost 
razpisne 
dokumentacije 
in dodatne 
informacije 

 
 
 
 
 
 
 
 

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, 
merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami 
in vzorec kreditne pogodbe.  
 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani 
www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega 
podjetniškega sklada.  
 
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 
67, (02) 234 12 88, (02) 234 12 74, (02) 234 12 59 in (02) 234 12 
64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 
 

13. Pravna    
      podlaga za  
     izvedbo  
     produkta, de 

minimis pomoč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt na podlagi: 
- Zakona o podpornem okolju za podjetništvo - ZPOP-1 (Uradni list 

RS, št. 102/07, 57/12,  82/13, 17/15, 27/17 in 13/18-ZSInv), 

- Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B),  
- Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada 

z dne 19.4.2018, 
- Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za 

podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),  

- Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo za leto 2021 (sklep Vlade RS št. 
47602-30/2020/3 dne 22.12.2020),s spremembami in 
dopolnitvami (sklep Vlade RS št. 47602-30/2020/6 dne 30.03.2021), 

- Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 
75/19 in 174/20), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 
in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20; v nadaljevanju: ZIPRS2122),  

- Zakon o interventnih ukrepih za pomoči pri omilitvi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19  (ZIUPOPDVE, Ur. l RS št. 203/20, z 

dne 30. 12. 2020), 
»103. člen zakona določa, da se v proračunu Republike Slovenije zagotovijo 

finančna sredstva za hitre in zelo ugodne likvidnostne kredite preko 
Slovenskega podjetniškega sklada mikro, malim in srednje velikim podjetjem, 
ki so v krizi najbolj prizadeta, in ki se lahko hitro odzovejo na potrebe trga. V 
skladu s tem členom se bodo s krediti podprle tudi turistične agencije, ki bodo 
morale sredi leta 2021, ko bo prišlo do unovčitve turističnih vrednotnic, vračati 
sredstva potrošnikom.« 

- Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 

http://www.podjetniskisklad.si/
mailto:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
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in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni 

list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE), 
- Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 

družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),  
- Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o 

razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom 
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 

2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU), 
- Program finančnih spodbud 2015–2023, Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, 
- Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o 

uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 
2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s 
podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 
651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi 
prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020)  

- Sklep Vlade RS št. 47602-6/2021/3 o povečanju namenskega 
premoženja za izvajanje finančnih produktov, sprejet 
31.3.2021,  

- Pogodba št. 1/2021-AM o povečanju  namenskega premoženja 
za izvajanje finančnih produktov skladno  z Zakonom o 
interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19, sklenjene med MGRT in Skladom, dne 
06.04.2021, 

- soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 
302-4/2021/24 z dne 8.4.2021.  

 
Kredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne 
pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z 
dne 18.12.2013 ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme de 
minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT- de 
minimis«, podane s strani Ministrstva za finance, Sektor za 
spremljanje državne pomoči (št. priglasitve M001-2399245-2015/I) z 
dne 09.05.2016. Šteje se, da je pomoč de minimis, ne glede na 
datum plačila podjetju, dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska 
pravica do njenega prejema. 
 
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju - končnemu 
prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 
EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko 
ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. 
Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki 
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se 
uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. 
V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 
december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 
352/1) se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis 
do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oz. 100.000 EUR za 
podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), 
ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi 
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upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje 
tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega 
primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de 
minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je 
navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo 
državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah 
ali sklepa Komisije. Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je 
izračunan na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi 
pomoči. 
 

Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene 
pozitivno bodo morali: 

 hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z 
veljavnimi predpisi, vendar najmanj 7 let od datuma prenehanja 
garancije, za potrebe prihodnjih preverjanj. Pred iztekom tega 
datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko 
podaljša Sklad; 

 zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom 
vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, 
upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa; 

 pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem: 
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost,  
  učinkovita raba vode in surovin); 
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba  
  referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje  
  količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov); 
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov  
  prevoza); 
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na    
  Okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je  
  to potrebno). 

 

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju - končnemu 
prejemniku, na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 
200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto 
se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na 
vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu. 
 

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva 
definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot 
vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih 
razmerij: 

 eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja; 

 eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa 
drugega podjetja; 

 pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni 
pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje 
prevladujoč vpliv na drugo podjetje; 

 eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na 
podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic; 
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 podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, 
preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« 
podjetje. 

14. Odložilni pogoj 

 

Sredstva javnega razpisa se lahko izplačujejo končnim upravičencem 
šele, ko je izpolnjen pogoj: 
vplačilo sredstev s strani MGRT za povečanje namenskega 
premoženja Slovenskega podjetniškega sklada (skladno s Pogodbo 
št. 1/2021-AM z dne 6.4.2021). 

 

15. Pravila glede     
obdelave 
osebnih 

podatkov  

 
 

Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi osebnih 

podatkov.  

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: 

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 

22, 2000 Maribor 

telefonska številka: 02 234 12 60 

spletna stran: www.podjetniskisklad.si 

e-naslov: info@podjetniskisklad.si 

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih 

podatkov:  

telefonska številka: 02 234 12 51  

elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si 

Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: 

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.  

 

Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: 

Javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja. Organizatorji 

potovanj morajo potrošnike, zaradi vračila plačil za pogodbo o 

paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP, obvestiti o 

obdelavi njihovih osebnih podatkov za ta namen. 

 

Uporabniki osebnih podatkov: 

Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, 

inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče. 

Pravice posameznika 

S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za 

podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski 

mailto:info@podjetniskisklad.si
mailto:gdpr@podjetniskisklad.si
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naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec 

zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev 

obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki 

se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. 

Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi osebni podatki 

shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi 

predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve 

pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu. 

Hramba osebnih podatkov: 

Vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega 

razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju 

pogodbenega razmerja. 

 

Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in 

mednarodno organizacijo: 

Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU – EIF in ali EK.  

Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države. 

 

mailto:gdpr@podjetniskisklad.si
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 Merila za izbor  
 

1. 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH (za povečanje števila zaposlenih se ne 
upošteva zaposlitev v programih javnih del) 

  

1.1. zmanjšanje števila zaposlenih 0 

1.2. ohranitev števila zaposlenih 10 

2. 
BONITETNA OCENA VLAGATELJA PO MODELU  S.BON 
AJPES -2019 (bonitetna ocena S.BON-1)   

2.1 SB 8, SB 7 25 

2.2 SB 6, SB 5 35 

2.3 SB 4, SB 3 45 

2.4 SB 2, SB 1 50 

3. FINANČNI KAZALNIKI (2019)    

(kapital / obveznosti do virov sredstev) x 100   

3.1 10,0 % in manj 0 

3.2 10,1 % do vključno 20,0 % 7 

3.3 20,1 % do vključno 30,0 % 9 

3.4 30,1 % in več 10 

               kredit / čisti prihodki od prodaje   

3.5 količnik 0,4 in več 0 

3.6 količnik do vključno 0,3 7 

3.7 količnik do vključno 0,2 9 

3.8 količnik do vključno 0,1 10 

prosti kreditni limit (PKL) = ocenjena maksimalna vzdržna 
zadolženost minus dejanska finančna obveznost (podatek iz S.BON-1 

Ajpes)  /  kredit   

3.9 PKL< znesek kredita 0 

3.10 PKL do vključno dvakratnik kredita 7 

3.11 PKL do vključno trikratnik kredita 9 

3.12 PKL je štirikratnik in več 10 

Finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja (EBITDA) 
(podatek iz S.BON-1 Ajpes)   

3.13 pokritje finančnega dolga v obdobju od vključno 6 let in več 0 

3.14 pokritje finančnega dolga v obdobju krajšem od  6 let 7 

3.15 pokritje finančnega dolga v obdobju krajšem od  5 let 9 

3.16 pokritje finančnega dolga do vključno 4 let 10 

  SKUPAJ   ___/100 

 
 

Obrazložitev meril 

Število zaposlenih   

Komisija ocenjuje število zaposlenih na podlagi dejansko doseženega števila in načrtovanega 

števila v časovnem okvirju od 01. 02. 2020 do 31.12.2023. 

Glede na spremembo stanja števila zaposlenih v časovnem okvirju se vlagatelju dodeli; 
- 0 točk za zmanjšanje števila zaposlenih,  

- 10 točk za ohranitev števila zaposlenih.  
 
 

Bonitetna ocena vlagatelja po modelu  S.BON-1 (AJPES)  

Za vloge prispele na javni razpis, se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za 
leto 2019 oziroma 2020. 
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Komisija, glede na bonitetno oceno S.BON-1 vlagatelju dodeli: 
 

- 25  točk za SB 8 in SB 7 

- 35  točk za SB 6 in SB 5 
- 45  točk za SB 4 in SB 3 

- 50  točk za SB 2 in SB 1 

 
 

Finančni kazalniki 

Za izračun kazalnikov se povzamejo podatki iz letnega poročila za leto 2019 oziroma 2020. 

 

Komisija vlagatelju dodeli točke, glede na uvrstitev vrednosti posameznega kazalnika v določeno 
lestvico.  

(kapital / obveznosti do virov sredstev) x 100  

 
Kazalnik izraža delež kapitala v obveznostih do virov sredstev. Točke se dodelijo kot sledi: 

 
če je vrednost kazalnika 10,0 % in manj, se vlagatelju dodeli 0 točk,  

če je vrednost v razponu od 10,1 % do vključno 20,0 % se dodeli 7 točk,  

če je vrednost v razponu od 20,1 % do vključno 30,0 % se dodeli 9 točk in  
če je vrednost kazalnika 30,1 % in več se vlagatelju dodeli 10 točk. 

 
V števcu kazalnika se, pri gospodarski družbi upošteva celoten kapital, prikazan v bilanci stanja. 

Pri samostojnem podjetniku se upošteva »podjetnikov kapital«. Če te bilančne postavke za leto 

2019 ni, se upošteva postavka »terjatev do podjetnika«, ki se razume kot negativni kapital.  
 

Kazalnik izrazimo s celim številom in prvo (desetiško) decimalko, pri tem pa upoštevamo 
zaokroževanje druge decimalke, v skladu z matematičnimi pravili (npr. 10,04 % se zaokroži na 

10,0 in npr. 10,05 % se zaokroži na 10,1 %). 

 
kredit / čisti prihodki od prodaje 

 
Kazalnik izraža delež kredita v čistih prihodkih od prodaje. Točke se dodelijo kot sledi: 

 
če je količnik 0,4 in več, se vlagatelju dodeli 0 točk,  

če je količnik do vključno 0,3 se dodeli 7 točk,  

če je količnik do vključno 0,2 se dodeli 9 točk in  
če je količnik do vključno 0,1 se dodeli 10 točk.  

 
Kazalnik izrazimo s celim številom in prvo (desetiško) decimalko, pri tem pa upoštevamo 

zaokroževanje druge decimalke, v skladu z matematičnimi pravili, (npr. 0,13  se zaokroži na 0,1, 

npr. 0,15 se zaokroži na 0,2). 
 

prosti kreditni limit (PKL) / kredit 
  

Kazalnik pokaže finančno sposobnost vlagatelja glede poplačila kredita. 
 

Pri izračunu kazalnika se v števcu ulomka upošteva podatke v S.BON-1 (AJPES) in sicer: 

»ocenjena maksimalna vzdržna zadolženost - dejanska finančna obveznost / višina kredita 
vlagatelja«. Točke se dodelijo kot sledi: 

 
vlagatelj prejme 0 točk, če znaša PKL manj kot znesek kredita,  

vlagatelj prejme 7 točk, če znaša PKL do vključno dvakratnik kredita,  

vlagatelj prejme 9 točk, če znaša PKL do vključno trikratnik kredita in  
če je PKL štirikratnik in več, vlagatelj prejme 10 točk.  
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Kazalnik izrazimo s celim številom, pri tem pa ne upoštevamo decimalk (npr. 3,9 pomeni 

trikratnik). 

finančne obveznosti / EBITDA 
 

Vrednost kazalnika se povzame iz S.BON-1 (AJPES). 

Kazalnik pokaže podjetnikovo zmožnost pokritja finančnih obveznosti iz denarnega toka 
poslovanja – EBITDA. Točke se dodelijo kot sledi; 

 
vlagatelj prejme 0 točk, če je pokritje finančnih obveznosti v obdobju od vključno 6 let in več,  

vlagatelj prejme 7 točk, če je pokritje finančnih obveznosti v obdobju krajšem od 6 let,  

vlagatelj prejme 9 točk, če je pokritje finančnih obveznosti v obdobju krajšem od 5 let in  
če je pokritje finančnih obveznosti v obdobju do vključno 4 let, vlagatelj prejme 10 točk.  

 
Kazalnik izračunavamo na eno decimalko natančno. 
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IV. Vzorec vloge za financiranje     

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLOGA ZA FINANCIRANJE P7C 2021 KREDITI COVID-19  

 
1. OSNOVNI PODATKI PODJETJA 
 
1.1. Matična številka podjetja:  ___________1.2. Davčna številka podjetja:  __________          

1.3. Dolgi naziv podjetja: ______________________________ 

1.4. Naslov/sedež: ______________________________________ 

1.5. Poštna številka:________ 1.6. Kraj: ___________ 1.7. Občina:___________  

1.8.   Oseba pooblaščena za zastopanje: _________________________ 

1.9.   E-poštni naslov podjetja za prejem sklepa, kreditne pogodbe in obvestil      

        Sklada: ____________________________________  

1.10. Telefon kontaktne osebe:_____________________________ 

1.11. Mobilna številka kontaktne osebe: ________________________ 

1.12. Datum ustanovitve podjetja:_____________________________  

1.13. Številka TRR računa, na katerega bo Sklad nakazal sredstva kredita: 

___________________  odprt pri   ________________banki. 

1.14. Kohezijska regija:____________________________________ 

 
2. PRIMERNOST KREDITOJEMALCA  

 

2.1. Lastniki podjetja (z deležem lastništva 25 % in več) 

 

       Ime /Priimek/ Naziv lastnika % 

  

  

  

  

 

2.2. Šifra glavne dejavnosti podjetja (v skladu s SKD2008 oz. NACE  REV 2): 

_________________ 
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2.3. Kreditojemalec deluje na podpodročjih: 

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; 

d)   letališke infrastrukture, razen če so povezane z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne za 
blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva na okolje; 

e) naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v prilogi I k Direktivi 

2003/87/ES. 

DA             NE 
 

2.4. Bonitetna ocena po AJPES na podlagi letnega poročila za leto 2019 oziroma 

2020: _________  
 

2.5. Velikost podjetja:  
 

                                   � samostojno        � partnersko podjetje, povezano podjetje  
 

a) samostojno podjetje  
     (podjetje nima lastniških povezav z drugimi podjetji oz. so povezave z manj kot 25,0%) 

št. zaposlenih 
 

 čisti prihodki od prodaje  
(AOP 110) 

bilančna vsota  
(AOP 001=AOP 055) 

2017 2018 2019 2019 2019 

        

 

b) partnerska in povezana podjetja 
     (*podjetje kreditojemalec in partnerska podjetja z deležem nad 25,0% do 50,0%,  povezana podjetja z deležem nad     

     50,0%; tudi podjetja povezana preko lastništva iste fizične osebe, če so dejavna na istih ali sosednjih trgih) 

 

  
število zaposlenih 

 

čisti prihodki od 
prodaje  

(AOP 110) v EUR 

bilančna vsota  
(AOP 001=AOP 055) v EUR 

 podjetje* 
 lastniški 

delež v % 
2017 2018 2019 2019 2019 

       

       

       

       

 

   MIKRO / MALO / SREDNJE podjetje 

 

2.7 Podjetje je v postopku pridobivanja pomoči po shemi de minimis  tudi pri drugih 

institucijah v RS.   

                                                    

DA              NE 

 

Pri odgovoru DA navedite druge dajalce pomoči   
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3. PREDSTAVITEV  
  
3.1. Predstavitev podjetja in zgodovina podjetja  
 

 
 

 
3.2. Predstavitev ključnih kadrov/ekipe 
 

 
 

 
3.3. Predstavitev najpomembnejših izdelkov/storitev in prodajnega trga 
 

 
 

 
4. PROJEKT 
 
4.1. Naziv projekta:  

Obratna sredstva/Naložbe v osnovna sredstva/Obratna sredstva + Naložbe v osnovna 

sredstva  

 

________________________________________________________________ 

 

4.2. Namen projekta s planiranimi cilji (izpostavite predvsem cilj krepitve podjetniške 

aktivnosti):  

 

 

 
 

4.3. Lokacija izvajanja aktivnosti  

 

4.3.1. Občina:__________________  

4.3.2. Regija:(Vzhodna/Zahodna)________________________________ 

 

 

4.4. Opišite posledice epidemije COVID-19 na poslovanje za obdobje od 1.2.2020 do oddaje 

loge (omejitev poslovanja, vpliv na zmanjšanje prihodkov, št. zaposlenih):   
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5. PODATKI O TEKOČEM POSLOVANJU 
 
5.1. Fakturirana realizacija za zadnje tri mesece pred oddajo vloge v EUR 
 

Mesec Znesek v EUR 

  

  

  

Skupaj Samodejni seštevek 

 
 
5.2. Specifikacija kratkoročnih poslovnih terjatev in obveznosti v preteklem letu in za zadnje 

tri mesece pred oddajo vloge v EUR 

 

a) promet kratkoročnih poslovnih terjatev iz poslovanja z izpostavo 5 največjih kupcev v EUR 

 
Naziv kupca Promet v letu 2019 v EUR Promet za zadnje 3 mesece 

v EUR 

   

   

   

   

   

Ostali kupci   

Skupaj Samodejni seštevek Samodejni seštevek 

 
 

b) promet kratkoročnih obveznosti iz poslovanja z izpostavo 5 največjih dobaviteljev v EUR 

 

Naziv dobavitelja 
Promet v letu 2019 

V EUR 
Promet za zadnje 3 mesece 

v EUR 

   

   

   

   

   

Ostali dobavitelji   

Skupaj Samodejni seštevek Samodejni seštevek 

 
 
5.3. Specifikacija finančnih obveznosti v EUR 
 

Naziv 
posojilodajalca 

Oblika 
financiranja 

Datum 
sklenitve 
pogodbe 

Stanje 
na dan 
01._*_ 

Mesečni 
obrok 

glavnice 

Obrestna 
mera 

Datum 
končne 

zapadlosti 

Zavarovanje 

        

        

        

        

        

   Samodejni 
seštevek 

    

*tekoči mesec izpolnjevanja vloge 
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6. NAČRT DENARNIH TOKOV IN DOBIČKA 
 

       
Zap. 
št. 

Postavka v EUR 
2021 2022 2023 2024 2025 

plan plan plan plan plan 

1  Začetno stanje denarnih sredstev* 0  0  0  0  0  

2 Prejemki od prodaje (2.1.+2.2.+2.3.) 0  0  0  0  0  

2.1 na domačem trgu           

2.2 na trgu EU           

2.3 na trgu izven EU           

3 Prejete subvencije 0  0  0  0  0  

4 Razpoložljiva denarna sredstva (1+ 2+3) 0  0  0  0  0  

5 

Poslovni izdatki za nakup blaga, materiala in storitev 
(5.1.+5.2.) 0  0  0  0  0  

5.1 Blago, surovine  in material           

5.2 Storitve           

6 Plače           

7 Drugi izdatki pri poslovanju           

8 Presežek/primankljaj den. sred. pri poslovanju (4-5-6-7) 0  0  0  0  0  

9 Izdatki za nakup osnovnih sredstev           

10 Prejemki od odtujitve osnovnih sredstev           

11 Saldo iz poslovne in investicijske dejavnosti (8 - 9+10) 0  0  0  0  0  

12 Vplačila kapitala           

13 Prejeta dolgoročna posojila           

14 Prejeta kratkoročna posojila           

15 Vračilo kapitala in izplačilo udeležbe na dobičku           

16 Odplačila glavnic in obresti dolgoročnih posojil           

17 Odplačila glavnic in obresti kratkoročnih posojil           

18 Končno stanje den. sredstev (11+12+13+14-15-16-17) 0  0  0  0  0  

19 Ocena dobička (2+3-5-6-7)           

20 Število zaposlenih na dan 31.12.           

21 Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur           

22 Ocena dodane vrednosti na zaposlenega (2+3-5-7)/21           

 

*začetno stanje denarnih sredstev za leto 2021 je enaku znesku denarnih sredstev v bilanci stanja predhodnega leta 
 

 
 
7. UPRAVIČENI STROŠKI, FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA IN KREDITNI 

POGOJI 
 
7.1. Upravičeni stroški in finančna konstrukcija projekta 
 

       UPRAVIČENI STROŠKI 
Znesek v EUR 

z DDV 

A  
 

NALOŽBE V OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
(nakup nove opreme) 

 

B  
 

NALOŽBE V NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
(nakup patentiranih pravic, licenc) 

 

C STROŠEK MATERIALA IN TRGOVSKEGA BLAGA 
 

D 
STROŠEK STORITEV / DOLG, ki ga izkazujejo 

organizatorji potovanj do potrošnikov (1 prijavni rok) 

 

E 

STROŠEK DELA (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na 

plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroške 

prehrane med delom)  
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(A + B + 
C+D+E) 

 
SKUPAJ STROŠKI: 

 

 FINANČNA KONSTRUKCIJA/VIRI ZA UPRAVIČENE STROŠKE 
PROJEKTA 

Znesek v EUR 
 % 

a KREDIT (do 100% upravičenih stroškov projekta)     

b LASTNA SREDSTVA Blokada vnosa  

c DRUGI VIRI(javni viri, ostali krediti) Blokada vnosa  

(a+b+c)  SKUPAJ VIRI:   
Upravičeni stroški so enaki višini kredita 

7.2. Obdobje nastanka upravičenih stroškov projekta:  

 datum začetka: __________       

 datum zaključka:  __________ 

 
7.3. Želeni kreditni pogoji: 
 

 ročnost kredita (doba vračanja odobrenega kredita 1-7 let)  ______ let  
 

 moratorij ________ (v mesecih)  
(od 1 do 24 mesecev moratorija in se šteje v odplačilno dobo kredita) 
 

 

8. IZJAVE PODJETJA 
 
8.1 nismo podjetje v težavah:  

a) nismo v postopku zaradi insolventnosti ali niso izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka 

zaradi insolventnosti na predlog upnikov po določbah Zakona o finančnem poslovanju, 

postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) Ur.l.RS,št.13/14–UPB 

oziroma z nacionalno zakonodajo, če ima podjetje sedež v drugi državi članici EU;  

b) v zadnjem zaključenem poslovnem letu nimamo razmerja med celotnim in 

vpoklicanim kapitalom* kapitalske družbe** manjše od 0,5 oziroma zaradi nakopičenih 

izgub v osebni družbi*** se je kapital zmanjšal za več kot polovico. Ne velja za 

podjetja, ki poslujejo manj kot tri leta; 
     *Gre za količnik po podatkih iz zadnjih računovodskih izkazov: AOP056/AOP057 

   **Kapitalska družba je delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo ali komanditna delniška družba    oziroma druga 

vrsta pravne osebe s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije iz Priloge I k Direktivi 2013/34EU 

Evropskega parlamenta in Sveta UL L 182, 29.6.2013, str. 19–76).  

***Osebna družba je družba z neomejeno odgovornostjo ali komanditna družba oziroma druga vrsta pravne osebe s 

sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije iz Priloge II k Direktivi 2013/34EU Evropskega parlamenta in 

Sveta. 

 

**** V kolikor ima gospodarska družba v zadnjem zaključenem poslovnem letu razmerje med celotnim in vpoklicanim 

kapitalom manjše od 0,5 oziroma se je zaradi nakopičenih izgub v osebni družbi kapital zmanjšal za več kot polovico, 

velja domneva, da je gospodarska družba v težavah in posledično ne izpolnjuje vseh vstopnih pogojev za prijavo na 

razpis, razen v kolikor Slovenskemu podjetniškemu skladu ne dokažete nasprotno. 

c) nismo prejemnik pomoči za reševanje oziroma posojila še nismo vrnili ali še nismo 

prekinili jamstva ali smo še vedno predmet načrta prestrukturiranja; 
 

8.2 da podjetje na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz 
naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno upravo Republike Slovenije, ki jih pobira davčni organ;* 

           *Štejejo vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni 

organ (v višini 50,00 EUR ali več na dan oddaje vloge za financiranje); šteje se, da Končni prejemnik, ki je gospodarski subjekt, ne 

izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 

razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge. 
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8.3 da podjetje nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe 
Evropske Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim 
trgom; 
 

8.4 da podjetju v zadnjih 5 letih ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete 
alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje 
države; 
 

8.5 da poznam vsebino javnega razpisa, na katerega se prijavljam in se strinjam s pogoji, 
navedenimi v razpisni dokumentaciji; 
 

8.6 da se strinjam z vsemi procesi, definiranimi v razpisni dokumentaciji ter zbiranjem in 
obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem tega razpisa; 
 

8.7  da sem seznanjen in se strinjam s pravili de minimis pomoči in posredovanjem podatkov 
v zvezi s seštevanjem de minimis pomoči, v zvezi s spoštovanjem pravil o intenzivnosti 
državnih pomoči in pooblaščam Slovenski podjetniški sklad, da podatke o že pridobljeni 
državni pomoči de minimis, pridobi od Ministrstva za finance;  
Podjetje je seznanjeno, da mora takoj obvestiti Slovenski podjetniški sklad, v kolikor je 

po oddaji vloge za financiranje, zaprosilo ali prejelo katerokoli drugo pomoč de 

minimis, ter da mora takoj obvestiti Slovenski podjetniški sklad, v kolikor je, po oddaji 

vloge za financiranje, zaprosilo ali prejelo drugo državno pomoč de minimis v zvezi z 

istimi stroški financiranja; 

8.8 da se strinjam z izvajanjem nadzora s strani pooblaščenih oseb iz Republike Slovenije, 
Urada za nadzor proračuna, Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča ter 
Računskega sodišča Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem projekta. Zavedam se, da 
se lahko nadzor odvija tudi v prostorih podjetja; 
 

8.9 da so vsi podatki, navedeni v Vlogi za financiranje in njenih prilogah ter predložene 
listine, resnični, točni, popolni in verodostojni, za kar prevzemamo materialno in 
kazensko odgovornost; 

 

8.10 da smo seznanjeni, da moramo o vsaki spremembi podatkov iz Vloge za financiranje in 
njenih prilog, ali drugih dejstev, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev pisno obvestiti 
Slovenski podjetniški sklad; 

 

8.11 da Slovenskemu podjetniškemu skladu izrecno dovoljujem, da javnosti posreduje 
naslednje podatke: naziv podjetja, naziv in trajanje projekta, višino prejete državne 
pomoči; 
 

8.12 da bomo predmet projekta kupili le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja  oseba ne 
sme biti 25% in več povezana z vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem se šteje 
lastniški delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma 
predsednika; 
 

8.13 da bomo, za namen vračilia plačil za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a 

člena ZIUZEOP, potrošnike obvestili o obdelavih njihovih osebnih podatkov za ta namen; 
 

8.14 da bomo sredstva kredita, za namen vračila plačil za pogodbo o paketnim potovanju 
iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP, potrošnikom nakazal na dan njihovega prejema 
ali najkasneje naslednji delovni dan; 

 

8.15 da je število zaposlenih na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge 
____________ . 

 
Kraj, datum Žig in podpis odgovorne osebe 
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OBRAZEC 1:  Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS 

 

 

Davčni zavezanec __________________________________________________________,  

ki ga zastopa  _____________________________________________________________ 

davčna številka: _________________________ 

matična številka: ________________________ 

 

kot vlagatelj na javni razpis  
 

P7C 2021 - KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID - 19 

P o o b l a š č a m  

Slovenski podjetniški sklad, Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor, kot izvajalca javnega 
razpisa P7C 2021 - KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID 19, da pri Finančni 
upravi Republike Slovenije, v času obravnave naše vloge na javni razpis, pridobi potrdilo oz. 
preveri naslednje podatke: 
 da na dan oddaje vloge nimamo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova 

obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več), 

 da smo v obdobju zadnjega leta do dne oddaje vloge na javni razpis predložili vse 
obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja 

 

 

V ____________________, dne ____________ 

 

 

 

 Žig Podpis zakonitega zastopnika 
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Obrazec 2 za prijavo na 1. prijavni rok  22. 04. 2021 javnega razpisa P7C 2021 

- KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID 19 
 

 
“Seznam potrošnikov in višina njihovih terjatev do organizatorjev  

potovanj” 
 
 
 

 Organizatorji potovanj obrazec najdete na spletni srani Sklada pod razpisom P7C 2021 

v Excelovi obliki zapisa datoteke.  

 Izpolnjen obrazec opremite z žigom (ali pripišite ne poslujemo z žigom)  in podpisom 

odgovorne osebe za zastopanje.  

 Obrazec 2 je obvezna priloga za organizatorje letovanj, ki se prijavijo na 1. prijavni  

rok 22. 04. 2021 ( v vlogi se priloži obrazec v obliki dokumenta PDF). 

 Obrazec v obliki datoteke zapisa Excel se posreduje skupaj z Zahtevkom za črpanje 

kredita na e-poštni naslov “covidkrediti@podjetniskisklad.si “  

 

Seznam potrošnikov in višina njihovih terjatev do organizatorjev  potovanj                       
 
Naziv podjetja – organizatorja potovanj;________________________________________ 

 

Matična številka podjetja; _____________________ 

 

 

 
Zap. št. 

 
ŠTEVILKA POGODBE  

O PAKETNEM 
POTOVANJU 

DATUM 
POGODBBE  

O PAKETNEM 
POTOVANJU 

 
DATUM ZAVRNITVE 

VREDNOTNICE 

 
VIŠINA DOLGA DO 

POTROŠNIKA NA DAN 
ODDAJE VLOGE v EUR 

     

     

    SKUPAJ znesek dolga 
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V.  Vzorec kreditne pogodbe 

 

        

        
 
 
  
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 
 
 

KREDITNA POGODBA 
ŠT. »št_pogodbe« 

 

 
ki jo sklepata: 
 

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, matična 

št. 5523362, ID številka za DDV SI58045473, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič-Vidovič, (v 
nadaljevanju: Sklad), 

 
in 

Komitent, Naslov_komitenta, Postna_st Posta_komitenta, ki ga zastopa ime in priimek ter funkcija 
zakonitega zastopnika, matična številka: matična številka, davčna številka: davcna_st 
(v nadaljevanju: kreditojemalec) 

 

 1. člen - Uvodna določila 
 

1.1 Pogodbeni stranki soglasno ugotavljata, da: 
je kreditojemalec Skladu dne »Datum oddaje vloge za financiranje« (v nadaljevanju: dan oddaje vloge za 
financiranje) v okviru »Javnega razpisa P7C 2021 - KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID - 19«, 

(v nadaljevanju: javni razpis) posredoval vlogo za financiranje (v nadaljevanju: vloga za financiranje); 

(a) je direktorica Sklada dne »Datum sklepa« (v nadaljevanju: dan odobritve kredita) 
sprejela sklep, s katerim je odobrila kredit pod pogoji, kot izhajajo iz nadaljevanja; 

(b) je kredit odobren na podlagi Sheme pomoči de minimis. 

(c) se kredit financira iz sredstev namenskega premoženja Sklada, ki jih je Sklad prejel skladno z 
Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (ZIUPOPDVE) za mikro, mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji. 

(d) da se z ugodno obrestno mero na končnega prejemnika prenaša celotna finančna prednost 
skladno z določili posebnih pogojev. 

 
1.2 Na podlagi ugotovitev iz člena 1.1 kreditne pogodbe pogodbeni stranki sklepata kreditno pogodbo 

(v nadaljevanju: kreditna pogodba), kot sledi v nadaljevanju. 
 

1.3 „To financiranje je upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za 
zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), 
vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.“ 
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 2. člen - Znesek kredita in državna pomoč  
 

2.1 Pod pogoji, dogovorjenimi s kreditno pogodbo, ter na podlagi »Posebnih pogojev financiranja za 
instrument »P7C 2021 - KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19« (v 
nadaljevanju: posebni pogoji), ki so Priloga 1 in sestavni del kreditne pogodbe, Sklad daje 
kreditojemalcu kredit v znesku: 

Znesek kredita EUR 

(z besedo: Znesek kredita z besedo. 00/100), (v nadaljevanju: kredit), 
 

 kreditojemalec pa pod temi pogoji kredit sprejme in se ga zaveže z obrestmi vrniti. 
 

2.2 Kreditojemalec je na dan odobritve kredita prejel pomoč po Shemi de minimisv višini  Znesek 

pomoči  EUR. 

 

 3. člen - Namen kredita 
 

 

3.1 Sredstva kredita so namenska in se smejo uporabiti le za kritje stroškov projekta. 

 

3.2 Naziv in opis projekta : _____________. 

 

3.3 Višina upravičenih stroškov projekta:__________ EUR. Začetek projekta: …………... Konec 

projekta:…………….. 

 

3.4 Lokacija izvedbe projekta je Vzhodna Kohezijska regija ALI Zahodna Kohezijska Regija na 

območju Republike Slovenije. 
 

3.5  Kreditojemalec se zavezuje sredstva kredita za namen vračilia plačil za pogodbo o paketnim 

potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP potrošnikom nakazati na dan njihovega prejema ali  

najkasneje naslednji delovni dan. 

 

3.6 Skladnost porabe sredstev kredita s kreditno pogodbo se ugotavlja na podlagi informacij, ki jih 

Sklad prejme od kreditojemalca ali jih pridobi sam iz javno dostopnih registrov. Pri kreditojemalcu 
- organizatorju potovanj tudi pridobitev informacij in podatkov od potrošnikov - kreditojemalčevih 
upnikov. Če na podlagi teh informacij primerna poraba sredstev kredita ni izkazana, se šteje, da 

gre za nenamensko porabo sredstev kredita in s tem lahko tudi za zlorabo državne pomoči.  
 

4. člen – Črpanje kredita 
 

4.1  Kreditojemalec črpa kredit enkratno, najkasneje v roku 45 dni od sklepa o odobritvi kredita. Po 

preteku navedenega roka kreditojemalec ne more več črpati odobrenega kredita.  

 

4.2 Pod pogojem, da so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 4.3 kreditne pogodbe za črpanje kredita, bo 

Sklad v roku osmih delovnih dni od dneva izpolnitve pogojev kredita izplačal znesek …….. EUR na 

račun kreditojemalca pri finančni instituciji Republiki Sloveniji IBAN: SI56 Številka bančnega 

računa., odprt pri Naziv banke.  
 

4.3   Pogoji za črpanje Kredita so: 

(a) kreditna pogodba je veljavna, 
(b) kreditojemalec je predložil Skladu zahtevek za črpanje kredita, z vsemi podatki kot to izhaja 

iz Priloge 3 h kreditni pogodbi, 
(c) po podatkih iz registra transakcijskih računov pri AJPES kreditojemalec od vključno dneva 

predložitve zahtevka za črpanja do dneva črpanja nima blokiranih transakcijskih računov, 
(d) kreditojemalec je Skladu izročil 5 bianco podpisane menice z nepreklicnimi meničnimi 

izjavami in nalogi za njihovo izpolnitev v obliki in vsebini, kot to izhaja iz Priloge 2 h kreditni 
pogodbi, 

(e) kreditojemalec je pred sklenitvijo kreditne pogodbe Skladu predložil ustrezno izpolnjene in 

podpisane obrazce, ki jih Sklad potrebuje v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja preprečevanje 
pranja denarja in financiranja terorizma, 

(f) ne obstajajo okoliščine ali razlogi iz člena 13.1 kreditne pogodbe, na podlagi katerih bi imel 
Sklad pravico kredit odpoklicati ali odpovedati kreditno pogodbo, 

(g) kreditodajalec je priložil seznam potrošnikov in njihovih terjatev iz naslova vračila plačil za 
pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP iz Priloge oddane v 
vlogi na ePortal Sklada.  



35 
 

5. člen - Odplačilo kredita 

 

5.1  Kreditojemalec se zaveže črpani znesek kredita odplačati: (_________________ mesecev 
moratorija na odplačilo glavnice kredita; nato ________________ mesečnih obrokov glavnice 
kredita. Obročno in sicer: 1. obrok zapade v plačilo dne ____________________ v višini 
_________ EUR, nadaljnjih ____________ obrokov zapade v plačilo 1. v mesecu v višini 
____________ EUR, zadnji _______________. obrok zapade v plačilo dne _____________ v 
višini ___________- EUR oz. v skladu s končnim stanjem kredita). 

 
5.2 Informativen amortizacijski načrt odplačila kredita je priloga 5 kreditne pogodbe. 

  

 6. člen - Pogodbene obresti, zamudne obresti 

6.1  Če poraba kreditnih sredstev, ne bo pravočasna in skladna z upravičenimi stroški, se bo obrestna 

mera za čas do odprave nepravilnosti, zvišala na 8 % letno, nominalno. Če podjetje napake ne 

odpravi v roku 6 mesecev od datuma obvestila, bo Sklad kreditno pogodbo razdrl in sprožil 

postopek poplačila kredita. 
 

6.2 Obrestna mera kredita je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo. 
 
6.3 Kreditojemalec, ki je v zamudi z izpolnitvijo obveznosti z naslova glavnice, je dolžan za čas, od 

dneva nastanka zamude do dneva poravnave, plačati zakonite zamudne obresti. Obrestna mera 
zamudnih obresti se spreminja v skladu z vsakokrat Zakonom o predpisano obrestni meri 
zamudnih obresti. Sklad bo zaračunaval zamudne obresti, kreditojemalec pa se jih zavezuje 
plačati v 8 dneh od dneva obračuna.  

 
6.4 O stanju obveznosti iz naslova odobrenega kredita Sklad obvešča kreditojemalca enkrat v letu, 

praviloma v začetku leta za preteklo leto, z izpisom odprtih postavk.  

 

7. člen – Nadomestila in drugi stroški 
 

7.1.  Kreditojemalcu se ne zaračuna nadomestilo za odobritev in vodenje kredita. Prav tako se ne 
zaračunava nadomestilo za nečrpani znesek kredita, za izvedbo sprememb kreditnih pogojev, za 
odstop od pogodbe pred črpanjem kredita ali za delno/celotno predčasno odplačilo kredita. 
Kreditojemalec nosi stroške notarja za sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega 
notarskega zapisa.  

 

 8. člen – Predčasno odplačilo kredita 
 

8.1 Kreditojemalec lahko predčasno odplača kredit po kreditni pogodbi v celoti ali delno, ob 
predhodnem pisnem soglasju Sklada in uskladitvi stanja.  

 

9. člen - Izjave in jamstva kreditojemalca 
 

9.1 Kreditojemalec s podpisom kreditne pogodbe Skladu izjavlja in jamči, da: 

(a) so kreditno pogodbo in vse druge listine in dokumente v zvezi s kreditno pogodbo podpisale 
osebe, ki so vpisane v sodni register kot zastopniki kreditojemalca ali z njihove strani ustrezno 
pooblaščene osebe, 

(b) ima zagotovljena sredstva oziroma vire za financiranje posla do višine celotnih stroškov, 
(c) na dan odobritve kredita in na dan sklenitve kreditne pogodbe nima konkretnih načrtov za 

statusno  spremembo, zaradi katerih bi presegal pragove iz člena 2 Priloge 1 k Priporočilu 

Komisije 2003/361/ES11, 
(d) je seznanil Sklad z vsemi okoliščinami, dejstvi in podatki, ki so mu znani ali bi mu morali biti 

znani (pri čemer je opravil vsa ustrezna preverjanja, da bi to ugotovil) in ki bi lahko vplivali 
na odločitev Sklada o sklenitvi kreditne pogodbe, ter da so vsi podatki, ki jih je posredoval 
Skladu s tem v zvezi (še zlasti pa vloga za financiranje in opis projekta) resnični, popolni, 
točni, nespremenjeni, polno veljavni in niso zavajajoči, 

(e) zoper njega ni bil sprožen in mu tudi ne grozi kakršen koli sodni, arbitražni, upravni ali drug 
postopek, ki bi lahko pomembno negativno vplival na njegov status, poslovanje, finančno 
stanje ali izpolnjevanje drugih obveznosti po kreditni pogodbi, 

                                                           
11 1 UL L 124, 20.5.2003, str. 36 
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(f) zoper njega ali člana organa upravljanja in/ali nadzora kreditojemalca ni pravnomočno 

končan kazenski postopek, v katerem bi bila ugotovljena odgovornost oziroma krivda 
kreditojemalca oziroma člana organa upravljanja in/ali nadzora kreditojemalca za kaznivo 
dejanje v zvezi s (poslovno) goljufijo, korupcijo, izsiljevanjem, oviranjem pravosodnih in 
drugih državnih organov, zlorabo (monopolnega) položaja, pranjem denarja in financiranjem 
terorizma, 

(g) po njegovem najboljšem vedenju sredstva povezana s financiranjem posla in poslom niso 
nezakonitega izvora ter niso povezana s pranjem denarja in financiranjem terorizma, 

(h) bo za potrebe poročanja o porabi sredstev kredita predložil vse knjigovodske listine, ki se bodo 
nanašale na celotne stroške, 

(i) ni nastopil in ne pričakuje, da bo nastopil razlog za odpoklic ali odpoved kredita po členu 
12.1 kreditne pogodbe in 

(j) je seznanjen s pravili o državni pomoči po Shemi de minimis in posledicami kršitev teh pravil. 

9.2 Kreditojemalec Skladu zagotavlja, da v kolikor ne bo sporočil drugače, obvelja domneva, da so 

vse izjave, zagotovila in jamstva po členu 9.1 kreditne pogodbe, razen če iz posamezne izjave 
izhaja drugače, ponovno podana, polno veljavna, resnična, popolna, točna in niso zavajajoča tudi 
ob črpanju kredita, odplačilu kredita, plačilu obresti in vsakem drugem plačilu po kreditni pogodbi 
ter ob posredovanju poročil, finančnih in drugih kreditojemalčevih izkazov.  

9.3   Kreditojemalec- Organizator potovanj se zavezuje prejeta finančna sredstva – kredit za namen 
vračilia plačil za pogodbo o paketnim potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP, potrošnikom 
nakazati na dan njihovega prejema ali najkasneje naslednji delovni dan. 

 10. člen - Obveznosti kreditojemalca (obveščanje Sklada, poročanje, soglasja) 
 

10.1  Kreditojemalec se zavezuje, da: 

(a) bo Sklad obvestil o statusnih spremembah, spremembah firme, poslovnega naslova, sedeža, 
dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje, v roku petih delovnih dni od takšne 
spremembe, 

(b) bo Sklad v roku petih delovnih dni obvestil o vseh drugih dejanjih, dejstvih ali okoliščinah, ki 

bi utegnile kakorkoli negativno vplivati na pravice ali terjatve Sklada iz kreditne pogodbe ali 
kakorkoli ogroziti, otežiti ali onemogočiti izpolnjevanje drugih obveznosti kreditojemalca iz 
kreditne pogodbe, 

(c) bo Sklad v roku petih delovnih dni obvestil o vsakršnem sporu ali kazenskem postopku, ki je 
ali bi utegnil nastati v zvezi s poslovanjem kreditojemalca ter o vseh drugih dejanjih, dejstvih 
ali okoliščinah, ki bi utegnile kakorkoli negativno vplivati na pravice ali terjatve Sklada iz 
kreditne pogodbe ali kakorkoli ogroziti, otežiti ali onemogočiti izpolnjevanje drugih 
obveznosti kreditojemalca iz kreditne pogodbe. 

(d) bo kot organizator potovanj  Skladu poslal dokazila o plačilu potrošnikom. 
 

10.2 Nadalje se kreditojemalec zavezuje, da bo: 

(a) Na posebno zahtevo  Sklada do 31. 3. vsakega koledarskega leta Skladu posredoval finančne 
izkaze, v vsebini in obliki kot jih je dolžan posredovati AJPES, z dodatnimi pojasnili 
posameznih postavk, 

(b) Skladu o namenski porabi kredita poročal v skladu z vsakokrat veljavnim Navodilom o 
poročanju porabe kredita, ki je objavljeno na spletni strani Sklada. Kreditojemalec se 
zavezuje poročati Skladu tudi v primeru predčasnega odplačila kredita. 

(c) na posebno zahtevo Sklada posredoval tudi drugo dokumentacijo in podatke, vse v rokih in 
na način, ki jih določi Sklad. 
 

 
10.3 Kreditojemalec izrecno soglaša: 

(a) da se katera koli informacija v zvezi z uporabo sredstev kredita, ki jih je Sklad dolžan 
posredovati Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT), 
Ministrstvu za finance (v nadaljevanju: MF), Evropski komisiji, lahko posredujejo MGRT, MF, 
Evropski komisiji ter da se katerikoli dokument v zvezi s kreditom in/ali poslom, vključno s 
kreditno pogodbo, lahko posreduje MGRT, MF, Evropski komisiji ali drugi pristojni instituciji, 

(b) da ima Sklad v času od sklenitve kreditne pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti 
kreditojemalca iz kreditne pogodbe pa tudi v obdobju 10 let od poteka roka za končanje 
projekta pravico preveriti resničnost pravilnost in popolnost vseh izjav in jamstev ter 
podatkov in listin, ki jih je kreditojemalec dal Skladu, ter izpolnjevanje vseh drugih 
obveznosti kreditojemalca po kreditni pogodbi, 

(c) da lahko Sklad za namen preverjanja njegove likvidnosti, bonitete, finančnega stanja, 
namenske porabe kredita, sklenitve pogodbe o odstopu, posreduje tretjim osebam njegove 
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podatke, podatke o kreditni pogodbi in o njenem izvajanju ter podatke, ki jih je 

kreditojemalec predložil Skladu v okviru obravnave vloge za odobritev kredita, 
(d) z objavo informacije o udeležbi Sklada pri financiranju kreditojemalca po kreditni pogodbi ter 

informacije o prejeti državni pomoči v zvezi s kreditno pogodbo na spletnih straneh Sklada, 
MF ali v sredstvih javnega obveščanja, 

(e) da imajo Slovenski podjetniški sklad, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad za 

nadzor proračuna, Evropski investicijski sklad, pooblaščenci EIF, Računsko sodišče Evropske 

unije, Komisija, pooblaščenci, predstavniki ali izvajalci Komisije, vključno z Evropskim uradom za 

boj proti goljufijam (OLAF), Evropska investicijska banka, katera koli druga institucija ali organ 

Unije, ki ima pravico preveriti uporabo tega sporazuma v okviru programa EaSI, ter njihovi 

ustrezno pooblaščeni predstavniki in/ali kateri koli drugi ustrezno pooblaščeni organi v skladu z 

veljavnim pravom (skupaj poimenovani „pooblaščeni subjekti“ in posamično poimenovani 

„pooblaščeni subjekt“) pravico do svobodnega in neomejenega opravljanja kontrol in revizij ter 

prosto in brez omejitev zahtevati informacije in dokumentacijo v zvezi s tem sporazumom in 

njegovim izvajanjem, vključno brez omejitev za namene ocenjevanja programa EaSI. 

Kreditojemalec se strinja, da se njegovi kontaktni podatki lahko posredujejo EK in/ali EIF in 

lahko le ta stopi v stik z kreditojemalcem za namene spremljanja in ocenjevanja programa EaSI. 

Kreditojemalec se zavezuje, da bo v vseh pogledih deloval v skladu z zakoni in predpisi 

(nacionalnimi in Evropske unije, vključno s tistimi v povezavi z varstvom podatkov), med drugim 

tudi v skladu z ustreznimi standardi in veljavno zakonodajo za preprečevanje pranja denarja, 

boju proti terorizmu in boju proti davčnim goljufijam, katerih kršitev bi lahko negativno vplivala 

na uspešnost te pogodbe ali bi lahko negativno vplivala na interese EIF, in Evropske Komisije. 

 11. člen - Zavarovanje kredita 
 

11.1 Pogodbeni stranki se dogovorita, da kreditojemalec za zavarovanje vseh svojih obveznosti po 
tej pogodbi, zagotovi spodaj navedeno zavarovanje, ki mora biti veljavno ves čas trajanja te 

pogodbe: 
 

(a) Menice 
Izročiti Skladu ob podpisu te pogodbe 5 bianco menic podjetja Naziv in naslov podjetja, s 
klavzulo »brez protesta«, s priloženo podpisano menično izjavo. Podpis te pogodbe in 
priložena menična izjava (priloga 2), velja kot pooblastilo Skladu, da Sklad bianco menice 
izpolni in unovči, v kolikor ne bi bili plačane zapadle obveznosti po tej pogodbi v 30 dneh po 
zapadlosti; Naziv in naslov podjetja nepreklicno izjavlja in dovoljuje Skladu, da izročene 
bianco podpisane menice uporabi v zavarovanje in poplačilo obveznosti kreditojemalca iz te 
pogodbe. 

 
(b) Sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa 

(velja za odobrene kredite v višini od 25.001 EUR do vključno 100.000 EUR). 
 

11.2 Kreditojemalec bo, na zahtevo Sklada, takoj nadomestil ali ponovno izdal menice, ki so bile 
uničene ali unovčene v skladu s pooblastilom za njihovo izpolnitev. 
 

11.3 Kreditojemalec se zavezuje, da bo v primeru statusnih sprememb in/ali v primeru sprememb 
podatkov, razvidnih iz menic in/ali menične izjave, le-te takoj zamenjal z novimi, brez predhodne 
zahteve Sklada. 

 
11.4 Po dokončnem poplačilu vseh obveznosti kreditojemalca po kreditni pogodbi bo Sklad 

kreditojemalcu vrnil vse menice, ki jih je prejel po kreditni pogodbi, če jih ni uporabil za poplačilo 
terjatev Sklada po kreditni pogodbi, ter sprostil ostala zavarovanja in izdal ustrezna izbrisna 
dovoljenja. 

 
11.5 Vsi stroški, ki izvirajo iz ustanovitve, pridobitve, unovčenja ali sprostitve zavarovanj po kreditni 

pogodbi bremenijo kreditojemalca. 
 

 12. člen - Odpoklic ali odpoved kredita 
 

12.1 Sklad lahko kredit odpokliče ali odpove kreditno pogodbo in s tem zahteva takojšnje vračilo 
neodplačanih zneskov kredita, skupaj z zamudnimi obrestmi ter povračilo vseh stroškov povezanih 
s kreditom, če nastopi katerakoli od naslednjih okoliščin ali dogodkov: 
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(a) kreditojemalec ne izpolni denarne obveznosti po kreditni pogodbi, 

(b) kreditojemalec ne izpolni pravilno katerekoli druge obveznosti po kreditni pogodbi, niti v roku 
14 dni po opominu Sklada, če je takšno nepravilno izpolnjeno obveznost v tem dodatnem 
roku mogoče izpolniti in s tem kršitev odpraviti, 

(c) katerokoli jamstvo ali izjava po 9. členu kreditne pogodbe ali informacija posredovana na 
podlagi drugih obvez kreditojemalca po kreditni pogodbi je ali se izkaže, da je bila netočna, 
nepopolna, napačna, zavajajoča ali ni bila polno veljavna, ko je bila dana ali ko se je štelo, 
da je bila ponovno podana, 

(d) sredstva kredita se ne porabljajo za namen in na način določen v kreditni pogodbi, 
(e) kreditojemalec sprejme sklep o svojem prenehanju ali preneha z dejanskim poslovanjem, 
(f) zoper kreditojemalca je uveden ali mu grozi kakršenkoli sodni, arbitražni, upravni ali drug 

postopek, ki bi po mnenju Sklada lahko bistveno vplival na pravilno izpolnjevanje obveznosti 
kreditojemalca po kreditni pogodbi, 

(g) zoper kreditojemalca je pravnomočno končan kazenski postopek v katerem je bil 
kreditojemalec spoznan za odgovornega za kaznivo dejanje v zvezi s (poslovno) goljufijo, 
korupcijo, izsiljevanjem, oviranjem pravosodnih in drugih državnih organov, zlorabo 
(monopolnega) položaja, pranjem denarja in financiranjem terorizma, 

(h) izpolnjevanje katerekoli obveznosti kreditojemalca po kreditni pogodbi postane nezakonito ali 
katerakoli njegova obveza po kreditni pogodbi ni pravno veljavno izvršljiva, 

(i) kreditojemalec objavi ali sporoči namero o statusnem preoblikovanju, če bi bilo po oceni 
Sklada zaradi takih sprememb lahko kakorkoli ogroženo pravilno izpolnjevanje obvez 
kreditojemalca po kreditni pogodbi, 

(j) druga okoliščina ali dogodek, zaradi katerega bi bilo po mnenju Sklada ogroženo ali 
onemogočeno nadaljnje pravilno izpolnjevanje obvez kreditojemalca po kreditni pogodbi, 

(k) kreditojemalec zlorabi državno pomoč oziroma jo uporabi v nasprotju s kreditno pogodbo 
oziroma veljavnimi predpisi. 

 
12.2 Odpoved od kreditne pogodbe stopi v veljavo z dnem, določenim v pisni odpovedi. Z dnem  

odpovedi kreditne pogodbe zapadejo v plačilo vse obveznosti iz kreditne pogodbe (zapadle in 
nezapadle). Na podlagi odpovedi kreditojemalec dolguje Skladu tudi zakonske zamudne obresti od 
dneva zamude do plačila. V primeru, ko je nad kreditojemalcem začet postopek stečaja ali prisilne 
poravnave, kreditna pogodba preneha veljati z dnem začetka stečajnega postopka ali postopka 
prisilne poravnave. 

  
12.3 Sklad v primeru zlorabe državne pomoči ali njene uporabe v nasprotju s kreditno pogodbo 

oziroma veljavnimi predpisi od kreditojemalca zahteva njeno vračilo v višini, ki jo izračuna Sklad, s 
pripadki. Terjatve iz naslova zlorabljene državne pomoči zapadejo v plačilo na dan, ko 
kreditojemalec prejme zahtevek za vračilo. 

 
13. člen - Protikorupcijska klavzula 

 
13.1 Pogodba je nična, če se ugotovi, da je kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, 

predstavniku ali posredniku pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist 
za:  

(a) pridobitev posla ali  
(b) za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
(c) za opustitev dolžnega nadzora za izvajanje pogodbenih obveznosti ali  
(d)  za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, 
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 

 
13.2 Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega 

odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega 
domnevnega nastanka, pričela z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oz. z drugimi ukrepi 
v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 
13.3 Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 

pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 

izvajalca pogodbe. 
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14. člen -  Pošiljanje obvestil in skrbnik pogodbe 

 
14.1 Vsa pisanja v zvezi s kreditno pogodbo bosta pogodbeni stranki pošiljali na naslednje naslove: 

 
Za Sklad: 

Slovenski podjetniški sklad 
Ulica kneza Koclja 22 
2000 Maribor 

 
Poslovni skrbnik: 

Ga:Aleksandra Krajnc Premec 
Tel.: 02 234 12 76 
E-naslov: aleksandra.krajnc-premec@podjetniskisklad.si  
 
Skrbnik spremljave kreditne pogodbe:  
Ga.: Alenka Šnajder 
Tel.: 02 234 12 73  

E-naslov: alenka.snajder@podjetniskisklad.si 

Pisanja v zvezi s poročanjem po členu 10.2 o namenski porabi kreditne pogodbe in v zvezi s 
poročanjem o ciljih kredita bo kreditojemalec Skladu posredoval prek spletne programske rešitve 
»Izmenjava poročil s komitenti in poročanje (IPKP)«, v skladu z vsakokrat veljavnimi 
uporabniškimi navodili »Izmenjava poročil s komitenti (Aplikacija IPKP)«, ki so objavljena na 
spletni strani Sklada. 

 

Za kreditojemalca:  

Naziv 

Naslov. 
 

Skrbnik  kreditne  pogodbe: 
 G. ali ga.: Ime in priimek.  
Tel.: Telefonska številka. 
E-naslov: E-naslov. 

 

 

14.2 Šteje se, da so vsa obvestila v zvezi s kreditno pogodbo prejeta z dnem prejema elektronskega 
sporočila, če je obvestilo bilo posredovano na zgornje naslove v običajnem delovnem času med 8. 
in 16. uro, sicer se šteje, da je bilo prejeto naslednji delovni dan. V primeru priporočenih pošiljk se 
šteje, da je bila pošiljka vročena z iztekom petnajstega dne od dneva oddaje priporočene pošiljke 
na pošto, če je pošiljka bila poslana na zadnji posredovani naslov. 
 

 
15. člen -  Izpolnjevanje plačilnih obveznosti po kreditni pogodbi 

 
15.1 Obveznosti iz naslova kreditne pogodbe (glavnico kredita, pogodbene obresti in zamudne obresti) 

kreditojemalec nakazuje na podračun Sklada, znotraj EZR, ki je odprt pri UJP Sl. Bistrica, številka 
SI56 0110 0695 0960 475 in za plačilo obrokov uporablja sklic _________, za plačilo 
pogodbenih obresti uporablja sklic ________. Za plačilo zamudnih obresti kreditojemalec 
uporablja sklic, naveden na samem obračunu zamudnih obresti. Pri plačilu obveznosti je obvezna 
navedba sklica. 

 
15.2 Kot datum vračila obroka glavnice kredita in datum plačila katerega koli dolžnega zneska po 

kreditni pogodbi se šteje dan, ko Sklad prejme dolgovani znesek na svoj račun. 

 
15.3 Kreditojemalec, ne glede na ostala določila kreditne pogodbe, soglaša, da se morebitna preplačila 

plačilnih obveznosti po kreditni pogodbi ne vračajo, ne obrestujejo in ne revalorizirajo, ampak se 
porabijo za poravnavo prve naslednje plačilne obveznosti po kreditni pogodbi. Za preplačila po 

kreditni pogodbi se štejejo izključno zneski, ki so manjši od vsote dveh obrokov glavnice kredita. 
 
15.4 Iz zneskov, ki jih Sklad prejme od kreditojemalca po kreditni pogodbi, tudi v primeru predčasnega 

odplačila kredita, se najprej poplačajo zamudne obresti in nazadnje glavnica kredita. 
Kreditojemalec se odpoveduje pravici pobotanja svojih terjatev iz kateregakoli naslova do Sklada z 
njegovimi terjatvami po kreditni pogodbi. 

 

mailto:aleksandra.krajnc-premec@podjetniskisklad.si
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16. člen -  Poslovna skrivnost 
 

16.1 Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta varovali vse podatke iz kreditne pogodbe ali podatke, ki 
sta jih pridobili v zvezi z njo ali v zvezi s projektom, v skladu s pravili o varovanju poslovne 
skrivnosti in varovanju osebnih podatkov (priloga 4), ter preprečili, da bi se s podatki seznanile 
tretje osebe ali, da bi se podatki javno objavili, razen če: 

(a) je to predpisano z vsakokrat veljavnimi zakoni ali na njihovi podlagi sprejetimi predpisi, 
(b) je izrecno dogovorjeno drugače s to kreditno pogodbo, 

(c) je druga pogodbena stranka podala predhodno pisno soglasje za posredovanje podatkov, ki 
se varujejo kot poslovna skrivnost v skladu s predpisi oziroma kateremkoli sklepu ali dogovoru 
o varovanju poslovne skrivnosti. 

 
16.2 Kreditojemalec izrecno soglaša in dovoljuje Skladu, da vse podatke o kreditni pogodbi ali podatke, 

pridobljene v zvezi z njo ali v zvezi s projektom in podatke o kreditojemalcu, ki jih je kadarkoli 
pridobil v zvezi z izvrševanjem kreditne pogodbe ali v okviru poslovnega razmerja s 

kreditojemalcem nasploh, hrani, obdeluje in posreduje v obsegu, ki je nujno potreben drugim 
osebam, ki morajo biti seznanjene z vsebino te kreditne pogodbe zaradi narave storitve, ki jih 
opravljajo zanjo. 

 
16.3 Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena je Sklad upravičen na primeren način objaviti 

podatke o višini, roku in namenu kredita ter kreditojemalcu. 
 

17. člen -  Končne določbe 
 

17.1 Kreditna pogodba se lahko spremeni le ob soglasju obeh pogodbenih strank, s sklenitvijo pisnega 
dodatka h kreditni pogodbi. Priloge h kreditni pogodbi so njen sestavni del, vključno z vsemi 
spremembami, dogovorjenimi med pogodbenima strankama. 

 
17.2 Za reševanje morebitnih sporov nastalih iz ali v zvezi s kreditno pogodbo, ki jih pogodbeni stranki 

ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.  
 
17.3 Kreditna pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih kreditojemalec in Sklad 

prejmeta vsak po en izvod. 
 
17.4  Kreditna pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  

 

Maribor, dne    
 

Kreditojemalec  Slovenski podjetniški sklad 



 Priloga 1 – Posebni pogoji     dostopni na  https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi; razpis P7C 2021  
 
 

Priloga 2 – Menična izjava in nalog za plačilo menic  

      V___________________, dne________ 

         
   

MENIČNA IZJAVA, POOBLASTILO ZA IZPOLNITEV MENICE 
    IN NALOG ZA PLAČILO 

 

Na podlagi sklepa direktorice Sklada št.____ o odobritvi KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID - 19 

(P7C 2021), Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju: Sklad), Ulica kneza Koclja 22, 

2000 Maribor, sprejetega na seji dne ________, je Sklad odobril prosilcu: 

 

»Naziv in naslov vlagatelja« 
 
kredit po pogodbi o kreditu št.: ___________. 

 

Podpisana odgovorna oseba ____________________________________________, za podjetje 
_________________________________ (v nadaljevanju: kreditojemalec) izročam Skladu 5 (pet) 

bianco podpisanih menic za zavarovanje terjatev po zgoraj citirani pogodbi.  
Kot kreditojemalec nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Sklad, da lahko bianco menice, ki so bile izročene za 

zavarovanje terjatev po zgoraj navedeni kreditni pogodbi, tudi brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh 

neizpolnjenih delih. Odrekam se vsem ugovorom proti tako izpolnjenim menicam in se zavezujemo menice 
plačati, ko dospejo, v gotovini. 

 
Sklad je pooblaščen, da kot dospelost menice vpiše »NA VPOGLED«. 

 
Menica je plačljiva Skladu, podračun odprt pri Uradu za javna plačila: 01100-6950960475. 

 

Izjavljam, da se zavedam pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje terjatev. 
Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. 

Hkrati pooblaščam Sklad, da predloži menice na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. 
 

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih 

računov: 
 

»Seznam vseh TRR vlagatelja« 

 
V primeru odprtja dodatnega  računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam 

banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.  
 

 
  

 

Izpolni ročno ! 

(naziv podjetja) 

 

 (naslov) 

 

 (štampiljka in podpis) 

 

 
 

Priloga: 5 bianco podpisanih menic 
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Priloga 3 – Zahtevek za črpanje kredita  

(obrazec je dosegljiv na spletni strani https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi;  

razpis P7C 2021 KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID – 19 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Naziv kreditojemalca« 
»Naslov kreditojemalca« 
»Pošta in naziv« 
 
Zadeva: Zahtevek za črpanje kredita 

   
Spoštovani! 

 

V zvezi s kreditno pogodbo št. ________________.  , sklenjeno med Slovenskim podjetniškim skladom in 

našo družbo dne ____________(v nadaljnjem besedilu: kreditna pogodba), s katero nam je bil odobren 

kredit, vlagamo zahtevek za črpanje sredstev in vas prosimo, da znesek kredita v višini ____________EUR 

nakažete na transakcijski račun kreditojemalca, ki je naveden v členu 4.2 kreditne pogodbe. 

Potrjujemo, da so na dan tega zahtevka za črpanje kredita oziroma bodo na dan črpanja sredstev kredita, 
zagotovila in jamstva po členu 9 kreditne pogodbe resnična, popolna in točna ter da niso izpolnjeni pogoji za 

odpoklic ali odpoved kredita iz člena 12 kreditne pogodbe. 

 

Potrjujemo, da bo črpani znesek uporabljen izključno za namene v skladu s kreditno pogodbo. 

Stroški, ki bodo poravnani iz naslova kredita: 

 

UPRAVIČENI STROŠKI 
Znesek v EUR 

z DDV 

A NALOŽBE V OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (nakup nove opreme)  »Znesek« 

B NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (nakup patentiranih pravic, licenc) »Znesek« 

C STROŠEK MATERIALA IN TRGOVSKEGA BLAGA »Znesek« 

D 
STROŠEK STORITEV/ *dolg, ki ga izkazujejo organizatorji potovanj do 
potrošnikov (1 prijavni rok) 

»Znesek« 

E 
STROŠEK DELA (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo 
stroškov prevoza na delo in z dela, stroške prehrane med delom) 

»Znesek« 

(A+B+ 
C+D+E) 

SKUPAJ STROŠKI: »Vsota« 

 

*Za kredit odobren v 1. prijavnem roku 22 .04. 2021 organizatorjem potovanj, se k 
zahtevku za črpanje kredita obvezno priloži obrazec 2 “Seznam potrošnikov in višina njihovih 
terjatev do organizatorjev potovanj” (v obliki datoteke zapisa Excel). 

S spoštovanjem. 

 

Kraj in datum: _________________    Žig in podpis odgovorne oseba: 
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Priloga 4  

 

 PRAVNO OBVESTILO POSAMEZNIKOM  

GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI POGODBENEM RAZMERJU 

 

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju: Sklad) Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (GDPR)  podaja informacije o obdelavi osebnih podatkov.  

 

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: 

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor 

telefonska številka: 02 234 12 60 

spletna stran: www.podjetniskisklad.si 

e-naslov: info@podjetniskisklad.si 

 

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov:  

telefonska številka: 02 234 12 51  

elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si 

 

Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: 

Za namen izvajanja te pogodbe 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.  

 

Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: 

Pogodbeno razmerje. 

 

Uporabniki osebnih podatkov: 

Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče…. 

 

Pravice posameznika 

S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov 

gdpr@podjetniskisklad.si, lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, 

ugovarjate obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami ter zahtevate prenos podatkov. 

 

Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 

podatkov, imate pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu. 

 

Hramba osebnih podatkov: 

Vse osebne podatke bo Sklad hranili 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja. 

 

Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo: 

Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države. 
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Priloga 5  -   Informativni amortizacijski načrt 

 

 


