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Slovenski podjetniški sklad Maribor, na podlagi 

Splošnih pogojev poslovanja objavlja 

POSEBNE POGOJE   

financiranja za instrument 
mikrokrediti  

 

k javnemu razpisu 
 

P7 2020 - MIKROKREDITI   
  

1. Uvodne določbe 

 
Javni razpis izvaja JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA PODJETNIŠTVO oziroma Slovenski podjetniški sklad 
(Sklad), Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
 
1.1 Posebni pogoji urejajo pogoje financiranja 

instrumenta mikrokrediti mikro in malim 

podjetjem, na podlagi Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike (EKP) v 
obdobju 2014 - 2020. 

 
1.2 Razpisna dokumentacija  za P7 2020 je 

objavljena v Uradnem listu in na spletni strani 
Sklada. 

1.3. Pomen izrazov v posebnih pogojih: 

(1) Mikrokredit pomeni s kreditno pogodbo 
dogovorjen znesek financiranja Sklada, v višini od 5.000  
do 25.000 EUR, z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. 
(2) Moratorij na odplačilo glavnice kredita pomeni 
pogodbeno dogovorjen odlog začetka vračanja glavnice 
kredita. Začetek in konec obdobja moratorija 
kreditojemalcu odobri Sklad in se šteje v dobo vračila 
kredita. 
(3) Status mikro ali malo podjetja se prizna; 
a) podjetju, ki v zadnjih dveh oziroma vsaj dveh 

zaporednih od zadnjih treh zaključenih poslovnih 
letih, opravlja dejavnost z manj kot 50 zaposlenih in 
ima letni promet, ki ne presega 10 milijonov EUR 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 
milijonov EUR;  

b) podjetju, ki, v primeru že izvedene statusne 
spremembe  (npr. pripojitev, spojitev) po zaključku  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zadnjega poslovnega leta ali v primeru, ko  podjetje  
z načrtovano statusno spremembo v času odobritve 
oz. sklenitve kreditne pogodbe, ne presega pragov 
opredeljenih v prejšnji točki a. 

c) Mikro podjetje, z manj kot 10 zaposlenih in ima 
letni promet, ki ne presega 2 milijonov EUR in/ali 
letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR.  

d) Malo podjetje, z manj kot 50 zaposlenih in ima 
letni promet, ki ne presega 10 milijonov EUR in/ali 
letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov 
EUR. 

(4) Zagonsko podjetje oz. start-up je pravna oseba, 
ustanovljena po določilih ZGD-1, pri čemer izpolnjuje 
vse naslednje pogoje;  
a) ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek 

serijske proizvodnje in distribucije (ne le prototipov), 
vendar podjetje še ni pričelo s komercialno prodajo; 

b) posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let; 
c) od ustanovitve do vključno oddaje vloge za 

financiranje še ni realiziral pozitivnega čistega 
poslovnega izida, ki bi presegal 3.000 EUR, pri 
čemer je takšen pozitiven rezultat posledica 
izrednega priliva iz naslova subvencij ali drugih 
spodbud države; 

d) ima potencial rasti; 
e) nima odvisnih družb; 
f) ima najmanj enega zaposlenega; 
g) ima zaposlenega ustanovitelja, ki je še vedno 

večinski lastnik podjetja; 
h) ima najmanj 15.000 EUR celotnega kapitala ; 
i) v zadnjem zaključenem poslovnem letu pred oddajo 

vloge za financiranje so realizirani letni prihodki 
znašali najmanj 5.000 EUR oz. v kolikor podjetje še 
ne posluje celo zaključeno poslovno leto, morajo biti 
planirani letni poslovni prihodki najmanj 5.000 EUR, 
pri čemer tako planirane prihodke utemelji s 
sklenjenimi prodajnimi ali terminskimi pogodbami ali 
na drug ustrezen način. 

(5) Projekt pomeni ciljno usmerjen in zaključen proces 
razvijanja dejavnosti, ki so usmerjene k doseganju 
končnega cilja in je predstavljen z opisom in popisom 
predvidenih upravičenih stroškov.  
(6) Poslovni proces pomeni skupek logično povezanih 
izvajalskih in nadzornih postopkov in aktivnosti, katerih 
izid je načrtovani izdelek ali storitev. Poslovni proces 
razčlenimo na podprocese in nadaljujemo  z 
razčlenjevanjem vsakega podprocesa v delovne 
procese. 

(7) lPodjetniška aktivnost se običajno kaže, na 

podlagi primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi 
podatki, kot povečanje čistih prihodkov od prodaje, 
števila zaposlenih, dobička, dodane vrednosti na 
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zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot razvoj ali 
uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo 

izboljšanje.  
(8) Gospodarska družba pomeni kapitalsko družbo 
organizirano kot delniška družba, družba z omejeno 
odgovornostjo ali komanditna delniška družba in 
pomeni osebno družbo organizirano kot družba z 
neomejeno odgovornostjo ali komanditna družba. 
(9) Gospodarska dejavnost pomeni vsako 
dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja 
dobička, zlasti nakup in prodaja blaga, proizvodnjo, 
prevozne, turistične, gradbene, blagovno prometne in 
kakršne koli druge storitve, tudi bančni, finančni in 
zavarovalni posli. 
(10)  Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na 
trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru 
organiziranega podjetja, vodi poslovne knjige po 
sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži letno 
poročilo na AJPES. 
(11) SKD 2008 pomeni Standardna klasifikacija   
dejavnosti v Republiki Sloveniji. 
(12) Izključen sektor/področje pomeni;  
 Dejavnost, ki spada v naslednje ravni SKD2008: 

a) A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 
b) B 05: Pridobivanje premoga 
c) C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in 

mehkužcev 
d) C 11.01: Proizvodnja žganih pijač, 
e) C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov, 
f) C 20.51: Proizvodnja razstreliv, 
g) C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva, 
h) C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva, 
i) C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil, 
j) E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov, 
k) E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki, 
l) G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, 
m) G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z 

živili, pijačami, tobačnimi izdelki, 
n) G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z ribami, raki, mehkužci, 
o) G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s tobačnimi izdelki, 
p) G 47. 81: Trgovina na drobno na stojnicah in 

tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, 
q) K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti, 
r) L: Poslovanje z nepremičninami, 
s) M 69: Pravne in računovodske dejavnosti, 
t) M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in 
     poslovno svetovanje in 
u) R 92: Prirejanje iger na srečo. 

(13) Izključeni projekti/naložbe so na področju: 
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo 

izključene dejavnosti in bi omogočale nezakonit 
prenos podatkov oziroma vstop v elektronske baze 

podatkov, internetne igre na srečo in igralnice ter 
pornografijo; 

b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali 
tehnične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi 

                                                      
1 Ur.l.RS, št. 13/14-UPB 
2 Gre za količnik po podatkih iz zadnjih računovodskih izkazov: 

AOP056

AOP057
. 

3 Osebna družba je družba z neomejeno odgovornostjo ali komanditna 
družba oziroma druga vrsta pravne osebe s sedežem v katerikoli drugi 

in gensko spremenjene organizme in druge 
dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in 

znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost 
s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito 
vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in 
ostale znanstvene namene. 

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

(14)  Podjetje v težavah se šteje pravna oseba, za  
 katero velja katera koli izmed naslednjih  
 okoliščin; 

a) je v postopku zaradi insolventnosti oziroma so 
izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi 
insolventnosti na predlog upnikov po določbah 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)1; 

b) je mikro ali malo podjetje in posluje več kot 3 
polna poslovna leta, če ima v zadnjem 

zaključenem poslovnem letu je razmerje med 
celotnim in vpoklicanim kapitalom manjše od 0,52 
oziroma se je zaradi nakopičenih izgub v osebni 
družbi kapital zmanjšal za več kot polovico;3  

c) je prejemnica pomoči za reševanje4 in posojila še 
ni vrnila ali prekinila jamstev oziroma je še vedno 
predmet načrta prestrukturiranja; 

(15) Zaposlen za polni delovni čas pomeni   
zaposlitev za 40 ur na teden, razen, če   polni  delovni 
čas ni drugače določen z zakonom ali kolektivno 
pogodbo. Za polni delovni čas se šteje tudi zaposlitev za 
krajši delovni čas, ko ima delavec pravice iz socialnega 
zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas, v skladu s 
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o 
starševskem dopustu (67. člen Zakona o delovnih 
razmerjih). V primeru samostojnega podjetnika se za 
zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je 
zavarovan za polni delovni čas. 
(16) Lastna sredstva podjetja pomenijo vir denarnih 
sredstev za zagotovitev financiranja upravičenih 
stroškov projekta. Podjetje jih lahko zagotovi iz 
obstoječih bilančnih postavk (denar na računih, 
depozitna sredstva, neobremenjene kratkoročne in 
dolgoročne finančne naložbe), z dokapitalizacijo in iz 
tekočega poslovanja.  
(17) AJPES pomeni Agencijo Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve, ki na podlagi oddaje 
letnega poročila, podjetju izdela bonitetno oceno. 
(18) S.BON-1, eS.BON pomeni bonitetno oceno 
AJPES za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in 
zadrug, pripisano na podlagi računovodskih izkazov za 
zadnje poslovno leto in iz njih izračunanih kazalnikov. 
Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB10 najslabšo 
bonitetno oceno. 
(19) Upravičeni stroški so dovoljeni stroški, ki 
nastanejo pri financiranju odobrenega projekta in niso 
v celoti financirani tudi iz drugih virov državne pomoči 
(proračuna lokalnih skupnosti, sredstev državnega 

državi članici Evropske unije iz Priloge II k Direktivi 2013/34EU 
Evropskega parlamenta in Sveta. 

4 Podjetje 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) 
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proračuna ali EU). Nastanejo z dnem sklenitve dolžniško 
upniškega razmerja na podlagi nakupa od tretjih oseb 

po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti 
povezana oseba. So podprti z dokumentiranimi dokazili, 
prepoznavni in preverljivi in kot taki ustrezno knjiženi pri 
kreditojemalcu skladno s Slovenskimi računovodskimi 
standardi. 
(20) Nastanek dolžniško upniškega razmerja 
pomeni razmerje med upnikom (dobaviteljem) in 
kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko 
strinjata o prevzemu obveznosti iz naslova nakupa 
neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih 
sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev (sklenitev    
pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem   
(21) Obratna sredstva pomeni izdatek (znesek z 
DDV) za nakup materiala, trgovskega blaga in storitev 
ter izdatke za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz 
in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in iz 
dela, stroški prehrane med delom). 

Nova oprema pomeni  
(22) Povezana oseba z vlagateljem, pomeni fizično 
ali pravno osebo z lastniškim deležem 25 % in več.  
(23) Vloga za P7 2020 pomeni spletni obrazec Sklada, 
s katerim se podjetje prijavi na javni razpis.  
(24) Obrazec »zahtevek za črpanje kredita« je 
priloga 3 h kreditni pogodbi in je objavljen na spletni 
strani Sklada. Izpolnjen obrazec s strani kreditojemalca 
pomeni najavo za namensko črpanje kreditnih sredstev 
za plačila upravičenih stroškov. 
(25) Finančni kazalniki; 
Delež celotnega kapitala v obveznostih do virov 
sredstev pomeni količnik po podatkih iz računovodskih 
izkazov;   

AOP 056 

AOP 055 
 

Mikrokredit / čisti prihodki od prodaje  pomeni 
količnik po podatkih; 

znesek kredita (podatek iz vloge) 

AOP 110 
 

Prosti kreditni limit (podatek iz S.BON-1), glede na 
znesek mikrokredit, pomeni količnik po podatkih;  
 

 
 

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

 

 

2. Oblika in obseg spodbude 

 
2.1. Z mikrokrediti se zagotavlja ugodne vire 

financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski 
regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom 
kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, 
predstavljenih v vlogi za financiranje 
kreditojemalca. 

 

                                                      
5 Uradni list RS, št. 65/2009, ZGD-1-UPB3 z nadaljnjimi spremembami 

2.2. Finančni instrument mikrokrediti se financira; 
(1) V deležu 62,5 % iz sredstev Evropskega sklada za 

regionalni razvoj, na podlagi Operativnega  programa  
za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020, ki jih, v vlogi 
upravljalca sklad skladov, upravlja SID Banka in  
(2) V deležu 37,5 %, z udeležbo Sklada kot izvajalca 
finančnega instrumenta. 

 
2.3. Za neposredno ugodno financiranje mikrokreditov 

je zagotovljenih najmanj 10.000.000 EUR.  

3.  Pogoji za pridobitev mikrokredita  

  3.1. Primerni Kreditojemalec 
(1) Kreditojemalec mora izpolnjevati vse naslednje          
pogoje kandidiranja;  

a) je organiziran kot samostojni podjetnik, 
gospodarska družba, ki se ukvarja  z gospodarsko 
dejavnostjo, ki ni v okviru izključenega 
sektorja/področja; 

b) ima status mikro ali malo podjetje s sedežem v 
Republiki Sloveniji, ne glede na fazo razvoja (tudi 
zagonskemu podjetju), ki je ustanovljena in deluje 
po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)5. 

c) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega 
za polni delovni čas, pri tem se v število zaposlenih 
ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del; 

d) ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko 
najmanj šest (6) mesecev;  

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

f )   v vlogi izkaže zaprto finančno konstrukcijo za 
načrtovane upravičene stroške;  

g) je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom 
ekonomsko upravičeno; 

h) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v 
javnem razpisu;   

i) na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih 
finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev 
in drugih denarnih nedavčnih obveznosti FURS v 
višini 50,00 EUR ali več; 

j) 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); 

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

l) v zadnjih 5 letih mu 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; 

m) ni prejemnik pomoči za lažje zaprtje 
nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema 
Sklep Sveta 2010/787/EU; 

 

ocenjena maksimalna vzdržna zadolženost - dejanske finančne obveznosti

znesek kredita (podatek iz vloge)
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n) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politik 
Sklada, s področja upravljanja tveganj. 

 
3.2. Dopustni pogoji kreditiranja  
(1) Prijavni roki in dinamika izvajanja P7 2020 je 
določena v javnem razpisu. 
(2) Da kreditojemalec odda popolno vlogo za 
financiranje in na zahtevo Sklada naknadno razkrije 
podatke in poda pojasnila za presojo vloge za 
financiranje; 
(3) Kreditojemalcu se odobri največ dva mikrokredita v 
istem ali različnem odpiranju. 
(4) Kredit lahko krije do največ 100 % vrednosti 
upravičenih stroškov projekta oziroma največ 25.000 
EUR; 
(5) Znesek kredita lahko znaša od 5.000 EUR do 25.000 
EUR; 
(6) Ročnost kredita, z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. 
(7) Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do  
6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ 
ročnosti kredita. Moratorij izražen v polnih mesecih se 
šteje od roka črpanja kredita in v odplačilno dobo 
kredita;  
(8) Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA 
(spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni 

del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %. 
(9) Zavarovanje kredita z menicami podjetja se uredi 
ob podpisu pogodbe. 
(10) Pogodbene obresti se izračunavajo po linearni 
metodi, kjer se upošteva 360 dni za leto in dejansko 
število dni v mesecu. Obračunsko obdobje traja en 
mesec, pri čemer se prvo obračunsko obdobje začne na 
dan koriščenja kredita in konča zadnji dan v tem 
mesecu. Naslednja obračunska obdobja so enaka 
koledarskemu mesecu s tem, da se zadnje obračunsko 
obdobje konča na dan zapadlosti kredita. Pogodbene 

obresti zapadejo v plačilo osmi dan v prihodnjem 
mesecu; 
(11) Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih 
oziroma skladno z amortizacijskim načrtom in zapadejo 
v plačilo 1. v mesecu;  
(12) Pravočasno plačani prispevki in davki Finančni 
upravi Republike Slovenije (FURS); 
(13) Kreditojemalec lahko predčasno v celoti ali delno 
odplača kredit, ob soglasju Sklada in predhodni 
uskladitvi stanja; 
(14) Sklad ne zaračunava nadomestila za odobritev ter 
vodenje kredita in ne zaračunava nadomestila za ne 
črpan znesek kredita, za izvedbo sprememb kreditnih 
pogojev ali za odstop od pogodbe pred črpanjem 
kredita; 
(15) Za zamude pri izpolnitvi obveznosti iz naslova 
glavnice je kreditojemalec dolžan plačati zamudne 
obresti. Obrestna mera zamudnih obresti se spreminja 
v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o predpisani 
obrestni meri zamudnih obresti. 
 
3.3. Črpanje kredita 
(1) Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi kredita,  
Sklad s kreditojemalcem sklene kreditno pogodbo in 

                                                      
6 Ekvivalent tržne obrestne mere pomeni referenčno obrestno mero, 

ki se določi skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode 

pridobi menično izjavo podjetja z bianco podpisanimi 
menicami.  

(2) Ob izpolnjevanju vseh pogojev, določenih z javnim 
razpisom in kreditno pogodbo, se črpanje kredita 
izvede; 

a) z  oddajo obrazca »Zahtevek za črpanje« v roku   
  45 dni od odobritve/sklepa Sklada,  

b) v enkratnem znesku za namenske upravičene    
   stroške, v skladu z vlogo  oziroma javnim  
   razpisom, 

c) če kreditojemalec, po podatkih iz registra 
transakcijskih računov pri AJPES, nima blokiranega 
transakcijskega računa, od vključno dneva 
predložitve zahtevka za črpanja do dneva črpanja,  

d) če ne obstajajo okoliščine ali razlogi iz prvega 
odstavka 12.  čl. kreditne pogodbe, na podlagi 
katerih bi imel Sklad pravico kredit odpoklicati ali 
odpovedati kreditno pogodbo. 

(3) Na podlagi izpolnitve vseh pogojev, bo Sklad 

najkasneje v roku pet delovnih dni izplačal znesek 
kredita na račun kreditojemalca, ki mora biti odprt pri 
finančni instituciji s sedežem v Sloveniji.  

 
3.4. Vloga za kredit 
(1) Kreditojemalec pripravi in odda vlogo na ePortal  
Sklada.  
(2) Vloga vsebuje;  

a) Obrazec Sklada »Prijavni list P7 2020« dostopen 
na https://eportal.podjetniskisklad.si/; 

b) Obvezne priloge; 
- zadnji računovodski izkazi v originalni obliki, ki 

so bili uradno oddani na AJPES, 
- potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije 

(FURS) o plačanih davkih in prispevkih; 
- dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali 

eS.BON za gospodarske družbe in samostojne 
podjetnike, na podlagi letnega poročila za leto 
2018, 

- vprašalnik za ugotavljanje politične 
izpostavljenosti osebe, 

- vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko 
tvegano državo. 

c) Dodatna dokazila; 
- revidirano letno poročilo, v primeru ko je 

kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi 
konsolidiranega letnega poročila in še ni 
objavljeno na spletni strani AJPES, 

- Ajpes obrazec BON-2 in medletne računovodske 
izkaze za start up podjetje, ustanovljena v 
tekočem letu in ki poslujejo prekratek čas, da bi 
pridobilo bonitetno oceno S.BON-1  oz. eS.BON. 

 
3.5. De minimis  
(1) Mikrokredit ima status državne pomoči de minimis, 
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ter 
sheme pomoči de minimis, priglašene Ministrstvu za 
finance; 
(2) Če je obrestna mera, ki vključuje vse običajne 
stroške (provizije, nadomestila), vezane na odobritev in 
spremljanje kredita, ob odobritvi kredita nižja od 
ekvivalenta tržne obrestne mere6, se kredit obravnava 

določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 
19.1.2008 str.6) 
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 kot pomoč de minimis.  
(3) Šteje se, da je pomoč de minimis dodeljena 

kreditojemalcu z dnem odobritve kredita (datum 
sklepa). Sklad s kreditno pogodbo seznani 
kreditojemalca o višini in dnevu dodelitve pomoči. 

(4) Višina pomoči de minimis, skupaj z drugo pomočjo 
de minimis, dodeljeno enotnemu podjetju s strani 
dajalcev pomoči de minimis v Republiki Sloveniji v 
predhodnih dveh proračunskih letih in tekočem 
proračunskem letu, glede na leto odobritve kredita, 
ne sme preseči 200.000 evrov oziroma 100.000 
evrov7, če kreditojemalec deluje v komercialnem 
cestnem prevozu tovora.  

(5) Kumulacija (seštevanje) pomoči de minimis se 
presoja na podlagi pisnih izjav kreditojemalca in na 
podlagi uradnih evidenc o dodeljenih državnih 
pomočeh de minimis, pridobljenih s strani 
Ministrstva za finance. 

(6) Nespremenljivi pribitek iz prejšnjega odstavka 

predstavlja tehtano vrednost pribitka sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki v 
izhodišču znaša 0% ter pribitka sredstev izvajalca 
Finančnega instrumenta, in sicer po naslednji 
formuli: 
Nespremenljivi pribitek = 62,5% pribitka sredstev 
ESRR + 37,5% pribitka sredstev izvajalca 
Finančnega instrumenta. 

 

(7) Če bi imel pribitek sredstev ESRR iz prejšnje alineje 
za posledico preseganje praga pomoči, se njegova 
višina zviša za največ toliko, kolikor je nujno 
potrebno, da se ne preseže praga pomoči. 

(8) Za enotno podjetje se šteje vsa podjetja, ki so med 
seboj neposredno ali preko enega ali več drugih 
podjetij najmanj v enem od naslednjih razmerij:  
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic 

delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; 
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 

večino glasov članov upravnega, poslovnega ali 
nadzornega organa drugega podjetja; 

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene 
z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi 
družbeni pogodbi ali statutu;  

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji 
ali družbeniki navedenega podjetja samo 
nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov navedenega podjetja. 

(9) Sklad o pomoči de minimis poroča Ministrstvu za 
finance, skladno z Zakonom o spremljanju državnih 
pomoči in Uredbo o spremembi Uredbe o 
posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih 
državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de 
minimis. 

(10) Dopustnost sprememb finančnega posla se 
presoja na podlagi določb finančnega posla in pravil 
o de minimis pomoči. V primeru znižanja kredita se 
lahko izdela nov izračun višine de minimis pomoči.  

                                                      
7 Če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora in tudi 

druge dejavnosti, se za druge dejavnosti lahko uporablja zgornja meja 

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

cestnega prevoza tovora 

V izračunu se upošteva ekvivalent tržne obrestne 
mere, pribitek sredstev ESRR in diskontno stopnjo, 

ki so se upoštevale ob odobritvi kredita. 
(11) V primeru zlorabe državne pomoči de minimis, 

mora kreditojemalec, na zahtevo Sklada, zagotoviti 
vračilo vključno z obrestmi. Višina obrestne mere za 
vračilo zlorabljene pomoči de minimis se določi tako, 
da se obrestni meri, ki jo Evropska komisija izračuna 
in objavi v Uradnem listu Evropske unije skladno z 
9. in 10. členom Uredbe Komisije (ES) št. 794/20048, 
doda 100 bazičnih točk. 

 
3.6. Upravičeni stroški   
(1) Kreditojemalec sme kredit uporabiti za poslovni 

proces in/ali za izvedbo projekta v Republiki 
Sloveniji. 

(2) Kreditojemalec bo upravičen do sredstev tiste 
kohezijske regije, kjer bo izvajal aktivnosti. 

(3) Med upravičene stroške se upošteva; 

a) naložbe v novo opremo9,  
b) naložbe v neopredmetena sredstva (nakup 

patentiranih pravic, licenc), 
c) stroške materiala in trgovskega blaga, 
d) stroške storitev, 
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in 

na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z 
dela, stroški prehrane med delom). 

(4) Upravičeni stroški vključujejo tudi pripadajoči 
zaračunan davek na dodano vrednost (DDV). 

(5) Kreditojemalec mora za nastanek upravičenih      
stroškov predvideti datum začetka in datum konca  
izvajanja financiranja projekta. Nastanek 
upravičenih stroškov je možen 6 mesecev pred 
datumom oddaje vloge in 18 mesecev po odobritvi 
kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih 
stroškov. 

(6) Upravičeni stroški nastanejo z dnem sklenitve 
dolžniško upniškega razmerja na podlagi nakupa od 
tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja 
oseba ne sme biti s kreditojemalcem lastniško 
povezana s 25 % in več.  

(7) S kreditom ni dovoljeno; 
a) financirati nakup rabljenih opredmetenih osnovnih 

sredstev in zazidanih ali nezazidanih zemljišč; 
b) nakup vozil za cestni prevoz tovora, 
c) financirati stroške gradnje, nakupa in obnove 

poslovnih nepremičnin,  
d) povračilo že plačanih obveznosti iz obstoječih 

kreditov, 
e) 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.  

 

 
 

8 UL L 140, 30.4.2004, str. 1-134 in njene nadaljnje spremembe 

9 Nova oz. nerabljena oprema je dokazljiva z računom 

proizvajalca/trgovca in potrjenim garancijskim listom (16. čl. ZVPot). 
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4. Merila za določitev upravičenca 
 

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

(1) Število zaposlenih, 
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON AJPES, 
(3) Lastna udeležba pri nakupu opreme, 
(4) Finančni kazalniki:  

a) Kapital / obveznosti do virov sredstev,  
b) Mikrokredit / čisti prihodki od prodaje,  
c) Prosti kreditni limit (PKL) / mikrokredit,  
d) Finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja  

(EBITDA). 
 

4.2. Start-up podjetje, za katero javno objavljeni 
finančni podatki ne obstajajo ali obstajajo in so 
zaradi kratkega časa poslovanja neprimerljivi, 
Sklad oceni na podlagi presoje realnosti  

izpolnjevanja pogojev za status zagonskega 
podjetja oziroma start-up, navedenih v 1. točki 5. 
alineje posebnih pogojih. 

 

4.3. Merila z obrazložitvijo so objavljena v razpisni  
       dokumentaciji. 

5.  Postopki za izbor upravičencev in      
podeljevanje spodbud 

 
5.1. Postopke za izbor upravičencev izvaja imenovana 

komisija za dodelitev sredstev (v nadaljevanju 
komisija). 

 

5.2. Z oddajo vloge ne ePortal Sklada (prijavni list s 
prilogami), kreditojemalec le-to uradno pošlje v 
obravnavo. 

 

5.3. Obravnava vlog oddanih na ePortal Sklada 
obsega; 

(1) Preveritev popolnosti, v skladu z vsebino vloge 
določeno v javnem razpisu. Če vloga ni popolna, se 
kreditojemalca pisno pozove k dopolnitvi, pri tem pa 
velja, da prijavni list in predstavitveni načrt s finančno 
prilogo nista predmet dopolnitve. Nepopolna vloga se 
zavrže in o tem s sklepom obvesti kreditojemalca. 
(2) Preveritev ustreznosti kreditojemalca, vloge in 
zavarovanja, v skladu s pogoji kandidiranja v javnem 
razpisu. Neustrezne vloge se zavrne in o tem s sklepom 
obvesti kreditojemalca. 
(3) Oceno vloge po merilih iz javnega razpisa za izbor 
končnih upravičencev. Ocenjuje se popolne in ustrezne 
vloge. Ocenjene vloge s 50 in več točkami se odobri. 
Ocenjene vloge pod 50 od možnih 100 točk se ne 
odobri.  
(4) Vloga, ki ne izpolnjuje kriterijev, ki izhajajo iz politike 
Sklada s področja upravljanja tveganj, se ne odobri. 

  
5.4. Obveščanje o rezultatih; 
(1) Kreditojemalce se o izidu obravnave vlog pisno 
obvesti s sklepom o odobritvi oziroma neodobritvi. 
(2) Kreditojemalec lahko, zoper sklep Sklada, sproži 
upravni spor na Upravnem sodišču RS, v roku trideset 
dni od dneva vročitve sklepa.  

  

5.5. Sklenitev kreditne pogodbe; 
(1) Kreditojemalec in Sklad za posamezni kredit 

skleneta kreditno pogodbo, ob podpisu kreditne 
pogodbe, kreditojemalec Skladu izroči bianco podpisane 
menice podjetja z nepreklicno menično izjavo.  
(2) Vzorec kreditne pogodbe je sestavni del razpisne 
dokumentacije.  
(3) Sprememba kreditnih pogojev; Kreditojemalec lahko 
Skladu predlaga spremembo prvotnih kreditnih pogojev 
(npr. ročnost kredita, število obrokov odplačila kredita, 
zavarovanje kredita, moratorij na odplačilo glavnice 
kredita, sprememba upravičenih stroškov, itd). Sklad 
lahko soglaša s spremembami, če so le-te v okviru 
javnega razpisa. Spremembe se pisno dogovorijo  z 
aneksom h kreditni pogodbi. 

 
5.6. Namensko črpanje kredita;  
(1) Kreditojemalec po podpisu pogodbe pripravi 
zahtevek za črpanje kredita (priloga 3 h kreditni 
pogodbi).  
(2) Sklad kreditojemalcu v enkratnem znesku nakaže 
kreditna sredstva. 
(3) Sklad spremlja prejemnike kreditov po 
kreditojemalcu in posamezni kreditni pogodbi,  (črpanje 
ter odplačevanje glavnice kredita, obračun in plačevanje 
obresti ter drugih finančnih obveznosti kreditojemalca). 
O stanju obveznosti iz naslova odobrenega kredita Sklad 
obvešča kreditojemalca vsaj enkrat v letu.  

 

6. Medsebojne pravice in obveznosti      

kreditojemalca in Sklada 

 
6.1. Medsebojne pravice in obveznosti kreditojemalca 

in Sklada izhajajo iz vloge kreditojemalca in 
kreditne pogodbe.  

 

6.2. Kreditojemalec upošteva vse zaveze iz vloge in 
kreditne pogodbe, zlasti pa soglaša; 

(1) Da pozna vsebino javnega razpisa in se strinja z 
vsemi procesi povezanimi z izvajanjem razpisa; 
(2) Da so vsi podatki navedeni v vlogi za financiranje, 
vključno z izjavami in njenih prilogah, resnični, točni 
popolni in verodostojni; 
(3) Da omogoči dostop do celotne dokumentacije in 
informacij, v zvezi s projektom in namensko porabo 
kredita, vsem pooblaščenim subjektom (Skladu, 
Evropski komisiji, Evropskemu računskemu sodišču, SID 
banki, MGRT, MF ali drugi pristojni instituciji za nadzor 
nad namensko porabo kredita). 

 
6.3. Sklad lahko;  
(1) Odpokliče kredit ali odpove kreditno pogodbo in s 

tem zahteva takojšnje vračilo neodplačanih zneskov 
kredita skupaj s pogodbenimi in zamudnimi 
obrestmi, v primeru nastopa okoliščin in dogodkov 
navedenih v 13. členu kreditne pogodbe; 

(2) V primeru zlorabe pomoči de minimis ali njene 
uporabe v nasprotju s kreditno pogodbo, zahteva od 
kreditojemalca njeno vračilo, v izračunani višini ob 
odobritvi kredita  s pripadki. 
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6.4. Rezultati javnega razpisa so informacija javnega 
značaja, ki se po zaključku razpisa, objavijo na 

spletni strani Sklada.  

 
6.5. Sklad ne zaračunava nadomestila za odobritev ter 

vodenje kredita in ne zaračunava nadomestila za 
ne črpan znesek kredita, za izvedbo sprememb 
kreditnih pogojev ali za odstop od pogodbe pred 
črpanjem kredita. 

 

7. Hramba dokumentacije  
 

7.1. Kreditojemalec je dolžan vso dokumentacijo o 
kreditu in celotnih stroških hraniti še 10 let od 
dokončnega poplačila obveznosti po kreditni 
pogodbi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Končne določbe  

 
8.1. Posebni pogoji poslovanja stopijo v veljavo z dnem        

31.1.2020 in so objavljeni na spletni strani Sklada. 
 
 
8.2. Sklad lahko spremeni posebne pogoje. Spremembe 

začnejo veljati z dnem sprejetja. 
        Določbe razpisne dokumentacije imajo prednost 

pred posebnimi pogoji. 
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