Priloga 3 – Posebni pogoji finančnega instrumenta EKP mikroposojila za MSP
(2014-2020) za financiranje končnih prejemnikov
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.,
Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka) na podlagi
določil Sporazuma o financiranju z dne 24. 11.
20171, Uredbe Komisije (EU) št. 1407/20132 in
Uredbe 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 prilagoditvami3 ter
sheme pomoči de minimis, priglašene ministrstvu,
pristojnemu za finance (št. priglasitve M0035665493-2018; M003-5665493-2018/I; M0035665493-2018/II) objavlja dne 13. 6. 2018
sprejete, dne 5. 11. 2020 in dne 8. 4. 2021 pa
spremenjene naslednje pogoje, ki so lahko priloga
Finančnemu
sporazumu
in
pogodbeni
dokumentaciji, ki opredeljuje Finančni posel4:
POSEBNI POGOJI FINANČNEGA
INSTRUMENTA EKP
MIKROPOSOJILA ZA MSP (2014 –
2020) ZA FINANCIRANJE KONČNIH
PREJEMNIKOV
1. Uvodna določila
1.1. »Posebni pogoji finančnega instrumenta EKP
Mikroposojila za MSP (2014 – 2020) za
financiranje končnih prejemnikov« (Posebni
pogoji) urejajo minimalne in nujne pogoje za
pridobitev mikrokredita, ki se sofinancira iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, na
podlagi Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –
20205 in ga kreditojemalec (t.j. končni
prejemnik) lahko nameni le za financiranje
upravičenih stroškov (projekta), ki so:
naložbe6 v opredmetena osnovna
sredstva7 ali neopredmetena sredstva,
stroški materiala,
stroški trgovskega blaga,
stroški
storitev,
ki
jih
mora
kreditojemalcu zagotavljati tretja oseba
in
stroški dela,
ter vključujejo tudi pripadajoči davek na
dodano vrednost (DDV).
1.2. Upravičeni stroški
naslednje pogoje:
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morajo

izpolnjevati

Gre za sporazum, sklenjen med SID banko in Republiko
Slovenijo, na podlagi katerega je bil SID banki zaupan
mandat izvajanja Sklada skladov kot oblike upravljanja
sredstev evropske kohezijske politike za izvajanje
finančnih instrumentov v okviru Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje
2014-2020
UL L 352, 24.12.2013, str. 1.
UL L 215, 7.7.2020
Finančni posel je vsaka pogodba, s katero Izvajalec
finančnega instrumenta končnemu prejemniku odobri
kredit po pogojih, ki vključujejo pogoje iz teh posebnih
pogojev.
Operativni program za izvajanje kohezijske
politike v obdobju od 2014-2020 je potrdila
Evropska komisija dne 16.12.2014 in potrdila njegove
spremembe dne 13.10.2016 in 6.12.2017
Upravičeni stroški naložbe so vsi stroški, ki jih
kreditojemalec skladno z računovodskimi standardi in
računovodsko prakso upošteva pri nabavni vrednosti

(1) nastanejo za potrebe poslovnih procesov
kreditojemalca in/ali za potrebe izvedbe
projekta, ki jih opravlja na območju
programskega območja Kohezijske regije
Vzhodna Slovenija oziroma Kohezijske
regije Zahodna Slovenija;
(2) so podprti z dokumentarnimi dokazili, ki
morajo biti razumljiva podrobna in
posodobljena;
(3) so prepoznavni in preverljivi in kot taki
ustrezno knjiženi pri kreditojemalcu skladno
z mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja
(MSRP)
ali
Slovenskimi
računovodskimi standardi (SRS);
(4) niso stroški, ki predstavljajo stroške za
nakup rabljenih opredmetenih osnovnih
sredstev in/ali zemljišč (zazidanih ali
nezazidanih);
(5) ne gre za stroške za nabavo vozil za cestni
prevoz tovora;
(6) niso stroški, ki jih kot neupravičene
opredeljujejo vsakokrat veljavna Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike v
programskem obdobju 2014-2020;
(7) so tudi stroški za najem opredmetenih
osnovnih sredstev (poslovni najem), pri
čemer je kreditojemalec upravičen do
zneska najema in pri čemer mora dokazati,
da je bil najem stroškovno najbolj učinkovit
način za uporabo opredmetenih osnovnih
sredstev8;
(8) so tudi stroški zakupa opredmetenih
osnovnih sredstev (finančni najem), pri
čemer je kreditojemalec upravičen do
zneska zakupa9 in pri čemer mora dokazati,
da je bil zakup najbolj učinkovit način za
uporabo
opredmetenih
osnovnih
sredstev10;
(9) so tisti, ki na dan oddaje vloge za
financiranje še niso plačani in so nastali
največ šest (6) mesecev pred oddajo vloge
za financiranje in v primeru opredmetenih
osnovnih sredstev in neopredmetenih
sredstev v skladu z računovodskimi
standardi le-ta še niso razpoložljiva za
uporabo, ter tisti, ki so nastali največ
osemnajst (18) mesecev po odobritvi
financiranja;
(10) če se krijejo še z drugimi državnimi
pomočmi in/ali pomočjo de minimis, znesek
posamezne višine pomoči, povečan za

opredmetenega
osnovnega
sredstva
ali
neopredmetenega sredstva, pri čemer se morajo
neopredmetena sredstva uporabljati pri kreditojemalcu.
Kadar se upošteva nabavna vrednost opredmetenega
sredstva, ki ga kreditojemalec proizvede, lahko
kreditojemalec uveljavlja bodisi stroške nabave materiala
bodisi končno nabavno vrednost opredmetenega
sredstva, pri čemer mora za izkaz nabavne vrednosti
predložiti tržno vrednost opredmetenega sredstva, kot jo
je ugotovil neodvisni cenilec vrednosti po MSOV;
7
ne gre za pridobitev v smislu prevzema dejavnosti
8
Če bi bili pri drugem načinu (npr. zakup opreme) stroški
nižji (kar dokazuje kreditojemalec), presežek stroškov ni
priznan kot upravičen strošek.
9
Gre za vsoto vseh obrokov zakupa.
10
Če bi bili pri drugem načinu (npr. najem opreme) stroški
nižji (kar dokazuje kreditojemalec), presežek stroškov ni
priznan kot upravičen strošek.
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višino drugih državnih pomoči in/ali pomoči
de minimis, ne sme presegati zneska in
količnikov iz točke 4.4 posebnih pogojev;
(11) če se krijejo tudi s sredstvi Evropske unije
(EU), s katerimi ne upravlja Republika
Slovenija ali druga država članica, višina
pomoči skupaj s temi sredstvi ne sme
presegati
najugodnejše
stopnje
financiranja, kot je določena z veljavnimi
predpisi prava EU.

G 46.35: Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki
o
G 46.39: Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki
o
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
o
G 47. 81: Trgovina na drobno na
stojnicah in tržnicah z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki
o
K: Finančne in zavarovalniške
dejavnosti
o
L: Poslovanje z nepremičninami
o
M 69: Pravne in računovodske
dejavnosti
o
M 70: Dejavnost uprav podjetij;
podjetniško in poslovno svetovanje
o
R 92: Prirejanje iger na srečo
(2) Projekte/naložbe na področju:
o Infomacijskih tehnologij (IT):
• raziskave, razvoj ali tehnične
aplikacije,
povezane
z
elektronskimi programi podatkov
in
rešitvami,
ki
podpirajo
katerikoli
zgoraj
omenjen
prepovedan sektor, na področju
internetnih iger na srečo in
spletnih igralnic ali na področju
pornografije;
• ki naj bi omogočile nezakonit
vstop
v
elektronske
baze
podatkov ali prenos podatkov v
elektronski obliki;
o Bioznanosti:
• pri zagotavljanju podpore k
financiranju raziskav, razvoja ali
tehničnih aplikacij, ki se nanašajo
na kloniranje ljudi, na raziskave
ali v terapevtske namene in
gensko spremenjene organizme;
• 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.
o dejavnosti s škodljivimi vplivi na
okolje, ki jih ni mogoče ublažiti
in/ali popraviti, druge dejavnosti,
ki veljajo za etično ali moralno
sporne oz. so prepovedane z
nacionalno zakonodajo RS.
(8) Vloga za financiranje pomeni obrazec,
dopis, zahtevo ali kakršenkoli dokument,
kot ga predpiše Izvajalec finančnega
instrumenta, s katerim kreditojemalec
zaprosi za kredit. Minimalne vsebine
vloge (lahko kot sestavni del ali kot
priloge) so:
a. bilanca stanja, izkaz poslovnega
izida
in
izkaz
bilančnega
dobička/bilančne izgube, vsi zadnji
oddani na Agencijo Republike
Slovenije za javnopravne evidence
in storitve (AJPES), na poenotenih
obrazcih za državno statistiko,
predpisanih
z
Navodilom
o
o

1.3. Kreditojemalec bo upravičen do sredstev tiste
kohezijske regije, kjer bo izvajal aktivnosti.
2. Opredelitev pojmov
2.1. Izrazi, uporabljeni v posebnih pogojih, imajo
naslednji pomen:
(1) Kredit pomeni s Finančnim poslom
dogovorjen
znesek
financiranja
kreditojemalca (glavnica) in je sestavljen
iz 62,5% sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj in 37,5% sredstev
izvajalca Finančnega instrumenta;
(2) Projekt
pomeni
opis
in
popis
predvidenih upravičenih stroškov iz člena
1.1 teh Posebnih pogojev;
(3) Izvajalec finančnega instrumenta je
v
razmerju
do
kreditojemalca
kreditodajalec;
(4) Datum
začetka
izvajanja
financiranega projekta je datum, ki ga
v projektu navede kreditojemalec (pri
obratnih sredstvih je to: datum sklenitve
finančnega posla);
(5) Predvideni datum konca izvajanja
financiranega projekta pomeni v
projektu predvideni datum izročitve ali
sprejema
opredmetenega
ali
neopredmetenega
sredstva,
ki
je
naveden v zapisniku o izročitvi in
sprejemu (pri obratnih sredstvih je to:
datum zaključka/zapadlosti finančnega
posla);
(6) Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
in Kohezijska regija Zahodna
Slovenija: Razdelitev slovenskih občin
na kohezijski regiji Vzhodna oz. Zahodna
Slovenija
je
razvidna
iz:
www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%
20statisticne_obcine.xls (povzeto dne
20.9.2017);
(7) Izključeni sektor pomeni:
(1) dejavnost, ki spada v naslednje ravni
SKD200811 oziroma NACE Rev. 212:
o
A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo,
ribištvo
o
B 05: Pridobivanje premoga
o
C 10.2: Predelava in konzerviranje
rib, rakov in mehkužcev
o
C 11.01: Proizvodnja žganih pijač
o
C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov
o
C 20.51: Proizvodnja razstreliv
o
C 24.46: Proizvodnja jedrskega
goriva
o
C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva
o
C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil
o
E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih
odpadkov
o
E 38.22: Ravnanje z nevarnimi
odpadki

11

Ur.l. RS, št. 69/07 in 17/08

12

Uredba (ES) št. 1893/2006 (UL L 393, 30.12.2006, str.
1)
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13
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15
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17

18

predložitvi letnih poročil in drugih
podatkov
gospodarskih
družb,
zadrug in samostojnih podjetnikov
posameznikov13
(zadnji
računovodski izkazi), če so na
voljo (najmanj zadnji medletni
izkazi);
b. revidirano in konsolidirano letno
poročilo.
Pogoj
velja,
če
kreditojemalca k izdelavi teh poročil
zavezuje zakon ali drug predpis,
poročilo pa še ni objavljeno na
spletni strani AJPES;
c. poslovno finančni načrt ali opis
projekta za čas ročnosti kredita;
d. dokazila o vrednosti v zavarovanje
predlaganega premoženja, če se za
kredit daje zavarovanje;
e. izjava za ugotavljanje skupine
povezanih oseb;
f.
izjava za ugotavljanje podjetja v
težavah;
g. izjava o statusu mikro ali malega
podjetja (s priloženimi obveznimi
prilogami, če relevantno);
h. izjava in posredovanje podatkov v
zvezi s seštevanjem de minimis
pomoči v zvezi s spoštovanjem
pravil o intenzivnosti državnih
pomoči;
i.
izjava o umestitvi projekta v eno
izmed naslednjih kod domen
ukrepov:
o 068 - Energetska učinkovitost
in predstavitveni projekti v
MSP ter podporni ukrepi
o 073 - Podpora socialnim
podjetjem (MSP)
o 001 - Generične produktivne
naložbe v mala in srednja
podjetja (MSP)
j.
potrdilo Finančne uprave Republike
Slovenije (FURS) o plačanih davkih
in prispevkih;
k. lokacija izvajanja aktivnosti.
(9) Status mikro ali malega podjetja se
prizna pravni osebi, ki:
a. v zadnjih dveh oziroma v vsaj dveh
od
zadnjih
treh
zaključenih
poslovnih let opravlja dejavnost z
manj kot 50 zaposlenimi (v LDE) na
letni ravni in ima letni promet, ki ne
presega 10 milijonov evrov in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega
10 milijonov evrov;14
b. v primeru izvedene statusne
spremembe
(npr.
pripojitev,
spojitev) po zaključku zadnjega
poslovnega leta ne presega
pragov15, opredeljenih v prejšnji
točki a.;
c. v trenutku odobritve kredita
oziroma sklenitve Finančnega posla
nima konkretnih načrtov za

statusno
spremembo,
zaradi
katerih bi presegala pragove iz
točke a. zgoraj.
(10) Za 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);16
b. je veliko podjetje (ne izpolnjuje
pogojev za status MSP) ali mikro,
malo ali srednje veliko 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 0,517 oziroma se je
zaradi nakopičenih izgub v osebni
družbi kapital zmanjšal za več kot
polovico;18
c. je
prejemnica
pomoči
za
reševanje19 in posojila še ni vrnila
ali prekinila jamstev oziroma je še
vedno
predmet
načrta
prestrukturiranja;
d. je veliko podjetje in ima v zadnjih
dveh zaključenih poslovnih letih je
razmerje med dolgom in kapitalom
te osebe večje od 7,520 ter razmerje
med
poslovnih
izidom
iz
poslovanja, povečanim za odpise
vrednosti (EBITDA) in finančnimi
odhodki iz finančnih obveznosti te
osebe manjše od 1,021.
(11) Za zagonsko podjetje oziroma startup se šteje pravna oseba, ustanovljena
po določilih zakona, ki v Republiki
Sloveniji ureja gospodarske družbe, pri
čemer kumulativno izpolnjuje 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
(AOP075 ≤ 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;

Ur.l. RS, št. 7/08, 8/09, 107/09, 109/10
LDE je oznaka za število letnih delovnih enot, kot jih
določa 5. člen Priloge I Uredbe Evropske komisije (EU)
št. 651/2014.
Ugotavljanje pragov se presoja skladno s 3., 4., 5. in 6.
členom Priloge I. k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014.
Ur.l. RS, št. 13/14 – UPB.
Gre za količnik po podatkih iz zadnjih računovodskih
AOP056
izkazov:
.

iz Priloge II k Direktivi 2013/34EU Evropskega
parlamenta in Sveta.
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)
Gre za količnik po podatkih iz zadnjih računovodskih
(AOP055−AOP056)
izkazov:
.

AOP057

Osebna družba je družba z neomejeno odgovornostjo
ali komanditna družba oziroma druga vrsta pravne osebe
s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije

19

20

21

AOP056

Gre za količnik po podatkih iz zadnjih računovodskih
(AOP151 – AOP152 + AOP144)
izkazov:
.
AOP169

3

g.
h.
i.

ima zaposlenega ustanovitelja, ki je
še vedno večinski lastnik podjetja;
ima najmanj 15.000 EUR celotnega
kapitala (AOP056);
v zadnjem zaključenem poslovnem
letu pred oddajo vloge za
financiranje so realizirani letni
prihodki znašali najmanj 5.000 EUR
(AOP059 ≥ 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.

(8) ob oddaji vloge za financiranje z isto
davčno številko posluje najmanj šest (6)
mesecev;
(9) na dan oddaje vloge za financiranje ima
najmanj enega zaposlenega za polni
delovni čas24;
(10) je predložil popolno vlogo za financiranje
in razkril vse naknadne podatke in dal
pojasnila, ki jih je morebiti Izvajalec
finančnega instrumenta dodatno zahteval
za presojo vloge za financiranje;
(11) je po presoji izvajalca Finančnega
instrumenta njegovo financiranje z
zaprošenim
kreditom
ekonomsko
upravičeno;
(12) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz
politik izvajalca Finančnega instrumenta s
področja upravljanja tveganj.

3. Primerni kreditojemalci
4. Dopustni pogoji financiranja
3.1. Izvajalec finančnega instrumenta lahko odobri
kredit pravni osebi ali samostojnemu
podjetniku s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na
fazo razvoja (torej tudi zagonskemu podjetju),
ki
izpolnjuje
vse
naslednje
pogoje
(kreditojemalec):
(1) ima status mikro ali malega podjetja;
(2) ne šteje za podjetje v težavah in ni
povezan22 z osebo, ki šteje za podjetje v
težavah;
(3) 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 organ23;
(4) nima neporavnanega naloga za izterjavo
zaradi predhodne odločbe Evropske
Komisije, ki je pomoč razglasila za
nezakonito in nezdružljivo z notranjim
trgom;
(5) ni prejemnik pomoči za lažje zaprtje
nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo
zajema Sklep Sveta 2010/787/EU;
(6) nima za glavno dejavnost registrirane
dejavnosti, ki spada v izključeni sektor;
(7) 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;

22

Veljajo enake povezave (razen ekonomskih in vodstvenih
povezav), kot so opredeljene v izjavi za ugotavljanje
skupine povezanih strank za ugotavljanje izpostavljenosti
banke na podlagi Zakona o bančništvu.
23
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.
24
Potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o
številu zaposlenih v podjetju na navedeni dan predloži
končni prejemnik pred podpisom kreditne pogodbe, v
vlogi za financiranje se upošteva število zaposlenih na
podlagi izjave
25
Izvajalec finančnega instrumenta sam določi, koliko
mesečni Euribor se bo upošteval.

4.1.

Najnižji kredit znaša 5.000 evrov,
najvišji kredit pa 25.000 evrov in se
lahko koristi za financiranje 100%
upravičenih stroškov. Valuta kredita je
evro (EUR).

4.2.

Pogodbena
obrestna
mera
je
spremenljiva in je enaka seštevku
37,5% referenčne obrestne mere nmesečnega25
EURIBOR26
in
nespremenljivega pribitka, ki se določi
glede na razvrstitev kreditojemalca v
ustrezni bonitetni razred po pravilih
izvajalca Finančnega instrumenta in
ostale parametre določanja zadevnega
pribitka (npr. kvaliteta zavarovanja
ipd.).

4.3.

Nespremenljivi pribitek iz prejšnjega
odstavka predstavlja tehtano vrednost
pribitka sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj (sredstva 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

4.4.

26

27

28

Če je višina nespremenljivega pribitka
ob odobritvi kredita nižja od ekvivalenta
tržne obrestne mere27, ima kredit status
pomoči de minimis. Višina pomoči de
minimis, dodeljene enotnemu podjetju28

če je referenčna obrestna mera EURIBOR negativna in
se za namen Finančnega posla šteje, da je enaka nič se
tudi za namen višine državne pomoči šteje, da je takšna
obrestna mera enaka nič;
Ekvivalent tržne obrestne mere pomeni referenčno
obrestno mero, ki se določi skladno s Sporočilom
Komisije o spremembi metode določanja referenčnih
obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19.1.2008
str. 6).
Enotno podjetje pomeni vse osebe, ki so med seboj
neposredno ali preko ene ali več drugih oseb najmanj v
enem od naslednjih razmerij:
a) oseba ima večino glasovalnih pravic druge osebe;
b) oseba ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa druge osebe;
c) oseba ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo osebo na podlagi pogodbe, sklenjene z
navedeno osebo, ali določbe v njeni družbeni
pogodbi ali statutu;

4

s strani dajalcev pomoči de minimis v
Sloveniji, ne sme preseči 200.000 evrov
v kateremkoli obdobju treh koledarskih
let oziroma 100.000 evrov29, če
kreditojemalec opravlja komercialne
cestne
prevoze
tovora30
(prag
pomoči).
4.5.

Če bi imel pribitek sredstev ESRR iz
določbe 4.3 za posledico preseganje
praga pomoči, se njegova višina zviša za
največ toliko, kolikor je nujno potrebno,
da se ne preseže praga pomoči.

4.6.

Izvajalec
finančnega
instrumenta
kreditojemalcu ne sme zaračunati
nobenih nadomestil za odobritev in
obdelavo kreditov ter drugih stroškov,
povezanih
z
najemom
kredita,
zavarovanjem kredita ipd.

4.7.

4.8.

4.9.

4.11. Ročnost kredita skupaj z moratorijem je
najmanj 2 leti in največ 5 let, šteto od
dneva sklenitve Finančnega posla.
Ročnost se lahko šteje tudi v mesečnih
plačilih kredita. V tem primeru mora
ročnost kredita znašati najmanj 24
zaporednih mesečnih plačil kredita in
največ 60 zaporednih mesečnih plačil
kredita, pri čemer se za mesečno plačilo
kredita šteje tako mesečno plačilo
obresti, kot tudi mesečno plačilo obroka
kredita, torej obresti in glavnica kredita.
4.12. Kredit se lahko odobri zgolj za ročnosti
polnih let oziroma za ustrezen kratnik 12
zaporednih mesečnih plačil.
4.13. Moratorij na odplačilo kredita (glavnice)
traja največ 1/2 ročnosti kredita in se
izključno za potrebe izračuna de minimis
pomoči šteje od dneva sklenitve
Finančnega posla. Moratorij mora biti
izražen v polnih mesecih.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko
Izvajalec finančnega instrumenta od
kreditojemalca
zahteva
plačilo
morebitnih nadomestil ter dejanskih
stroškov, ki so izvajalcu Finančnega
instrumenta nastali pri spremembah
Finančnega posla. Višina tovrstnih
stroškov se določi v skladu s tarifo
nadomestil
in
stroškov
izvajalca
Finančnega instrumenta.

4.14. Kredit se skladno z določili Finančnega
posla črpa enkratno. Kredit se nakaže na
račun kreditojemalca, ki mora biti odprt
pri finančni instituciji s sedežem v državi
članici EU.
4.15. Črpanje
kredita
se
izvrši
ob
izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v
Finančnem poslu.

Poleg prej navedenega lahko Izvajalec
finančnega
instrumenta
od
kreditojemalca
zahteva
plačilo
nadomestila za nečrpani znesek kredita
skladno z določili Finančnega posla.

4.16. Skrajni rok za črpanje kredita je 45 dni
od dneva odobritve kredita.
4.17. Mesečna plačila obrokov kredita morajo
biti enaka.

Obrestno obdobje, za katerega se določi
pogodbena obrestna mera, je določeno
s Finančnim poslom.

4.18. Za zavarovanje kredita lahko Izvajalec
finančnega instrumenta zahteva le vpis
zastavne pravice na predmetu/-ih
financiranja.

4.10. Pogodbene obresti zapadejo v plačilo
skladno s pogoji Finančnega posla.

d)

29

30

oseba, na podlagi dogovora z drugimi osebami
sama nadzoruje večino glasovalnih pravic tretje
osebe.
Kumulacija (seštevanje) pomoči de minimis se
presoja na podlagi (a) pisnih izjav kreditojemalca o (i)
enotnem podjetju, (ii) statusnih spremembah in (iii) že
prejeti pomoči de minimis enotnemu podjetju in osebam,
ki so bila predmet statusnih sprememb, v predhodnih
dveh koledarskih letih in tekočem koledarskem letu ter
(b) na podlagi podatkov iz javne evidence ministrstva,
pristojnega za finance, o dodeljenih pomočeh de minimis
v predhodnih dveh koledarskih letih in tekočem
koledarskem letu, ki jih ob obravnavi vloge za
financiranje pridobi SID banka sama. V primeru statusnih
sprememb kreditojemalca v kateremkoli obdobju treh
koledarskih let se pri ugotavljanju praga iz te točke
posebnih pogojev upošteva tudi pomoč de minimis,
dodeljena osebi, ki je predmet statusne spremembe,
pred statusno spremembo. Pri delitvi se pomoč de
minimis, dodeljena pred delitvijo, prerazporedi osebi, ki
jo je koristilo, in to je načeloma oseba, ki prevzame
dejavnosti, za katere se je pomoč de minimis uporabila.
Če taka dodelitev ni mogoča, se pomoč de minimis dodeli
sorazmerno na podlagi knjigovodske vrednosti
lastniškega kapitala novih oseb na dejanski datum delitve
Višino pomoči de minimis izračuna Izvajalec finančnega
instrumenta po naslednji formuli:
𝑛
stanje kreditai*(o.m.1-o.m.2)
; če velja o.m.2˂o.m.1
∑
(1 + diskontna stopnja)i
𝑖=1

Simboli, znaki in pojmi uporabljeni v izračunu višine pomoči
de minimis imajo naslednji pomen:
∑
vsota

o.m.1

o.m.2
velja naslednje:

i
n
diskontna stopnja

stanje kredita

ekvivalent tržne obrestne mere
V izračunu ekvivalenta tržne
obrestne
mere
se
uporabi
izhodiščna obrestna mera, ki velja
na dan sklepa organa odločanja
izvajalca Finančnega instrumenta o
kreditu;
obrestna mera (»all-in«), pri čemer
če znašajo običajni stroški nič evrov,
je o.m.2 enaka pogodbeni obrestni
meri ob odobritvi kredita;
za izračun se uporabi referenčna
obrestna mera EURIBOR, kot je
opredeljena v kreditni pogodbi;
zaporedna številka meseca.
ročnost kredita v mesecih
diskontna stopnja določena na
osnovi
Sporočila
Komisije
o
spremembi
metode
določanja
referenčnih obrestnih mer in
diskontnih stopenj, ki velja na dan
sklepa organa odločanja izvajalca
Finančnega instrumenta o kreditu;
ostanek kredita v kapitalizacijskem
obdobju (po obrestih in razdolžnini)
kot izhaja iz načrta odplačila kredita
za namen izračuna višine pomoči de
minimis, v katerem se upošteva
odobreni znesek kredita, ročnost
kredita, enkratno nakazilo kredita
takoj po sklenitvi kreditne pogodbe
in linearna metoda mesečnega
odplačila kredita
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4.19. Izvajalec finančnega instrumenta lahko
od kreditojemalca zahteva tudi izročitev
bianco podpisane menice z nepreklicno
menično izjavo in nalogom za plačilo
menic v predpisani obliki in vsebini.
4.20. Drugi kreditni pogoji in finančne zaveze
se opredelijo s Finančnim poslom.
4.21. 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. V izračunu se upošteva
ekvivalent tržne obrestne mere, pribitek
sredstev ESRR in diskontno stopnjo, ki
so se upoštevale ob odobritvi kredita.
4.22. Kredit se ne sme uporabiti 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.
4.23. V primeru uporabe kredita v nasprotju s
Finančnim poslom in/ali Uredbo Komisije
(EU)
št.
1407/2013,
mora
kreditojemalec na zahtevo izvajalca
Finančnega
instrumenta
zagotoviti
vračilo pomoči de minimis, vključno z
obrestmi za vračilo zlorabljene pomoči
de minimis od dneva črpanja kredita.
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.
794/200431, doda 100 bazičnih točk.
5. Obveščanje o spremembah
5.1 Po oddaji vloge za financiranje morajo biti
naslednje načrtovane spremembe projekta
pisno
sporočene
izvajalcu
Finančnega
instrumenta: sprememba lokacije, sprememba
višine in strukture upravičenih stroškov,
sprememba virov financiranja projekta ali
sprememba
časovnice
projekta.
Vse
spremembe in njihov vpliv na poslovanje
morajo biti obrazložene.
5.2 Dopustnost načrtovanih sprememb iz prejšnje
točke se presoja na podlagi skladnosti z
določbami posebnih pogojev.
5.3 Izvajalec
finančnega
instrumenta
s
spremembami iz točke 5.1 soglaša v obliki
enostranske
izjave.
Spremembe
brez
predhodnega soglasja izvajalca Finančnega
instrumenta predstavljajo kršitev Finančnega
posla, zaradi katerih lahko Izvajalec
finančnega instrumenta predčasno odpokliče
kredit.

6. Hramba dokumentacije
6.1 Kreditojemalec je dolžan še deset let od
dokončnega
poplačila
obveznosti
po
Finančnem poslu hraniti vso dokumentacijo o
kreditu in upravičenih stroških, ter Izvajalcu
finančnega instrumenta posredovati vse
podatke, dokumentacijo in poročila, ki jih ta
potrebuje
zaradi
izpolnjevanja
svojih
obveznosti izvajalca finančnega instrumenta.
7. Nadzor nad porabo sredstev
7.1 Kreditojemalec je dolžan do poteka 10 let po
izpolnitvi vseh finančnih obveznosti iz kredita,
s predhodno najavo omogočiti izvajalcu
Finančnega instrumenta in/ali SID banki
oziroma vsakemu Pristojnemu organu32 dostop
do prostorov in obratov pod nadzorom
kreditojemalca ter podatkov in celotne
dokumentacije, če je to potrebno za nadzor
nad izvajanjem njegovih obveznosti na podlagi
sklenjenega Finančnega posla.
8. Končne določbe
8.1 Kreditojemalec soglaša z javno objavo
informacije o tem, da so bili upravičeni stroški
financirani po teh posebnih pogojih, ki jo lahko
objavi Izvajalec finančnega instrumenta, SID
banka ali Pristojni organ.
8.2 Kreditojemalec soglaša s prenosom pravic in
obveznosti iz Finančnega posla na drugega
izvajalca Finančnega instrumenta, če to
zahteva in takšnega izvajalca določi SID
banka.
8.3 Sprejeti posebni pogoji so oblikovani v okviru
sheme pomoči de minimis priglašene
ministrstvu, pristojnemu za finance, (št.
priglasitve
M003-5665493-2018,
M0035665493-2018/I,
M003-5665493-2018/II)
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z veljavnostjo od vključno dne 4. 9. 2018.
8.4 Šteje se, da je pomoč de minimis dodeljena
kreditojemalcu z dnem odobritve kredita s
strani pristojnega organa odločanja izvajalca
Finančnega instrumenta. izvajalca Finančnega
instrumenta s Finančnim poslom seznani
kreditojemalca o višini pomoči de minimis in za
katere stroške mu je dodeljena ter koliko znaša
njena intenzivnost. V primeru, da Finančni
posel po odobritvi kredita ni sklenjen, se šteje,
da pomoč de minimis ni dodeljena.
8.5 Izvajalec finančnega instrumenta o odobreni
de minimis pomoči poroča ministrstvu,
pristojnemu za finance skladno z Zakonom o
spremljanju državnih pomoči33 in Uredbo o
posredovanju podatkov in poročanju o
dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po
pravilu de minimis34, tako kot ta pravila
določajo za upravljavca sheme de minimis
pomoči.
8.6 Finančna prednost iz sredstev ESRR, ki med
drugim vključuje tudi kritje prve izgube, se z
izvajalca Finančnega instrumenta prenaša na

31

UL L 140, 30.4.2004, str. 1–134 in njene nadaljne
spremembe.
32
Pristojni organ pomeni vsak organ Republike Slovenije ali
Evropske Unije, ki je v skladu s pravili pristojen za

33
34

izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo izvajanja
Operativnega programa.
Ur.l. RS, št. 37/04
Ur.l. RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14
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končnega prejemnika v celoti, v obliki kredita,
bruto ekvivalent nepovratnih sredstev pa je
izračunan na podlagi referenčne obrestne
mere, ki se je uporabljala ob njegovi dodelitvi.
V skladu 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 ter na
podlagi podaljšanja sheme de minimis,
priglašene ministrstvu, pristojnemu za finance
(št. priglasitve M003-5665493-2018, M0035665493-2018/I,
M003-5665493-2018/II),
Izvajalec finančnega instrumenta lahko zadnji
kredit nakaže do 31. 12. 2023.

Objavljeno na http://www.skladskladov.si, dne
9. 4. 2021.
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