Priloga 3 – Posebni pogoji finančnega instrumenta EKP Mikroposojila za MSP (20142020)/COVID-19 glede financiranja končnih prejemnikov
e)

padec obsega proizvodnje ali opravljanja
storitev zaradi zmanjšane prisotnosti
zaposlenih na delovnem mestu;
f)
zaprtje proizvodnih ali poslovno –
prodajnih obratov;
g) negativni učinki nalezljive bolezni COVID19 na spremenjene pogoje dela zaposlenih
v podjetju, na izvedene ali načrtovane
kadrovske ukrepe podjetja (npr. dokazila
o manjši prisotnosti zaposlenih na
delovnem mestu zaradi karantene, plačna
politika, optimizacija kadrovskih resursov,
ipd.);
h) da opravlja dejavnost, za katero je bilo z
vladnim ali občinskim odlokom določeno,
da se prodaja storitve oziroma blaga
zaradi virusa začasno prepove.
(2) Državna pomoč pomeni
pomoč, ki je
podeljena na podlagi odseka 3.1. Sporočila
Komisije Začasni okvir za ukrepe državne

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.,
Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka) na podlagi:
določil Sporazuma o financiranju za operacijo
»COVID-19 FI« z dne 30. 9. 2020,
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/20131 in na njeni
podlagi sprejete sheme pomoči de minimis,
priglašene ministrstvu, pristojnemu za finance
(št. sheme: M003-5665493-2018; M0035665493-2018/I),
Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe

državne pomoči v podporo gospodarstvu ob
izbruhu COVID-192 in na njegovi podlagi

Komisiji priglašene sheme pomoči (SA.57724),
ki jo ministrstvo, pristojno za finance, vodi pod
št. 0001-5665493-2020, z identifikacijsko št.
namena 8066.
dne 17. 9. 2020 sprejema:

pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu
COVID-19 3.

POSEBNE POGOJE FINANČNEGA
INSTRUMENTA EKP MIKROPOSJILA ZA
MSP 2 (2014 – 2020)/COVID-19 GLEDE
FINANCIRANJA KONČNIH
PREJEMNIKOV
1.

(3) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so
med seboj najmanj v enem od naslednjih
razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic
drugega podjetja;
b) podjetje
ima pravico imenovati ali
odpoklicati večino članov upravnega,
poslovodnega 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.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk
(a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij,
prav tako veljajo za enotno podjetje.
(4) EU pomeni Evropska unija.
(5) Finančni instrument pomeni finančni
instrument z nazivom EKP Mikroposojila za MSP
2 (2014 – 2020)/COVID-19.
(6) Finančni posrednik je subjekt, s katerim je
SID banka kot upravljavec Sklada skladov
COVID-19 sklenila Finančni sporazum za
izvajanje finančnega instrumenta.
(7) Finančni sporazum je sporazum, ki ga SID
banka sklene v svojem imenu in za račun
Sklada skladov COVID-19 s Finančnim
posrednikom s ciljem posredovanja sredstev

Uvodna določila

1.1. Ta dokument določa obvezne vsebine kreditnih
pogodb Finančnega posrednika kot kreditodajalca s
Končnimi prejemniki kot kreditojemalci, na katere se
z izboljšanjem njihovega dostopa do dolžniških virov
financiranja in/ali z ugodnejšimi pogoji zadolževanja
prenaša finančna korist, ki izvira iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj, s katerimi v
okviru Sklada skladov COVID-19 upravlja SID banka.
2.

Opredelitev pojmov

2.1. Izrazi, uporabljeni v Posebnih pogojih, imajo
naslednji pomen:
(1) Dokazilo glede vpliva izbruha nalezljive
bolezni COVID-19 na poslovanje pomeni
dokument, ki od dne 1. 2. 2020 dalje izkazuje
eno ali več od naslednjih okoliščin:
a) padec čistih prihodkov od prodaje oziroma
pričakovan padec čistih prihodkov od
prodaje v obdobju naslednjih dvanajst
(12) mesecev od oddaje vloge;
b) odpovedana
naročila
kupcev
in
pričakovane odpovedi naročil kupcev;
c) zamude, izpadi ali prekinitve dobav s
strani dobaviteljev;
d) povečanje zapadlih, še ne plačanih
terjatev;
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Evropskega sklada za regionalni razvoj do
Končnih prejemnikov.
(8) Izključeni sektor pomeni:
(1) dejavnost, ki spada v naslednje ravni
SKD20084 oziroma NACE Rev. 25:
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
o
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

(9)

(10)

(11)

(12)

(2) Projekte na področju:
o Informacijskih 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
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(13)
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»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;
o Letališke infrastrukture, razen če so
povezane z varstvom okolja ali jih
spremljajo naložbe, potrebne za
blažitev ali zmanjšanje njenega
negativnega vpliva na okolje;
o Naložb
za
zmanjšanje
emisij
toplogrednih plinov, ki izhajajo iz
dejavnosti, navedenih v prilogi I k
Direktivi 2003/87/ES6;
Kapitalska družba je družba z omejeno
odgovornostjo, delniška družba, komanditna
delniška družba in evropska delniška družba
oziroma druga vrsta pravne osebe, naštete v
Prilogi I k Direktivi 2013/34/EU Evropskega
parlamenta in Sveta7.
Kaznivo dejanje pomeni kaznivo dejanje
(poslovne) goljufije, korupcije, izsiljevanja,
oviranja pravosodnih in drugih državnih
organov, zlorabe (monopolnega) položaja,
pranja denarja in financiranja terorizma ali
drugo kaznivo dejanje zoper gospodarstvo.
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
pomeni razdelitev slovenskih občin na navedeni
regiji,
kot
je
razvidno
iz:
https://www.stat.si/statweb/Methods/Classific
ations (Kohezijski regiji (NUTS 2), statistične
regije (NUTS 3) in občine (SKTE 5) – karta,
povzeto dne 23. 10. 2019).
Končni prejemniki (ali kreditojemalci) so
prejemniki kredita.
Kredit pomeni posojilo/posojilno pogodbo
odobreno s strani Finančnega posrednika in
sofinancirano iz vira, ki ga je Finančni posrednik
dobil na podlagi Finančnega sporazum za
izvajanje Finančnega instrumenta. V drugih
delih Finančnega sporazuma se za istovrstni
finančni posel uporablja tudi izraz podkredit ali
podkreditna pogodba.
Mikro, malo ali srednje veliko podjetja
(MSP) je podjetje, ki:
a. v zadnjih dveh oziroma v vsaj dveh od
zadnjih treh zaključenih poslovnih let
opravlja dejavnost z manj kot 250
zaposlenimi (v LDE8) na letni ravni in ima
letni promet, ki ne presega 50 milijonov
evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne
presega 43 milijonov evrov;
b. v primeru izvedene statusne spremembe
(npr. pripojitev, spojitev) po zaključku
zadnjega poslovnega leta ne presega

LDE je oznaka za število letnih delovnih enot, kot jih določa 5.
člen Priloge I Uredbe Evropske komisije (EU) št. 651/2014 (UL
L 187, 26.6.2014, str. 1–78).

(15)

(16)
(17)

(18)
(19)

(20)
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pragov9, opredeljenih v podtočki a. te
točke (14);
c. v trenutku odobritve kredita nima
konkretnih
načrtov
za
statusno
spremembo ali spremembo lastništva,
zaradi katerih bi presegel pragove iz
podtočke a. te točke.
Obratna sredstva zajemajo vse tipe
upravičenih stroškov iz odstavka 4.3, z izjemo
nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih
sredstev ali neopredmetenih sredstev.
Obvezne dajatve pomenijo vse denarne
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo in ki jih pobira davčni organ.
Osebna družba je družba z neomejeno
odgovornostjo ali komanditna družba oziroma
druga vrsta pravne osebe, ki so naštete v Prilogi
II k Direktivi 2013/34 EU Evropskega
parlamenta in Sveta.
Pomoč de minimis pomeni pomoč, ki je
podeljena na podlagi Uredbe Komisije (EU) št.
1407/201310.
Pomoč na podlagi uredb de minimis
pomeni pomoč podeljeno na podlagi katerekoli
od naslednjih uredb: Uredba Komisije (EU) št.
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis, Uredba
Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18.
decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis v kmetijskem sektorju11, Uredba
Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija
2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
v sektorju ribištva in akvakulture12 ter Uredba
Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila
2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega
gospodarskega pomena13.
Pomoč na podlagi uredb o skupinskih
izjemah pomeni pomoč podeljeno na podlagi
katerekoli od naslednjih uredb: Uredba
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 (Uredba o splošnih
skupinskih izjemah)14, Uredba Komisije (ES) št.
702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in
gozdarskem sektorju ter na podeželju za
združljive z notranjim trgom z uporabo členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije15 ter Uredba Komisije (EU) št. 1388/2014
z dne 16. decembra 2014 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s
proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za

Ugotavljanje pragov se presoja skladno s 3., 4., 5. in 6. členom
Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 (OJ L 187,
26.6.2014, str. 1–78).
10
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UL L 352, 24.12.2013, str. 9
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(24)

(25)

(26)
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združljive z notranjim trgom z uporabo členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije16.
Pomoč za reševanje je katerakoli pomoč, ki
jo podjetje prejme na osnovi zakona, ki ureja
pomoč za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb in zadrug v težavah.
Posebni pogoji pomenijo dokument, ki ureja
obvezne vsebine kreditnih pogodb.
Pristojni organ pomeni vsak organ Republike
Slovenije ali EU, ki je v skladu s pravili pristojen
za izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo
izvajanja Operativnega programa za izvajanje
kohezijske politike v programskem obdobju
2014-2020.
Projekt pomeni opis in popis predvidenih
upravičenih stroškov iz odstavka 4.3, ki
izpolnjujejo pogoje iz odstavkov od 4.4 do 4.6
in katerih namen je skladen z namenskostjo
kredita opredeljeno z odstavkoma 4.1 in 4.2.
Sklad
skladov
COVID-19
pomeni
premoženje, s katerim upravlja SID banka na
podlagi Sporazuma o financiranju in ki kot tako
predstavlja prispevek Operativnega programa
za izvajanje kohezijske politike v programskem
obdobju 2014-2020 za izvajanje več finančnih
instrumentov. SID banka to premoženje vodi na
posebnem podračunu, na katerem SID banka
glede na določbe Sporazuma o financiranju
nima lastninske pravice.
Sporazum o financiranju je Sporazum o
financiranju za operacijo
»COVID-19 FI«,
podpisan med SID banko in Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo dne
xx. xx. 2020, s katerim je Republika Slovenija
SID banki podelila mandat za izvajanje
Finančnega instrumenta.
Vloga za financiranje pomeni obrazec, dopis,
zahtevo ali kakršenkoli dokument kot ga
predpiše Finančni posrednik in s katerim Končni
prejemnik zaproša za kredit, ter vključuje
najmanj naslednje vsebine:
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
vsakokrat veljavnimi navodili, ki določajo
roke, sestavne dele in način predložitve
letnih in zaključnih poročil ter druge
podatke, ki jih morajo poslovni subjekti
predložiti
na
AJPES
(zadnji
računovodski izkazi), če so na voljo
(najmanj zadnji medletni izkazi);
b. revidirano in konsolidirano letno poročilo,
če kreditojemalca k izdelavi teh poročil
zavezuje zakon ali drug predpis, poročilo
pa še ni objavljeno na spletni strani AJPES;

UL L 190, 28.6.2014, str. 45
UL L 114, 26.4.2012, str. 8
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UL L 187, 26.6.2014, str. 1
15
UL L 193, 1.7.2014, str. 1
16
UL L 369, 24.12.2014, str. 37
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
3.

poslovno finančni načrt ali opis Projekta za
čas ročnosti kredita;
izjava za ugotavljanje skupine povezanih
oseb;
izjava za ugotavljanje, ali podjetje
izpolnjuje pogoje iz točk od 2 do 10
odstavka 3.1.;
izjava, da izpolnjuje zahteve iz odstavkov
4.5 in 4.6;
izjava za ugotavljanje statusa MSP (s
priloženimi obveznimi prilogami, če
relevantno);
izjava in posredovanje podatkov za
ugotavljanje skladnosti kredita s pravili o
pomoči de minimis ali državni pomoči;
potrdilo Finančne uprave Republike
Slovenije (FURS) o plačanih davkih in
prispevkih;
lokacijo izvajanja Projekta.

Primerni kreditojemalci

3.1. Kredit je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali
pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali
zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko
tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom,
ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki
Sloveniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje vse naslednje
pogoje:
(1) ima status mikro, malega ali srednje velikega
podjetja;
(2) na njegovo poslovanje je vplival izbruh
nalezljive bolezni COVID-19;
(3) ni v insolventnem postopku niti ne izpolnjuje
pogojev za uvedbo insolventnega postopka na
predlog svojih upnikov;
(4) na dan oddaje vloge za financiranje nima
neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova
obveznih dajatev v višini 50,00 EUR ali več;
(5) nima neporavnanih finančnih obveznosti;
(6) nima neporavnanih obveznosti iz naslova
odločbe Evropske Komisije o nezakoniti državni
pomoči, državni pomoči, ki ni (več) združljiva z
notranjim trgom, ali o zlorabljeni državni
pomoči;
(7) nima za glavno dejavnost registrirane
dejavnosti, ki spada v Izključeni sektor;
(8) v zadnjih petih (5) letih mu ni bila pravnomočno
izrečena globa za prekršek zaradi nezakonite
zaposlitve državljana tretje države na podlagi
zakona, ki ureja preprečevanje dela in
zaposlovanja na črno;
(9) ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno
številko posluje najmanj šest (6) mesecev;
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Število zaposlenih se dokazuje s potrdilom Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v
podjetju, ki ga mora Končni prejemnik predložiti pred podpisom
kreditne pogodbe.
Nabavno vrednost sredstev kreditojemalec izkazuje skladno z
računovodskimi standardi in računovodsko prakso. Sredstva se
morajo uporabljati pri kreditojemalcu. Kadar se upošteva
nabavna
vrednost
opredmetenega
sredstva,
ki
ga

(10) na dan oddaje vloge za financiranje ima
najmanj enega zaposlenega za polni delovni
čas17;
(11) je predložil popolno Vlogo za financiranje in
razkril vse naknadne podatke in dal pojasnila,
ki jih je Finančni posrednik dodatno zahteval za
presojo Vloge za financiranje;
(12) je po presoji Finančnega posrednika njegovo
financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko
upravičeno;
(13) izpolnjuje pogoje, določene za podelitev pomoči
de minimis (člen 6) ali za podelitev državne
pomoči (člen 7);
(14) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politik
Finančnega posrednika s področja upravljanja
tveganj.
3.2 Samostojni podjetnik mora poleg pogojev iz
odstavka 3.1 izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
(1) ima odprt poslovni račun;
(2) vodi poslovne knjige in sestavlja letna poročila,
ki jih oddaja na AJPES.
3.3 Pogoj iz točke (2) odstavka 3.1 je treba izpolnjevati
vse do obvestila SID banke, da so se gospodarske
razmere na trgu spremenile do te mere, da ta pogoj
za izvajanje finančnega instrumenta ni več
relevanten.
4.

Namenskost
kredita
in
prepoved
prekomernega financiranja iz javnih sredstev

4.1 Kredit mora biti namenjen za krepitev splošnih
dejavnosti podjetja ali za izvedbo novih projektov,
preboj na nove trge ali nove dosežke, ki prispevajo
k izboljšanju konkurenčnosti podjetja ter k
ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest.
4.2 Do obvestila SID banke, da so se gospodarske
razmere na trgu spremenile, je kredit lahko
namenjen tudi samo za zagotavljanje obratnih
sredstev
za
učinkovito
odzivanje
na
javnozdravstveno krizo.
4.3 Iz Kredita se lahko financirajo naslednji tipi
upravičenih stroškov:
nabavna vrednost opredmetenih osnovnih
sredstev ali neopredmetenih sredstev18,
nabavna
vrednost
materiala,
drobnega
inventarja in trgovskega blaga,
nabavna vrednost storitev, ki jih kreditojemalcu
zagotavlja tretja oseba,
finančni odhodki za zakup opredmetenih
osnovnih sredstev (finančni najem),
stroški dela,

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. Pri
opredmetenih osnovnih sredstvih ne gre za pridobitev v smislu
prevzema dejavnosti.

-

stroški in povračila stroškov v zvezi z
opravljanjem dela samostojnega podjetnika19,
pripadajoči davek na dodano vrednost (DDV),
obračunan pri katerem od zgoraj naštetih tipov
stroškov.

4.4 Upravičeni stroški morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
(1) nastanejo za potrebe poslovnih procesov
kreditojemalca in/ali za potrebe izvedbe
Projekta, ki ga kreditojemalec opravlja na
teritoriju programskega območja Kohezijske
regije Vzhodna Slovenija oziroma Kohezijske
regije Zahodna Slovenija20;
(2) niso del Projekta na področjih iz točke (8)
odstavka 2.1.;
(3) so podprti z dokumentarnimi dokazili, ki morajo
biti razumljiva, podrobna in posodobljena;
(4) so prepoznavni in preverljivi in kot taki ustrezno
knjiženi
pri
kreditojemalcu
skladno
z
mednarodnimi
standardi
računovodskega
poročanja
(MSRP)
ali
Slovenskimi
računovodskimi standardi (SRS), pri čemer ta
zahteva ne velja za vračljiv DDV;
(5) niso stroški, ki predstavljajo stroške za nakup
zemljišč (zazidanih ali nezazidanih);
(6) ne gre za stroške naložbe v stanovanjske
objekte, razen če so te naložbe povezane s
spodbujanjem energetske učinkovitosti ali
uporabe obnovljivih virov;
(7) ne gre za stroške nabave vozil za cestni prevoz
tovora,
če
kreditojemalec
deluje
v
komercialnem cestnem prevozu tovora in se
kredit odobrava kot pomoč de minimis;
(8) ne gre za opredmetena osnovna sredstva in
neopredmetena sredstva, ki jih podjetnik
pridobi s prenosom stvarnega premoženja iz
gospodinjstva;
(9) če gre za stroške za najem opredmetenih
osnovnih sredstev (poslovni najem), mora
kreditojemalec dokazati, da je bil najem
stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo
opredmetenih osnovnih sredstev21;
(10) če gre za stroške zakupa opredmetenih
osnovnih sredstev (finančni najem), mora
kreditojemalec dokazati, da je bil zakup najbolj
učinkovit način za uporabo opredmetenih
osnovnih sredstev22;
(11) so nastali največ dve (2) leti pred oddajo Vloge
za financiranje in na dan oddaje te vloge še niso
plačani oziroma v primeru opredmetenih
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev
v skladu z računovodskimi standardi le-ta še
niso razpoložljiva za uporabo, ali so nastali
največ štiri (4) leta po odobritvi financiranja;
(12) če gre za stroške v okviru kredita, namenjenega
samo za zagotavljanje obratnih sredstev za

19

Zajema: (i) prispevke za socialno varnost, (ii) povračila stroškov
v zvezi s službenimi potovanji, (iii) povračila stroškov prehrane
med delom, (iv) povračila stroškov prevoza na delo.
20
Kreditojemalec bo upravičen do sredstev tiste Kohezijske regije,
kjer se bo Projekt izvajal.
21
Če bi bili pri drugem načinu (npr. nakupu opreme) stroški nižji
(kar dokazuje kreditojemalec), presežek stroškov ni priznan kot
upravičen strošek.

učinkovito odzivanje na javnozdravstveno krizo
v okviru izbruha COVID-19, ta strošek ni nastal
pred 1. februarjem 2020.
4.5 Če se isti upravičeni stroški deloma krijejo tudi z
drugimi sredstvi EU višina teh sredstev skupaj s
sredstvi kredita ne sme presegati maksimalne
stopnje financiranja, kot je določena za ta druga
sredstva. Sredstva, ki presegajo maksimalne stopnje
financiranja, je treba vrniti.
4.6 Dvojno uveljavljanje istih stroškov, ki so že bili kriti
iz katerega koli javnega vira, ni dovoljeno. Sredstva
prejeta za strošek, ki je bil že v celoti krit iz drugih
javnih sredstev, je treba vrniti. Če je dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se
obravnava kot goljufija.
5.

Pogoji kreditiranja ob odobritvi in dopustnost
naknadnih sprememb kreditnega posla

5.1 Krediti ne smejo biti v obliki mezzaninskih (dolžniškolastniških)
kreditov,
podrejenih
dolgov
ali
navideznega lastniškega kapitala.
5.2 Najnižji znesek glavnice kredita znaša 5.000 evrov,
najvišji znesek glavnice kredit pa je 25.000 evrov.
5.3 Valuta kredita je evro (EUR).
5.4 Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je
enaka seštevku 37,5% referenčne obrestne mere nmesečnega23 EURIBOR in nespremenljivega pribitka,
ki se določi glede na razvrstitev kreditojemalca v
ustrezen bonitetni razred po pravilih Finančnega
posrednika in ostale parametre določanja zadevnega
pribitka (npr. kvaliteta zavarovanja ipd.).
5.5 Nespremenljivi pribitek iz prejšnjega odstavka
predstavlja tehtano vrednost pribitka sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj (sredstva
ESRR), ki znaša 0% ter pribitka sredstev Finančnega
posrednika, in sicer po naslednji formuli:
Nespremenljivi pribitek = 62,5% pribitka sredstev
ESRR + 37,5% pribitka sredstev Finančnega
posrednika

5.6 Kredit se črpa enkratno in se nakaže na račun
Končnega prejemnika. Ti računi morajo biti odprti pri
finančni instituciji s sedežem v državi članici EU ali
na ozemljih, katerih pristojni organi sodelujejo z EU
v zvezi z uporabo mednarodno dogovorjenega
davčnega standarda, in te institucije nimajo
poslovnih odnosov s subjekti, registriranimi na
drugih ozemljih.

22

23

Če bi bili pri drugem načinu (npr. nakupu opreme) stroški nižji
(kar dokazuje kreditojemalec), presežek stroškov ni priznan kot
upravičen strošek.
Finančni posrednik sam določi, koliko mesečni Euribor se bo
upošteval.

5.7 Skrajni rok za črpanje kredita je petinštirideset (45)
dni od dneva odobritve kredita.
5.8 Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo
kredita, je najmanj dve (2) leti in največ pet (5) let
in se šteje od dneva obojestranskega podpisa
kreditne pogodbe do dneva zapadlosti zadnjega
obroka kredita. Kredit se lahko odobri zgolj za
ročnosti polnih let.
5.9 Kredit se odplačuje v enakih mesečnih obrokih.
5.10 Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja
največ 1/2 ročnosti kredita. Moratorij mora biti
izražen v polnih mesecih. Krediti se po preteku
morebitnega moratorija odplačujejo v skladu z
rednimi amortizacijskimi odplačili.
5.11 Za zavarovanje kredita lahko Finančni posrednik
zahteva le vpis zastavne pravice na predmetu
financiranja in izročitev bianco podpisane menice z
nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo
menic v predpisani obliki in vsebini.
5.12 Morebitna sprememba kreditne pogodbe ne sme
zviševati obrestnega pribitka, povečevati glavnice
kredita, ročnosti ali moratorija ter ne sme voditi do
tega, da spremenjena kreditna pogodba ne bi bila
več skladna s Posebnimi pogoji.

-

-

5.15 Pri delnem predčasnem odplačilu kredita se najprej
poplačajo neplačani obroki kredita, ki zapadejo
najprej. Pri celotnem predčasnem odplačilu kredita
je končni prejemnik dolžan poleg še neodplačanega
dela kredita plačati tudi obresti, natekle do dneva
predčasnega odplačila kredita in vsa nadomestila ter
druge stroške po kreditni pogodbi.
5.16 Odlog plačila nezapadlih obveznosti iz kreditne
pogodbe za obdobje največ dvanajstih (12) mesecev
ter s tem povezana uvedba moratorija na odplačilo
obresti v tem obdobju, podaljšanje ročnosti kredita
in
moratorija na odplačilo glavnice kredita je
dopustno tudi v okviru izvajanja Zakona o
interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti
kreditojemalcev (ZIUOPOK)25 in 81. člena Zakona o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (ZIUZEOP)26.
6.

5.13 Če je sprememba kreditne pogodbe posledica
nastopa dogodka neplačila kreditojemalca po 178.
členu Uredbe CRR24, potem je dopustno tudi
podaljšanje ročnosti kredita in moratorija, v kolikor
so izpolnjeni sledeči pogoji:
- sprememba se izvede izključno z namenom
povečati verjetnost poplačila kredita;
- sprememba ne povečuje izpostavljenosti
Finančnega posrednika;
- nova
zapadlost
kreditne
pogodbe
po
spremembi ne presega osem (8) let od datuma
obojestranskega podpisa kreditne pogodbe, ki
je predmet spremembe, in ne presega datuma
31. 12. 2033;
- obveznost Finančnega posrednika iz naslova
kreditne pogodbe se s spremembo ne poveča
glede na obveznost prevzeto ob prvotni
sklenitvi kreditne pogodbe;
- sprememba se izvede pod obstoječo številko
kreditne pogodbe, tj. reprogram ne rezultira v
novi številki kreditne pogodbe.
5.14 Možno je delno ali celotno predčasno odplačilo
kredita brez plačila kakršnegakoli nadomestila, pri
čemer Finančni posrednik lahko takšna predčasna
odplačila pogojuje zgolj s tem:
- da Končni prejemnik o nameri predčasnega
odplačila obvesti Finančnega posrednika
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Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije
in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št.
648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1–337).

najmanj petinštirideset (45) dni pred izvedbo
odplačila;
predčasno odplačilo, v koliko ne zadeva
predčasnega odplačilo celotne neodplačane
glavnice, znaša najmanj 10% višine celotnega
kredita;
da je vsaka najava predplačila nepreklicna,
razen če se Finančni posrednik strinja drugače.

Pomoč de minimis

6.1 Šteje se, da je pomoč de minimis kreditojemalcu
dodeljena z dnem odobritve kredita s strani
pristojnega
organa
odločanja
Finančnega
posrednika. Če kreditna pogodba po odobritvi
kredita ni sklenjena, se šteje, da pomoč de minimis
ni dodeljena.
6.2 Višino dodeljene pomoči de minimis izračuna
Finančni posrednik kot bruto ekvivalent nepovratnih
sredstev po naslednji formuli:
𝑛

∑
𝑖=1

stanje kreditai*(o.m.1-o.m.2)
; če velja o.m.2˂o.m.1
(1 + diskontna stopnja)i

Simboli, znaki in pojmi uporabljeni v izračunu višine pomoči de
minimis imajo naslednji pomen:
∑
vsota
o.m.1
referenčna obrestna mera za ekvivalent
tržne obrestne mere, ki se določi skladno s
Sporočilom Komisije o spremembi metode
določanja referenčnih obrestnih mer in
diskontnih stopenj27;
o.m.2
»all-in« obrestna mera. Če je referenčna
obrestna mera EURIBOR negativna in
kreditna pogodba določa, da se v tem
primeru šteje šteje, da je EURIBOR enak
nič, se tudi pri »all-in« obrestni meri šteje,
da je EURIBOR enak nič;
i
zaporedna številka meseca.

25

Ur.l. RS, št. 36/20 in njegove nadaljnje spremembe.
Ur.l. RS, št. 49/20 in 61/20.
27
UL C 14, 19.1.2008 str. 6
26

n
diskontna stopnja

stanje kredita

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 Finančnega posrednika 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.

6.3 Za izračun dodeljene pomoči de minimis se uporablja
kalkulator SID banka in pripadajoča Navodila za
uporabo kalkulatorja.
6.4 Višina pomoči de minimis, dodeljena enotnemu
podjetju s strani vseh dajalcev pomoči de minimis,
ne sme preseči 200.000 evrov bruto ekvivalenta
nepovratnih sredstev v kateremkoli obdobju treh (3)
koledarskih let oziroma 100.000 evrov, če
kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze
tovora (prag pomoči de minimis).

6.5 Če je v obdobju treh (3) koledarskih let pred
dodelitvijo kredita bil kreditojemalec predmet
statusnih sprememb, se pri ugotavljanju praga
pomoči de minimis upošteva tudi pomoč de minimis,
ki mu je bila v tem obdobju dodeljena pred njegovo
statusno spremembo. Če je šlo za statusno delitev
podjetja, se pomoč de minimis, dodeljena pred
statusnim
preoblikovanjem,
prerazporedi
na
podjetje, ki je prevzelo dejavnosti, za katere se je
pomoč
de
minimis
uporabila.
Če
taka
prerazporeditev že dodeljene pomoči de minimis ni
mogoča, se ta prerazporedi sorazmerno glede na
knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih
oseb na datum statusnega preoblikovanja.
6.6 Pomoč de minimis, podeljena s kreditom, se lahko
kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 360/201228 do zgornje
meje, določene v navedeni uredbi. Ravno tako se
pomoč de minimis, podeljena s kreditom, lahko
kumulira s pomočjo de minimis, podeljeno v skladu
z drugimi uredbami de minimis, do praga pomoči de
minimis iz odstavka 6.4.
6.7 Če je kredit namenjen istemu ukrepu financiranja
tveganja ali istim upravičenim stroškom, ki se
deloma krije(jo) že s pomočjo na podlagi uredb o
skupinskih izjemah, s pomočjo na podlagi uredb o
pomoči de minimis ali z drugo pomočjo na podlagi
sklepa Komisije o državni pomoči, kredit, povečan za
višino teh pomoči, ne sme presegati največje
intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, kot je
določen v relevantni uredbi o skupinskih izjemah ali
sklepu Komisije.
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Uredba Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri

6.8 Finančni posrednik ugotavlja izpolnjevanje zahtev iz
odstavkov od 6.4 do 6.7 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 (2) koledarskih letih in
tekočem koledarskem letu, (iv) višini istih
upravičenih stroškov, za kritje katerih je že
prejel pomoč na podlagi uredb de minimis,
pomoč na podlagi uredb o skupinskih izjemah
ali drugo pomoč na podlagi sklepa Komisije o
državni pomoči,
(b) na podlagi podatkov iz javne evidence
ministrstva, pristojnega za finance, o dodeljeni
pomoči de minimis v predhodnih dveh (2)
koledarskih letih in tekočem koledarskem letu,
ki jih ob obravnavi vloge za financiranje pridobi
Finančni posrednik sam.
7.

Državna pomoč

7.1 Državna pomoč je lahko podeljena do 31. 12. 2020,
po tem datumu pa le, če je prišlo do podaljšanje
sheme pomoči (SA.57724) in je o njenem
podaljšanju SID banka obvestila Finančnega
posrednika.
7.2 Šteje se, da je državna pomoč dodeljena z dnem
odobritve kredita s strani pristojnega organa
odločanja Finančnega posrednika. Če kreditna
pogodba po odobritvi kredita ni sklenjena, se šteje,
da državna pomoč ni dodeljena.
7.3 Državna
pomoč
ne
sme
biti
podeljena
kreditojemalcu, ki je na dan 31. 12. 2019 kot enotno
podjetje izpolnjeval pogoje za njegovo opredelitev
kot podjetje v težavah skladno z 18. točko drugega
člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.
7.4 Višina podeljene državne pomoči je enaka višini
glavnice kredita.
7.5 Višina državne pomoči, dodeljena enotnemu
podjetju s strani vseh dajalcev državne pomoči, ne
sme preseči 800.000 evrov.
7.6 Če je kredit namenjen istim upravičenim stroškom,
ki se deloma krijejo že s pomočjo na podlagi uredb
de minimis, kredit, povečan za višino te pomoči,
ravno tako ne sme preseči 800.000 evrov.
7.7 Če je kredit namenjen istim upravičenim stroškom,
ki se deloma krijejo že s pomočjo na podlagi uredb o
skupinskih izjemah ali na podlagi uredb o pomoči de
minimis, kredit, povečana za višino teh pomoči, ne
sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali
zneska pomoči, kot je določen v relevantni uredbi o
skupinskih izjemah.

pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega
gospodarskega pomena (UL L 114, 26.4.2012, str. 8).

8.

Poročanje o državni pomoči in pomoči de
minimis ter vračilo zlorabljene pomoči

kazenski postopek, v katerem je bil pri svojem
delu spoznan za krivega za Kaznivo dejanje, v
doglednem času izključen iz aktivnosti z zvezi s
Kreditno pogodbo in Projektom, in o teh ukrepih
obvestil Finančnega posrednika;
(i) bo naročal blago in storitve ter druga dela v
zvezi s Projektom v skladu z vsakokrat
veljavnimi nacionalnimi in EU pravili o javnem
naročanju, še posebno z relevantnimi EU
direktivami; če se ta pravila za Končnega
prejemnika in/ali naročilo povezano s Projektom
ne uporabljajo, pa po nabavnih postopkih, ki
izpolnjujejo
kriterije
ekonomičnosti
in
učinkovitosti in ki zagotavljajo nakupe po tržnih
cenah;
(j) bo še deset (10) let od dokončnega poplačila
obveznosti po kreditni pogodbi hranil vso
dokumentacijo, ki omogoča oceno skladnosti
dodelitve kredita s pravili o državni pomoči in
pomoči de minimis, spremljavo dejanskega in
finančnega napredovanja Projekta ter oceno
skladnosti porabe sredstev kredita s kreditno
pogodbo, in na zahtevo Finančnega posrednika,
SID banke ali Pristojnega organa, vsem
navedenim to dokumentacijo tudi posredoval;
(k) bo še deset (10) let od dokončnega poplačila
obveznosti iz kredita dovolil pooblaščenim
osebam Finančnega posrednika, SID banke in
Pristojnih organov, da si po predhodni najavi v
okviru nadzora, ali poraba kredita izpolnjuje s
kreditno pogodbo predpisane zahteve, na licu
mesta ogledajo sredstva Projekta in izvajanje
del na njem ter po lastni presoji opravijo druge
poizvedbe.

8.1 O odobreni pomoči de minimis ali državni pomoči se
poroča SID banki in ministrstvu, pristojnemu za
finance, skladno z Zakonom o spremljanju državnih
pomoči29 in Uredbo o posredovanju podatkov in
poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in
pomočeh po pravilu de minimis30, tako kot ta pravila
določajo za upravljavca sheme pomoči de minimis
oziroma upravljavca sheme pomoči.
8.2 Če kreditojemalec uporabi kredit v nasprotju s
kreditno pogodbo mora vrniti dodeljeno mu pomoč
de minimis ali državno pomoč, vključno z obrestmi
za vračilo zlorabljene pomoči od dneva črpanja
kredita. Višina obrestne mere za vračilo zlorabljene
pomoči 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.
9.

Obvezne vsebine kreditne pogodbe

9.1 Kreditna pogodba mora vsebovati določbe, po
katerih mora Končni prejemnik jamčiti, da:
(a) zaradi kredita ne bo prišlo do dvojnega
financiranja upravičenih stroškov;
(b) bo pri izvedbi Projekta spoštoval predpise s
področja varovanja okolja;
(c) bo za vse spremembe Projekta, ki zadevajo
njegovo lokacijo, čas izvedbe, višino ali
strukturo upravičenih stroškov ali virov
financiranja podal pisno obrazložitev in za
njihovo izvedbo pridobil pisno soglasje
Finančnega posrednika. Le-ta s spremembami
lahko soglaša, če te niso v nasprotju z
zahtevami Posebnih pogojev;
(d) bo spoštoval pravila enakih možnosti in
nediskriminacije;
(e) bo spoštoval zakonodajo s področja integritete
in preprečevanja korupcije;
(f) bo
spoštoval
zakonodajo
s
področja
preprečevanja pranja denarja, boja proti
terorizmu in davčnih utaj ter jamčiti, da
finančna sredstva, vložena v projekt, ki niso
financirana iz kredita, niso nezakonitega izvora
ali povezana s pranjem denarja in financiranjem
terorizma, ter da bo nemudoma obvestil
Finančnega posrednika o kasnejših drugačnih
ugotovitvah;
(g) bo nemudoma obvestil Finančnega posrednika
o vsakršni informaciji, ki bi kazala, da je v
povezavi s Projektom prišlo do Kaznivega
dejanja;
(h) bo sprejel ustrezne ukrepe, da bo član
njegovega organa upravljanja in/ali nadzora,
zoper katerega je pravnomočno končan

9.2 V kreditno pogodbo je potrebno vključiti tudi:
a) višino dodeljene pomoči de minimis ali državne
pomoči;
b) naziv in opis Projekta, (pri obratnih sredstvih je
to: »obratna sredstva«);
c) višino upravičenih stroškov Projekta z DDV (pri
financiranju obratnih sredstev je to: »višina
kredita«);
d) začetek Projekta32;
e) predvideni datum zaključka Projekta33;
f) logotip Evropskih strukturnih in investicijskih
skladov ter informacijo, da je kredit
(so)financiran iz sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj v okviru Operativnega
programa za izvajanje kohezijske politike v
programskem obdobju 2014-2020, in da se z
ugodno obrestno mero kredita na končnega
prejemnika prenaša celotna finančna prednost
iz teh sredstev;
g) soglasje Končnega prejemnika, da Finančni
posrednik lahko posreduje informacije o njem,
kreditu in Projektu Pristojnim organom ter da se
na spletnih straneh Finančnega posrednika in
SID banke ali v sredstvih javnega obveščanja

29

33

Ur.l. RS, št. 37/04
Ur.l. RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14
31
UL L 140, 30.4.2004, str. 1–134 in njene nadaljnje spremembe.
32
Pri obratnih sredstvih se kot datum začetka Projekta šteje datum
sklenitve kreditne pogodbe.
30

Pri sredstvih se kot datum zaključka Projekta šteje predvideni
datum izročitve ali sprejema opredmetenega ali neopredmetenega
sredstva, ki je naveden v zapisniku o izročitvi in sprejemu; pri
obratnih sredstvih pa se kot tak datum šteje datum zapadlosti
zadnjega obroka kreditne pogodbe.

lahko objavi informacija o udeležbi SID banke
in Sklada skladov COVID-19 pri financiranju
Projekta;
h) soglasje Končnega prejemnika k prenosu pravic
in obveznosti Finančnega posrednika iz kredita
na drugo osebo, če to dovoli SID banka;
i) pravico Finančnega posrednika odpoklicati
Kredit (delno in v celoti), če:
pride do kršitev kreditne pogodbe v delu, ki
pomeni zagotavljanje njenega izvajanja
skladno s Posebnimi pogoji veljavnimi ob
dodelitvi kredita;
se katero izmed jamstev in zagotovil
Končnega prejemnika, danih v zvezi s
spoštovanjem zahtev iz kreditne pogodbe,
izkaže
za
neresnično,
nepopolno,
nepravilno ali zavajajoče;

-

-

-

če so nastale okoliščine, zaradi katerih
Končni prejemnik ne bo uspel zaključiti
Projekta oziroma kredit namensko porabiti;
se ugotovi, da je prišlo na strani Končnega
prejemnika do zlorabe državne pomoči
oziroma da je bila državna pomoč
nezakonita; ali
je Končni prejemnik s pravnomočno sodno
odločbo spoznan za krivega Kaznivega
dejanja.

9.3 Finančni posrednik je dolžan v vsaki kreditni pogodbi
urediti tudi vse druge pravice in obveznosti končnega
prejemnika, ki skladno s standardi pri Finančnemu
posredniku veljajo za kreditne pogodbe in ki
Finančnemu posredniku omogočajo izvrševanje
obveznosti iz Finančnega sporazuma za izvajanje
finančnega instrumenta.

