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Malo podjetje, z manj kot 50 zaposlenimi, ima letni
promet, ki ne presega 10 milijonov EUR in/ali letni
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
Srednje podjetje, z manj kot 250 zaposlenimi in ima
letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letni
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
(3) Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na
podlagi primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi
podatki, kot povečanje čistih prihodkov od prodaje,
števila zaposlenih, dobička, dodane vrednosti na
zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot razvoj ali
uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo
izboljšanje.
(4) Gospodarska dejavnost pomeni vsako dejavnost,
ki se opravlja na trgu, zlasti pa: nakup in prodaja blaga,
proizvodnja, prevozne, turistične, gradbene, blagovno
prometne in kakršne koli druge storitve, pa tudi bančni,
finančni, zavarovalni in podobni posli.
(5) 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.
(6) Samostojni podjetnik pomeni fizično osebo, ki
na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v
okviru organiziranega podjetja, vodi poslovne knjige po
sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži letno
poročilo na AJPES.
(7) Zadruga z omejeno odgovornostjo, je pravna
oseba,
definirana
kot
organizacija
vnaprej
nedoločenega števila članov, ki ima namen pospeševati
gospodarske koristi in razvijati gospodarske oziroma
družbene dejavnosti svojih članov ter temelji na
prostovoljnem
pristopu,
svobodnem
izstopu,
enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov.
(8) Zavod je zasebna organizacija, ki se ustanovi za
opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja,
znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva,
otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega
zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja
dejavnosti ni pridobivanje dobička.
(9) Organizatorji potovanj; podjetja, ki imajo
registrirano glavno dejavnost po SKD):
- N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
- N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in
- N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti.
(10) Projekt pomeni ciljno usmerjen in zaključen
proces razvijanja dejavnosti, ki so usmerjene k
doseganju končnega cilja in je predstavljen z popisom
in opisom predvidenih upravičenih stroškov.
(11) SKD 2008 pomeni Standardna klasifikacija

Slovenski podjetniški sklad Maribor, na podlagi
Splošnih pogojev poslovanja objavlja

POSEBNE POGOJE
k javnemu razpisu

KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC
EPIDEMIJE COVID - 19
P7C 2021

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, na podlagi Programa izvajanja
finančnih spodbud 2015-2023, Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo.
1.2

Razpisna dokumentacija je za javni razpis
P7C 2021 objavljena v Uradnem listu RS in na
spletni strani Sklada.

1.3. Pomen izrazov v posebnih pogojih:
(1) Kredit pomeni s kreditno pogodbo dogovorjen
znesek financiranja Sklada, v višini do vključno 100.000
EUR, z rokom vračila 1-7 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 odplačilno
dobo kredita.
a) Status mikro, malo ali srednje veliko podjetje se
prizna podjetju, ki v zadnjih dveh oziroma vsaj dveh
zaporednih od zadnjih treh zaključenih poslovnih letih,
opravlja dejavnost z manj kot 250 zaposlenih in ima
letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letni
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR, pri tem
je;
Mikro podjetje, z manj kot 10 zaposlenimi in ima letni
promet, ki ne presega 2 milijonov EUR in/ali letni
bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR.
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dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(12) Izključen sektor/področje pomeni;
Glavne dejavnosti razvrščene v naslednja področja,
oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o
standardni klasifikaciji dejavnosti 2008;
- A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
- B 05: Pridobivanje premoga,
- C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in
mehkužcev,
- C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
- C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
- C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
- C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
- C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
- C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil,
- E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
- E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki,
- G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
- G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
- G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
- G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s tobačnimi izdelki,
- G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in
tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
- K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
- L: Poslovanje z nepremičninami,
- M 69: Pravne in računovodske dejavnosti,
- M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in
poslovno svetovanje,
- R 92: Prirejanje iger na srečo,
- področje
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;
- področje bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj
ali tehnične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje
ljudi in gensko spremenjene organizme in druge
dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in
znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s
»Konvencijo Evropskega
Sveta za zaščito
vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale
znanstvene namene.
- dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge
dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oz.
so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS,
- letališke infrastrukture, če niso povezane z
varstvom okolja,
- naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v prilogi
I k Direktivi 2003/87/ES.
(13) Podjetje v težavah je podjetje, ki je v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji oz. so podjetja
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v
težavah (ZPRPGDZT). Okoliščine, ko gre za družbo v
težavah so;
a) tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s
prenesenimi izgubami preteklih let preseže
polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni
mogoče pokriti v breme prenesenega dobička,
rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;

b) tekoča izguba osebne družbe skupaj s
prenesenimi izgubami preteklih let preseže
polovico kapitala iz računovodskih izkazov in
izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega
dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
c) če je družba že postala trajneje nelikvidna ali
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje
za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na
podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje,
postopke
zaradi
insolventnosti
in
prisilno
prenehanje.;
(14) 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.
(15) AJPES pomeni Agencijo Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve.
(16) FURS - Finančna uprava Republike Slovenije je
organ v sestavi Ministrstva za finance pristojen za
pobiranje davkov, prispevkov za socialno varnost,
carin, trošarin in drugih dajatev.
(17) S.BON-1, eS,BON pomeni bonitetno oceno
AJPES za gospodarske družbe, samostojne podjetnike,
zadrug in zavodov, pripisano na podlagi računovodskih
izkazov za zadnje poslovno leto in iz njih izračunanih
kazalnikov. Bonitetna lestvica vključuje 10 bonitetnih
razredov od najboljše ocene SB 1 do najslabše SB 8.
(18) 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 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 lastniško povezana s
25 % in več. So podprti z dokumentiranimi
dokazili, prepoznavni in preverljivi in kot taki
ustrezno knjiženi pri kreditojemalcu skladno s
Slovenskimi računovodskimi standardi.

(19) 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).
(20) Nova oz. nerabljena oprema je dokazljiva z
računom proizvajalca/trgovca in potrjenim
garancijskim listom (16. čl. Zakona o varstvu
potrošnikov).
(21) Vloga za P7C 21 obsega; Vlogo za financiranje
P7C 2021 KREDITI COVID-19, z obveznimi prilogami,
določenimi v javnem razpisu točka »6 Vsebina vloge«.
Kreditojemalec prijavo in oddajo vloge na javni razpis
izvede na ePortal Sklada.
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(19) Obrazec »Zahtevek za črpanje kredita« je
objavljen na spletni strani Sklada pod razpis P7C 2021.
Izpolnjen obrazec s strani kreditojemalca pomeni
najavo za namensko črpanje kreditnih sredstev v
enkratnem znesku, ga mora kreditojemalec izpolniti in
v roku oddati v skenirani obliki ne e-poštni naslov
»mikrokrediti@podjetniskisklad.si«.

e) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do
poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1
plus;
f) ima zagotovljen prodajni trg;
g ) v vlogi izkaže zaprto finančno konstrukcijo za
načrtovane upravičene stroške;
h ) zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev
podjetniške aktivnosti;
i ) ima v obdobju od leta 2022 do leta 2024 predvideno
poslovanje z dobičkom;
j) ima v obdobju od leta 2022 do leta 2024 realno
načrtovan pozitivni denarni tok;
k) je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom
upravičeno z vidika osnovnega namena razpisa;
l) ni podjetje v težavah, če deluje več kot 3 leta (od
datuma registracije do vključno datuma oddaje
vloge);
m) na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih
davčnih obveznosti do FURS v višini 50 EUR ali
več) in ima na FURS predložene vse obračune
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja;
n) 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);
o) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi
predhodne odločbe Evropske Komisije, ki je pomoč
razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim
trgom;
p) 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;
q) ni
prejemnik
pomoči
za
lažje
zaprtje
nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema
Sklep Sveta 2010/787/EU;
r) kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi;
s) da med vlagateljem in MGRT, Slovenskim
podjetniškim skladom, Javno agencijo Republike
Slovenije
za
spodbujanje
podjetništva,
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,
Slovenskim regionalno razvojnim skladom niso bile
pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju
ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih
sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih
obveznosti, od odstopa pogodbe pa še niso
pretekla 3 leta. Pri povratnih sredstvih pa med
prijaviteljem in ministrstvom oz. izvajalskimi
institucijami ministrstva pri že sklenjenih
pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih
obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga;
t) vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe
Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim
trgom Skupnosti;
u) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politik
Sklada, s področja upravljanja tveganj.

(20) Finančni kazalniki;
Delež celotnega kapitala v obveznostih do virov
sredstev pomeni količnik po podatkih iz računovodskih
izkazov;
AOP 056
AOP 055

Kredit / 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 kredit, pomeni količnik po podatkih;
ocenjena maksimalna vzdržna zadolženost - dejanske finančne obveznosti
znesek kredita (podatek iz vloge)

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

2. Oblika in obseg spodbude
2.1. Finančna spodbuda Sklada je neposredno
mikrokreditiranje z namenom zagotavljanja ugodnega
vira financiranja MSP v Republiki Sloveniji s ciljem
preživetja oziroma ohranitve poslovanja podjetja.
2.3. Finančni instrument P7C 2021 se financira iz
namenskega premoženja Sklada.
2.4. Za neposredno ugodno financiranje kreditov je
zagotovljenih 77.030.000 EUR.

3. Pogoji za pridobitev kredita
3.1. Primerni Kreditojemalec
(1) Kreditojemalec mora izpolnjevati vse naslednje
pogoje kandidiranja;
a) je organiziran kot samostojni podjetnik,
gospodarska družba, zadrug ali zavod ter socialno
podjetje s statusom gospodarske družbe, zadruga
ali zavoda, ki se ukvarja
z gospodarsko
dejavnostjo, ki ni v okviru izključenega
sektorja/področja;
b) imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje
vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas.
V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz
programa javnih del;
c) Na ePortal Sklada odda popolno vlogo za
financiranje, digitalno podpisano s strani
odgovorne osebe podjetja za zastopanje (direktor,
prokurist vpisan v Poslovni register Slovenije);
d) Dosega bonitetno oceno vsaj SB8, izdelano pri
Ajpes;
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3.2. Dopustni pogoji kreditiranja
(1) Pravočasna prijava na prijavni rok, katerih dinamika
je določena v javnem razpisu.
(2) Da kreditojemalec odda popolno vlogo in na zahtevo
Sklada naknadno razkrije podatke in poda pojasnila za
presojo vloge za financiranje;
(3) Kreditojemalcu se odobri največ en kredit, z izjemo
organizatorjem potovanj, ki lahko ob kandidiranju na
prvi prijavni rok, kandidirajo še enkrat, do skupnega
zneska kreditov 100.000 EUR.
(4) Kredit lahko krije upravičenih stroškov projekta do
vključno 100.000 EUR;
(5) Ročnost kredita, z rokom vračila od 1 do 7 let.
(6) Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do
24 mesecev. Moratorij izražen v polnih mesecih se
šteje od roka črpanja kredita in v odplačilno dobo
kredita;
(7) Obrestna mera je 0,0 %.
(8) Zavarovanje kredita od 5.000 EUR do vključno
25.000 EUR se uredi z menicami podjetja ob podpisu
pogodbe. Zavarovanje kredita od 25.001 do vključno
100.000 EUR se uredi z menicami podjetja in s
sklenitvijo kreditne pogodbe v obliki neposredno
izvršljivega notarskega zapisa.
(9) Kreditojemalec lahko predčasno v celoti ali delno
odplača kredit, ob soglasju Sklada in predhodni
uskladitvi stanja.
(10) Če poraba kreditnih sredstev, ne bo pravočasna
in skladna z upravičenimi stroški, se bo obrestna mera
za čas do odprave nepravilnosti, zvišala na 8 % letno,
nominalno.

(3) Vloga mora biti digitalno podpisana s strani
odgovorne osebe kreditojemalca za zastopanje;
(4) Vsebina vloge:
a) Obvezne priloge:
- Obrazec 2 »Seznam potrošnikov in višine njihovih
terjatev do Organizatorjev potovanj», se priloži le
za kandidiranje na 1. prijavni rok,
- potrdilo (FURS) o plačanih davkih in prispevkih,
- dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON
na podlagi letnega poročila za leto 2019 oziroma
2020,
- obrazec 1 »Pooblastilo za potrebe preverjanja
podatkov pri FURS«;
b) Dodatno dokazilo:
- revidirano letno poročilo, v primeru ko je
kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi
konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno
na spletni strani AJPES,
(5) Prilogi obrazec 1 in 2 sta dostopni na spletni
strani https.//podjetniskisklad.si/si/razpisi,
(6) Dodatna dokumentacija na zahtevo sklada,
vsebinsko vezana na vlagatelja in vlogo.
3.5. Državna pomoč
(1) Mikrokredit – P7C ima status državne pomoči de
minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
ter sheme pomoči de minimis, priglašene Ministrstvu za
finance.
(2) Šteje se, da je pomoč de minimis dodeljena
kreditojemalcu z dnem odobritve kredita (datum
sklepa). Sklad s sklepom seznani kreditojemalca o višini
in dnevu dodelitve pomoči de minimis.
(3) Višina pomoči de minimis, skupaj z drugo pomočjo
de minimis, dodeljeno enotnemu podjetju s strani
dajalcev pomoči de minimis v Republiki Sloveniji v
predhodnih dveh proračunskih letih in tekočem
proračunskem letu, glede na leto odobritve kredita, ne
sme preseči 200.000 evrov oziroma 100.000 evrov, če
kreditojemalec deluje v komercialnem cestnem prevozu
tovora.
(4) 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.
(5) Za enotno podjetje se šteje vsa podjetja, ki so med
seboj neposredno ali preko enega ali več drugih podjetij
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) eno podjetje ima večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali
nadzornega organa drugega podjetja,
c) pogodba med podjetjema ali določba v njuni
družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu
podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo
podjetje,
d) eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje
večino glasovalnih pravic,
e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav
tako »enotno« podjetje.
(6) Sklad o pomoči de minimis poroča Ministrstvu za
finance, skladno z Zakonom o spremljanju državnih

3.3. Črpanje kredita
(1) Ob izpolnjevanju vseh pogojev, določenih z javnim
razpisom in podpisano kreditno pogodbo ter ureditve
zavarovanja, 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.
(2) Kreditojemalec mora, v roku 10 dni, po zaključku
porabe kreditnih sredstev, poročati o namenski porabi
preko ePortala; https://eportal.podjetniskisklad.si/.
3.4. Vloga za kredit
(1) Kreditojemalec pripravi in odda vlogo v digitalni
obliki na ePortal Sklada.
(2) Spletni obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7C
2021 KREDITI COVID-19« se izpolni na ePortalu Sklada.
Sestavni del vloge sta;
- vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti
osebe,
- vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko
tvegano državo.
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pomoči in Uredbo o spremembi Uredbe o posredovanju
podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh
in pomočeh po pravilu de minimis.

d) Finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja
(EBITDA).
4.2. Merila z obrazložitvijo so objavljena v razpisni
dokumentaciji.

3.6. Upravičeni stroški
(1) Kredit se lahko koristi le namensko za upravičene
stroške.
(2) Med upravičene stroške se upošteva:
a) stroški organizatorjev potovanj, za vračila plačil
za pogodbo o paketnem potovanju iz 5. odstavka
101.a člena ZIUZEOP1, se uveljavljajo le v 1.
prijavnem roku,
b) naložbe v novo opremo,
c) naložbe v neopredmetena sredstva (nakup
patentiranih pravic, licenc),
d) stroške materiala in trgovskega blaga,
e) stroške storitev,
f) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in
na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z
dela, stroški prehrane med delom);
(3) Upravičeni stroški vključujejo tudi pripadajoči
zaračunan davek na dodano vrednost (DDV);
(4) Kreditojemalec mora za nastanek upravičenih
stroškov predvideti datum začetka in datum konca
izvajanja financiranja
projekta z ustrezno
prilagoditvijo vsebini upravičenih stroškov;
(5) 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.
(6) 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 poslovnih obveznosti
podjetja;
e) poplačilo že obstoječih obveznosti iz kreditnih in
leasing pogodb kreditojemalca;
f) 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.

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, kreditojemalec
le-to uradno pošlje v obravnavo.
5.3. Obravnava vlog oddanih na ePortal Sklada se
izvaja po postopkih;
(1) Preveritev popolnosti, v skladu z vsebino vloge
določeno v javnem razpisu. Če vloga ni popolna, se
kreditojemalca pisno pozove k dopolnitvi, Nepopolna
vloga se zavrže in o tem s sklepom obvesti
kreditojemalca.
(2) Preveritev ustreznosti kreditojemalca, vloge, 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. Odobri se vloga prispela;
- na prvi prijavni rok 22. 04. 2021 ocenjene s 35 in
več točkami in
- na drugi in tretji prijavni rok ocenjena s 50 in več
točkami.
(4) Ocenjene vloge pod 35 oziroma 50 od možnih 100
točk 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) Sklad pripravi kreditno pogodbo in jo pošlje v
podpis kreditojemalcu. Ob podpisu kreditne pogodbe se
uredi zavarovanje kredita.
(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.

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) Finančni kazalniki:
a) Kapital / obveznosti do virov sredstev,
b) kredit / čisti prihodki od prodaje,
c) Prosti kreditni limit (PKL) / kredit,

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

1

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

5

POSEBNI POGOJI POSLOVANJA K JAVNEMU RAZPISU P7C 2021

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, ter drugih finančnih
obveznosti kreditojemalca). O stanju obveznosti iz
naslova
odobrenega
kredita
Sklad
obvešča
kreditojemalca vsaj enkrat v letu.
(4) Sredstva javnega razpisa se lahko izplačujejo
končnim upravičencem šele, ko bo izvedeno vplačilo
sredstev s strani MGRT za povečanje namenskega
premoženja Slovenskega podjetniškega sklada (skladno
s pogodbo 1/2021-AM z dne 06.04.2021).

6.4. Zaveze Sklada, izhajajoč iz pogodbenih določil so
zlasti;
(1) Da lahko odpokliče ali odpove kreditno pogodbo in s
tem zahteva takojšnje vračilo neodplačanih zneskov
kredita skupaj z zamudnimi obrestmi, v primeru
nastopa okoliščin in dogodkov navedenih v 12. členu
kreditne pogodbe. Odpoved od kreditne pogodbe
stopi v veljavo z dnem, določenim v pisni odpovedi.
(2) Kreditna pogodba preneha veljati z dnem začetka
stečajnega
postopka
ali
postopka prisilne
poravnave.
6.5. Rezultati javnega razpisa so informacija javnega
značaja, ki se po zaključku razpisa, objavijo na spletni
strani Sklada.

7. Hramba dokumentacije in osebnih
podatkov

6. Medsebojne pravice in obveznosti
kreditojemalca in Sklada

7.1. Kreditojemalec je za potrebe prihodnjih
preverjanj, dolžan hraniti vso dokumentacijo v zvezi s
projektom, v skladu z veljavnimi predpisi, vendar
najmanj 7 let od datuma prenehanja kredita.

6.1. Medsebojne pravice in obveznosti kreditojemalca
in Sklada izhajajo iz vloge kreditojemalca in kreditne
pogodbe.

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

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 ter zbiranjem in obdelavo podatkov,
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, za kar prevzema materialno in
kazensko odgovornost.
(3) Da bo Sklad obvestil o vseh statusnih spremembah,
o vseh drugih dejanjih in dejstvih ali okoliščinah in o
vsakršnem sporu ali kazenskem postopku, kar bi
utegnilo kakorkoli negativno vplivati na pravice ali
terjatve sklada iz kreditne pogodbe.
(4) Da omogoči, da se lahko, katerakoli informacija ali
dokument v zvezi s kreditom in/ali poslom, vključno s
kreditno pogodbo, posreduje Ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologjjo, Ministrstvu za finance, Evropski
komisiji in drugi pristojni instituciji.

7.3. Vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od
zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru
sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega
razmerja.
7.4. Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva,
nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in
računsko sodišče.

8. Končne določbe
8.1. Posebni pogoji poslovanja stopijo v veljavo z dnem
09.04.2021 in so objavljeni na spletni strani Sklada.

6.3. 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.

8.2. Sklad lahko spremeni posebne pogoje. Spremembe
začnejo veljati z dnem sprejetja. Določbe razpisne
dokumentacije imajo prednost pred posebnimi pogoji.

6

