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1 SEZNAM OBVEZNIH PRILOG 
 

☐ V celoti izpolnjena vloga za pridobitev kredita in garancije  
(izpolnjena, podpisana in žigosana) 

☐ Sklep banke o odobritvi kredita 

☐ Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnji dve leti, v kolikor ni javno 

objavljena na Ajpes-u 

 

☐ 

 

☐ 

Dokazila o poravnanih obveznostih do države: 
podpisana izjava prijavitelja pod točko V. razpisne dokumentacije in  

potrdilo o plačanih davkih od pristojne davčne izpostave, 

☐ Izjava prijavitelja glede enotnega podjetja točko 4 razpisne dokumentacije, 
 

☐ Izjava prijavitelja, ki se nahaja pod točko 5 razpisne dokumentacije,  
 

☐ V skladu s prijavljeno investicijo ustrezne predpogodbe, pisma o nameri, pogodbe, 
certifikate, ponudbe, gradbeno dovoljenje, tehnične skice,… 
 

☐ Predračuni za investicijo ali za obratna sredstva 

☐ V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme je potrebna izjava prodajalca, da 
predmet nakupa v preteklih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bil kupljen s 
pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov oz. izjava o že prejetih javnih 
virih in državnih pomočeh pri projektu, 
 

☐ V primeru nakupa rabljenih strojev ali opreme, je potrebno priložiti dokazilo, iz 
katerega bo razvidna starost opreme, v kolikor to ni razvidno iz ponudbe. 
Upošteva se datum proizvodnje strojev in opreme. 
 

☐ Fotokopijo osebnega dokumenta direktorja podjetja, iz katerega je razvidna EMŠO 
direktorja in naslov bivanja. 
 

☐ eS.BON obrazec za preteklo leto (za prijavo v letu 2022 prijavitelj predloži obrazec 
eS.BON  za leto 2021, do sredine maja 2022 pa obrazec za leto 2020)  

☐ Parafinan vzorec pogodbe o izdaji garancije pod točko 6 razpisne dokumentacije 

☐ Izpolnjeno izjavo prijavitelja o že prejetih ali zaprošenih državnih pomočeh za 
enotno podjetje 
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2 VLOGA ZA ODOBRITEV GARANCIJE 
 

Zaprošamo za odobritev garancije v višini  _____  %  kredita, ki ga najemamo pri poslovni banki 

______  v višini ______ € z odplačilno dobo  _________ let z vključenim moratorijem / brez 

moratorija (ustrezno označite)  ______, mesecev. 

Opomba: Garancija RRA KOROŠKA lahko znaša max.50% za investicije, z odplačilno dobo do 8 let in max. 

80% za obratna sredstva, z odplačilno dobo največ 3 leta, od glavnice kredita , v skladu s pogoji tega razpisa. 

Financiranje je namenjeno za (navedite namen kredita): 

    

 

Banka, pri kateri bomo zaprosili za kredit, je (ustrezno označite z »X«): 

a) Delavska hranilnica d.d.  

 

 

 

2.1 ZAVAROVANJE KREDITA / GARANCIJE 
 

Ali razpolagate s premoženjem za zavarovanje kredita / garancije (ustrezno označite z »X«)? 

DA ☐    b) NE ☐ 
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Podatki o nepremičninah v lasti prijavitelja  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Parc. 

št. 

 

ID 

znak 

 

Št. in 

naziv 

k.o. 

 

Opis 

nepremičnine 

(naslov,  

vrsta 

nepremičnine) 

 

Delež lastništva pri 

nepremičnini 

 

 

Ocenjena 

vrednost 

nepr. 

po GURS v  

EUR 

 

Upnik ter tekoče stanje posojil 

za hipoteko, ki je vpisana na 

nepremičnini 

 (predložite bančni izpis) 

 

Zapadlost 

hipoteke 

 

Prosta vrednost 

nepremičnin 

(9-6) 

                              0,00 Upnik:          

Stanje:   0,00 

Upnik:          

Stanje:   0,00 

      

 

      

0,00 

                              0,00 Upnik:          

Stanje:   0,00  

Upnik:          

Stanje:   0,00 

      

 

      

0,00 

                              0,00 Upnik:          

Stanje:   0,00 

Upnik:          

Stanje:   0,00 

      

 

      

0,00 

                              0,00 Upnik:          

Stanje:   0,00 

Upnik:          

Stanje:   0,00 

      

 

      

0,00 

                              0,00 Upnik:          

Stanje:   0,00 

Upnik:          

Stanje:   0,00 

      

 

      

0,00 

        0,00 

Opombe/komentar:       

 

 

 

 

 



                                      GARANCIJSKA SHEMA ZA KOROŠKO 

Podatki o premičninah v lasti prijavitelja  

opis (ne navajajte posameznih OS ampak 
navajajte smiselne oz. funkcijske celote, 
npr. oprema lakirnice, linija za proizvodnjo 
cevi) 

neodpisana 
vrednost 31.12. 
preteklega leta 
v EUR 

obremenitev s hipotekami v 
EUR (neodplačani znesek 
kredita zadnji dan v mesecu 
pred oddajo vloge) 

Lokacija, kjer se 
nahajajo premičnine 
(naslov, parc.št., k.o.) 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

2.2 PREDLOG ZAVAROVANJA KREDITA: 
 

1.1 Predlog za zavarovanje preostale vrednosti kredita, ki ni krita z garancijo Garancijske sheme 
za Koroško (označite z »X« oz. dopišite pod drugo): 

 

a) osebna menica  

b) vrednostni papirji  

c) garancija drugih pravnih ali fizični oseb (porok)  

d) zavarovanje preko zavarovalnice  

e) hipoteka  

 

a) drugo:         _______________________              
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3 PODATKI O PRIJAVITELJU  
 

3.1 SPLOŠNI DEL 
 

3.1.1 PRAVNI STATUS  

(ustrezno označi z X) 

a) ☐  samostojni podjetnik b) ☐  gospodarska družba c) ☐  zadruga 

d) ☐  gospodarski zavod e) ☐  fizična oseba z registrirano 

dejavnostjo 

f) ☐  LAS in društva 

 
Imate status socialnega podjetja? ☐  DA  ☐  NE 

 
 

3.1.2 PRIJAVITELJ  

(podatki iz registracije) 

Naziv (dolgi):  

Naslov:  

Občina:  

Matična številka 

podjetja: 

 

Davčna številka:  

Zavezanec za DDV DA           NE      

TRR, banka:  

Šifra in naziv glavne 

dejavnosti po SKD 

2008: 

  

Kontaktna oseba: 

 

 

Zakoniti zastopnik/ 

direktor podjetja: 

 

Tel. /GSM:  

E-pošta:  

Spletna stran 

podjetja: 
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Predstavitev podjetja, opis glavne dejavnosti: 
       

 

3.1.3 LASTNIKI IN ENOTNO PODJETJE 
 

Gospodarska družba, samostojni podjetnik, zavod, zadruga, fizična oseba z registrirano dopolnilno 

dejavnostjo, društva, LAS, socialno podjetje (polno ime in naslov ter matična številka) 

       

ki ga zastopa (osebno ime odgovorne osebe) :         _____             , 

 

IZJAVLJA 

 

da JE / NI enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1407/2013/EU*. (ustrezno 

obkroži).  

 

Lastniki prijavitelja s poslovnim deležem 10 % ali več (pravne in/ali fizične osebe): 

Zap. št. Ime in priimek / naziv 
podjetja 

Naslov Poslovni delež v % 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5. Skupaj lastniki z manj 

kot 10 % deležem 

       

Skupaj       
Tabelo po potrebi razširite. Seštevek navedenih odstotkov lastništva mora biti 100 (skupaj fizične in pravne osebe). 

Podatki o lastniških povezavah prijavitelja: 

Zap. št. Podjetje/družba, v kateri 
ima prijavitelj lastniški 

delež  

Naslov Velikost 
podjetja/družbe* 

Lastništvo v % 

1.                         

2.                         

3.                         

4.                         
Tabelo po potrebi razširite.  

*Velikost podjetja v skladu z Uredbo 651/2014/EU (mikro, malo, srednje veliko ali veliko podjetje). 

Opredelitev velikosti prijavitelja: 

a) srednje ☐ b) malo ☐ c) mikro ☐ 
 

OPOMBA: 
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Velikost prijavitelja glede na Prilogo 1 Uredbe: 

- Mikro podjetje: do 10 zaposlenih, letni prometi ali letna bilančna vsota do vključno 2 mio EUR 

- Malo podjetje: do 50 zaposlenih, letni prometi in letna bilančna vsota do vključno 10 mio EUR 

- Srednje podjetje: do 250 zaposlenih, letni promet je večji ali enak 50 mio EUR, letna bilančna 

vsota je večja ali enaka 43 mio EUR 

 

Priloga I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 

združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 
6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah).  RRA pri tem opozarja na 6. člen Priloge 

I Uredbe o skupinskih izjemah, ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima partnerska ali povezana 
podjetja, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov 

podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov 

podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Za povezane družbe 
se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb glede na določila Uredbe o 

splošnih skupinskih izjemah. 

 

Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1407/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med 

seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: 

(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; 

(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 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 sámo 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. 

 

3.1.4 PRI GARANCIJSKI SHEMI KOROŠKA SEM V PRETEKLOSTI ŽE DOBIL GARANCIJO  

(ustrezno označi z »X«): 
 

a) DA ☐    b) NE ☐ 
 
Stanje glavnice kredita na dan      2022:         

Številka kreditne pogodbe:      , pri poslovni banki:       
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3.2 PODATKI O INVESTICIJI / PROJEKTU IN UPRAVIČENI STROŠKI 
 

3.2.1 NAZIV INVESTICIJE / PROJEKTA 

 

 
 

3.2.2 KRATEK OPIS INVESTICIJE / PROJEKTA IN NJENI CILJI 

 

 

 

3.2.3 LOKACIJA INVESTICIJE / PROJEKTA 

 

NASLOV:   ___________________________________________________________________ 

POŠTNA ŠTEVILKA IN NAZIV POŠTE:    ____________________________________________ 

OBČINA:_  ___________________________________________________________________ 

PARC.ŠT.:_  __________________________________________________________________ 

 

3.2.4 ŠTEVILO ZAPOSLENIH  

 

Ali se bo po izvedbi investicije / projekta povečalo število delovnih mest? (označite z x) 

a) DA ☐    b) NE ☐ 
 

(opišite nove zaposlitve) 

   ____________________________________________________________________   

PRED INVESTICIJO (konec leta 2021):    

V LETU ODDAJE VLOGE (v letu 2022):   

1. LETO PO INVESTICIJI (konec leta 2023):   

2. LETO PO INVESTICIJI (konec leta 2024):   

3. LETO PO INVESTICIJI (konec leta 2025):   
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3.2.5 UPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE / PROJEKTA 

 

Obkrožite ustrezne stroške: Znesek v € 

brez DDV 

a Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev 

in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in 

infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa 

objekta 

   

b Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v 

obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in 

nepatentiranega tehničnega znanja 

   

c Stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske 

dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za 

pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške 

infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega 

pomena, 

   

d Stroški obratnih sredstev, zalog, stroški najema poslovnih 

prostorov in opreme, promocijskih aktivnosti, stroški zagona 

podjetja, 

   

e Plače novo zaposlenih v podjetju, vendar največ za obdobje 3 

mesecev, 

   

f Stroške za pred-financiranje projekta, ki so bili skladno s pogodbo 
o sofinanciranju odobrenega projekta, določeni kot upravičeni 

   

 SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI (a+b+c+d+e+f):     

 DAVEK NA DODANO VREDNOST:  

 SKUPAJ VREDNOST:   

 

Kot vlaganje v tehnologijo je mišljen nakup novih oz. rabljenih strojev in naprav, ki niso starejše od 5 let, 

namenske programske opreme, patentov in licenc. Rabljena oprema (stroji in naprave), ki je starejša od 5 

let je upravičen strošek, ne bo pa šteta pri izračunavanju deleža investicije v tehnologijo. 

 

Delež investicije v tehnologijo  

 

%  
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3.2.6 FINANČNA KONTRUKCIJA ZA UPRAVIČENE STROŠKE 

 

VIRI ZA UPRAVIČENE STROŠKE (brez DDV) Znesek v € Delež v % 

a LASTNA SREDSTVA    

b KREDIT PO TEM RAZPISU    

c=c1+c2 OSTALI VIRI:    

c1 (vpišite)     

c2 (vpišite)    

(a+b+c) SKUPAJ VIRI:   100% 

 

 

3.2.7 KAZALNIKI USPEŠNOSTI INVESTICIJE / PROJEKTA 
 

a) Bonitetna ocena AJPES-A (eS.BON obrazec):       

 

b) Usmerjenost v izvoz (izračunano na podlagi podatkov o poslovanju za leto 2021 (leto 

2020 se upošteva do oddaje letnega poročila za leto 2021)) 

 

Neposredna prodaja izven trga RS (čisti prihodki od prodaje v EU in tujino / čisti 

prihodki od prodaje):     %  

 

c) Ocena učinkovitosti investicije  

Kazalnik Na dan 

31.12.2021 

 

Predvideno ob 

zaključku 

investicije: 

31.12.2022 

Predvideno 1 

leto po 

zaključku 

investicije: 

31.12.2023 

Predvideno 2 

leta po 

zaključku 

investicije: 

31.12.2024 

Predvideno 3let 

po zaključku 

investicije: 

31.12.2025 

Število 

zaposlencev po 

delovnih urah (iz 

izkaza 

poslovnega 

uspeha) 

                              

Skupni prihodki       EUR       EUR       EUR       EUR       EUR 

Dobiček/izguba 

pred 

obdavčenjem  

      EUR       EUR       EUR       EUR       EUR 

bruto dodana 

neto vrednost 

na zaposlenega 

      EUR       EUR       EUR       EUR       EUR 
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Kazalnik Na dan 

31.12.2021 

 

Predvideno ob 

zaključku 

investicije: 

31.12.2022 

Predvideno 1 

leto po 

zaključku 

investicije: 

31.12.2023 

Predvideno 2 

leta po 

zaključku 

investicije: 

31.12.2024 

Predvideno 3let 

po zaključku 

investicije: 

31.12.2025 

Kreditne 

obveznosti 

      EUR       EUR       EUR       EUR       EUR 

Poslovne 

obveznosti 

      EUR       EUR       EUR       EUR       EUR 

 

 

3.2.8 OCENA INVESTICIJE / PROJEKTA 
 

PRIJAVLJEN PROJEKT PREDSTAVLJA (ustrezno označite in pojasnite; označite lahko tudi več možnosti): 

 

a.  namen investicije je zagotoviti nemoteno poslovanja podjetja 
pojasnilo:       

b.  namen investicije je širitev ali modernizacija proizvodnje z obstoječimi izdelki ali 
storitvami 
pojasnilo:       

c.  namen investicije je proizvodnja novega izdelka ali storitve  
pojasnilo:       

 

3.2.9 DATUM ZAČETKA INVESTICIJE / PROJEKTA 

 __________________________ 
 

3.2.10 DATUM ZAKLJUČKA INVESTICIJE / PROJEKTA 

      ___________________________________________ 
 

3.2.11 TRŽNA NARAVNANOST  

 

a) osvajanje novih tržišč (ustrezno označite z »X« ter opišite)  

DA ☐    b) NE ☐ 
 

  

 

b) narejena strategija trženja (ustrezno označite z »X« in priložite ustrezna dokazila)   

DA ☐    b) NE ☐ 
  

3.2.12 VPLIV NA OKOLJE  (ustrezno označite z »X«)  

DA ☐    b) NE ☐ 
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Če DA, opišite, kako z investicijo vplivate na ekološko stanje 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj, datum:    

  

Žig    Podpis odgovorne osebe: 
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4 VZOREC IZJAVE PRIJAVITELJA O ŽE PREJETIH (ALI ZAPROŠENIH) »DE 

MINIMIS« POMOČEH IN DRUGIH ŽE PREJETIH (ALI ZAPROŠENIH) 

DRŽAVNIH POMOČEH ZA ISTE UPRAVIČENE STROŠKE 
 
Naziv prijavitelja:_________________________________ 
Naslov prijavitelja:________________________________ 
Matična številka:_________________________________ 

 

Izjavljamo, da: 

 se z zgoraj navedenim projektom nismo prijavili na noben razpis. 

 smo se z zgoraj navedenim projektom prijavili na naslednje razpise, kjer dokončna 

odločitev še ni znana: 

 Naziv razpisa Razpisovalec Naziv 
prijavljenega 

investicije 

Vrednost 
prijavljenega 

investicije 
(EUR) 

Predvidena 
višina 

sofinanciranja s 
strani 

razpisovalca 
(EUR) 

Predvideno 
število novih 

zaposlitev 

1.                                     

2.                                     

3.                                     

Tabelo po potrebi razširite.  

 smo se z zgoraj navedenim projektom prijavili na naslednje razpise, kjer je dokončna 

odločitev že znana: 

 Naziv 
razpisa 

Razpisovalec Naziv 
prijavljenega 

investicije 

Vrednost 
prijavljenega 

investicije 
(EUR) 

Predvidena 
višina 

sofinanciranja 
s strani 

razpisovalca 
(EUR) 

Predvideno 
število 
novih 

zaposlitev 

Pozitivna 
odločitev 
(da/ne) 

1.                                           

2.                                           

3.                                           
Tabelo po potrebi razširite.  

 se nameravamo z zgoraj navedenim projektom prijaviti na naslednje razpise: 

 Naziv razpisa Razpisovalec Naziv 
predvidenega 

investicije 

Predvidena 
vrednost 

investicije 
(EUR) 

Predvidena 
višina 

sofinanciranja s 
strani 

razpisovalca 
(EUR) 

Predvideno 
število novih 

zaposlitev 

1.                                     

2.                                     

3.                                     
Tabelo po potrebi razširite.  

Potrjujemo, da so podatki resnični in popolni. Za navedene izjave kazensko in materialno 

odgovarjamo. 
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Zavedamo se, da bo, v primeru, če skupna višina predvidenega sofinanciranja s strani 

razpisovalcev in izvajalca tega razpisa preseže dovoljeno intenzivnost državnih pomoči, naša 

vloga na ta javni razpis zavrnjena. 

 

Ime in priimek odgovorne osebe:  

      

 

Kraj in datum:       

Številka:       

 

Žig: Podpis odgovorne osebe: 
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5 IZJAVA PRIJAVITELJA  
 

Pod materialno in kazensko odgovornostjo IZJAVLJAM: 

1. da poznam vsebino javnega razpisa, na katerega se prijavljam in se strinjam s pogoji navedenimi 

v razpisni dokumentaciji. 

2. da z oddajo vloge pristopam v članstvo GSK. 

3. da sem seznanjen in se strinjam, da se kredit z garancijo dodeljuje v skladu s pravili de minimis 

pomoči. 

4. da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in ne izvaja programa 

prestrukturiranja. 

5. da nimam/nimamo neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije. 

6. da podjetje ne prejema, niti ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in 

prestrukturiranje podjetij. 

7. da so vse informacije navedene v tem prijavnem listu in v pripadajočih dokumentih resnične in 

popolne. Vsaka kopija priloženih dokumentov je resnična kopija originalnega dokumenta. 

8. da imamo pridobljena vsa potrebna dovoljenja in soglasja za izvedbo začetne investicije, ki je 

predmet vloge. 

9. se strinjamo z določili v vzorcih pogodb. 

10. da bomo za prijavljeni projekt oz. operacijo zagotovili lastna sredstva v predvideni višini finančne 

konstrukcije, ki ne bodo vsebovale javnih sredstev.  

11. za zaprošen kredit, za katerega bo izdana garancija, izkazujemo sposobnost izpolnjevanja 

obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja; 

12. da za prijavljeni projekt oz. operacijo nismo prejeli nobenih finančnih pomoči, s čemer bi skupna 

državna pomoč presegala dovoljeni delež projekta oz. prav tako se s tem projektom oz. 

operacijo nismo in ne bomo prijavili za nobeno dodatno finančno pomoč, s čimer bi državna 

pomoč presegala dovoljeni delež projekta. 

13. da bom/bomo RRA Koroška tekoče informirali o vseh spremembah podatkov, ki smo jih navedli 

v prijavnem listu in spremljajoči dokumentaciji. 

14. da je vsako navajanje neresničnih podatkov v predloženi vlogi po pravu Republike Slovenije 

kaznivo dejanje. 

15. da podjetje ni navedeno v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi 

določb Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in 

tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Ur. l. RS, št. 43/2007, 68/2007, 29/2008 in 55/2008). 

16. Strinjam se z izvajanjem nadzora s strani pooblaščenih oseb s strani RRA Koroška v zvezi z 

izvajanjem operacije. Zavedam se, da se lahko nadzor odvija tudi v prostorih podjetja. 

17. da bomo predmet operacije kupili od tretjih oseb po tržnih pogojih, da objektov, zemljišč, 

strojev, opreme in/ali nematerialnih naložb ne bomo kupili od sorodnikov prvega, drugega in 

tretjega dednega reda, in da storitev, ki so predmet upravičenih stroškov ne bo izvajala fizična 

oseba, ki je ustanovitelj s.p.-ja v svojem s.p. oz. da ne bo vzpostavljen odnos stranka/naročnik 

ali kupec/prodajalec med imetnikom deleža ali delnic gospodarske družbe in gospodarsko 

družbo ali med povezanimi družbami. 

18. nismo neposredno ali posredno z več kot 25% udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno 

objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, 

ki ureja davčni postopek, družbenik ali član poslovodstva ni neposredno ali posredno z več kot 

25% udeležen v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov 

ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, družbenik ali član 

poslovodstva ni hkrati tudi samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu 



                                      GARANCIJSKA SHEMA ZA KOROŠKO 

nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni 

postopek. 

 

Za navedene izjave kazensko in materialno odgovarjamo. 

 

  Kraj, datum:      

Žig    Podpis odgovorna osebe: 
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6 VZOREC POGODBE O IZDAJI GARANCIJE 
 

POGODBA št. GSK 22-___ O IZDAJI GARANCIJE 

 

ki sta jo dogovorili in sklenili pogodbeni stranki: 

 

GARANT: 

RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd; Garancijska shema za Koroško pri RRA Koroška, ki jo zastopa 

direktorica Karmen Sonjak 

in 

NAROČNIK GARANCIJE (DOLŽNIK): _____________________________________ 

 

1. člen 

Garant izdaja naročniku garancijo št. G ____, za zavarovanje vračila kredita po kreditni pogodbi št. 

___________________ z dne ______, sklenjeni med 

 

Banko _________________________in naročnikom garancije_______________________ 

kakor sledi: Garancija iz prvega odstavka tega člena je sestavni del te pogodbe. 

2. člen 

Garant jamči z garancijo iz prvega odstavka prvega člena te pogodbe banki vračilo ____(max.80%) stanja 

obveznosti na dan odpovedi kredita po kreditni pogodbi, sklenjeni med banko in naročnikom garancije. 

Garantove obveznosti iz naslova izdane garancije so opredeljene v 1. členu garancije G ____. 

Poraba kredita je namenska. Na podlagi vloge naročnika garancije je bila odobrena garancija za kredit v 

naslednje namene: ______________________________________. 

3. člen 

Garancija iz prvega člena te pogodbe, je izdana na podlagi: 

o popolne in ustrezne vloge za pridobitev kratkoročnega / dolgoročnega kredita in garancije za 

kratkoročni / dolgoročni kredit z dne ______, 
o sklepa kreditnega odbora o odobritvi garancije za kratkoročni / dolgoročni kredit št. __ z dne ______, 

o kreditne pogodbe št. ______________, ki jo je naročnik garancije sklenil z banko z dne ______. 
Naročnik garancije se zavezuje, da bo garanta sproti obveščal o vseh morebitnih spremembah listin. 

4. člen 

Naročnik garancije se zavezuje, da bo v izogib unovčenju garancije pravilno in pravočasno izpolnjeval 

obveznosti, za katere je garant izdal garancijo. 

Če naročnik garancije porabi kredit ali del kredita nenamensko, obveznosti iz izdane garancije prenehajo. 

V primeru unovčenja garancije se naročnik zavezuje povrniti garantu poleg izplačanega garancijskega zneska 

še vsakokrat veljavne zakonske zamudne obresti od dneva izplačila garancijskega zneska koristniku garancije 

do dneva poravnave ter mu povrniti vse morebitne stroške.  
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5. člen 

V primeru, da se ugotovi, da se sredstva uporabljajo nenamensko oz. da se projekt ni izvedel v celoti brez 

objektivnih razlogov in gre za očitno namerno podajanje neresničnih podatkov in zavajanje, se takšnemu 

podjetju ali samostojnemu podjetniku – naročniku garancije in odgovornim osebam v podjetju onemogoči 

sodelovanje na javnih razpisih Garancijske sheme Koroške za obdobje 5 let. 

6. člen 

Naročnik garancije je dolžan garantu predložiti kot jamstvo za redno izpolnjevanje obveznosti po kreditni 

pogodbi 3 bianko lastno trasirano menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice ter izvršnico. 

Kot porok in solidarni plačnik za obveznosti po kreditni pogodbi jamči tudi:__________________________ 

ki se zavezuje garantu izročiti 3 bianko lastne trasirane menice s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev 

menice. 

7. člen 

Spremembe in dopolnitve te pogodbe se urejajo z aneksi k tej pogodbi. 

8. člen 

Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. 

9. člen 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da morebitne spore, ki bi nastali iz te pogodbe, rešuje stvarno pristojno 

sodišče po sedežu garanta. 

10. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbenih strank in se uporablja do zaključitve vseh pravno 

poslovnih razmerij dogovorjenih na tej podlagi. 

 

Dravograd,                                             

 

GARANT:                                                                        NAROČNIK GARANCIJE: 

RRA Koroška d.o.o.              

Garancijska shema za Koroško                        

direktorica: Karmen Sonjak     
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7 VZOREC GARANCIJE 
 

 
GARANCIJA ŠT. G-_________ 

 

Garant: 
 

RRA KOROŠKA d.o.o., 
Meža 10, 2370 DRAVOGRAD, 

matična št.: 1660616000, ID št. za DDV: 58273069, 
TRR št. SI56 6000 0000 0567 230, odprt pri LON d.d. 

ki jo zastopa direktorica Karmen Sonjak 

  
Naročnik garancije: (NAZIV) ____________________, 

(NASLOV) _____________________, 
matična št.:____________, ID št. za DDV:__________, 

ki jo zastopa ………………………………….. 
  

Garancijski upravičenec –

(banka) 

(NAZIV)____________________ 

(NASLOV)_______________________ 
matična št.: ………………., ID št. za DDV ……………., 

ki jo zastopa ………………………………….. 
 
 

1. člen 

Na podlagi sklepa Kreditnega odbora Garancijske sheme za Koroško št. ________, z dne ___________ in z 

namenom zavarovanja vračila ____ % (z besedo _______ odstotnega) neodplačanega dela glavnice, 

vključno s pogodbenimi obrestmi (brez zamudnih obresti in morebitnih ostalih stroškov) kredita, garant izdaja 

nepreklicno in brezpogojno garancijo za plačilo dolga naročnika garancije 

v višini _________________________ EUR 

(z besedo: __________________________________ ), 

po kreditni pogodbi št. _____________ , z dne ________________ , sklenjeni med garancijskim 

upravičencem in naročnikom garancije na znesek kredita _______, z obrestno mero_____ in z odplačilno 

dobo _____ let, pri čemer prvi obrok zapade ___________ in zadnji ___________. 

Garancija velja do ______________________ . 

2. člen 

Garant se zavezuje, da bo garancijskemu upravičencu na njegov prvi pisni poziv plačal dolg v roku 15 dni od 

pisnega poziva, vendar le do maksimalnega zneska po tej garanciji, v kolikor tega v višini in rokih, kot je to 

predvideno v temeljnem poslu, ne bi storil naročnik garancije. 

 

Pisni poziv za izplačilo garantiranega zneska je pravilen, če je dostavljen garantu v originalu na zgoraj 

navedeni naslov s priporočeno poštno pošiljko ali po kurirju. 

 

Pisnemu pozivu morajo biti priloženi: 

➢ original garancije št. _________________ 

➢ izjava, da je bil kredit namensko porabljen za izvedbo projekta, 
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➢ kopijo vsaj dveh veljavnih opominov, ki jih je garancijski upravičenec posredoval naročniku 

garancije, 

➢ dokazilo o prekinitvi kreditne pogodbe, 

➢ izpis bančne evidence, ki izkazuje stanje odplačila kredita. 

 

Pisni poziv mora podpisati pooblaščena oseba garancijskega upravičenca. 

3. člen 

Obveznosti garanta po tej garanciji prenehajo, če se kredit ali del kredita porabi v nasprotju z določili kreditne 

pogodbe. 

4. člen 

Garancija stopi v veljavo z dnem prvega črpanja kredita. 

5. člen 

Znesek garancije se zniža za vsak znesek izvršenega plačila po kreditni pogodbi iz 1. člena te garancije ne 

glede na to, ali je bilo izvršeno s stani kreditojemalca ali s strani garanta. Garancija preneha veljati z 

izpolnitvijo pogodbenih obveznosti naročnika garancije.  

6. člen 

Po prenehanju veljavnosti garancije garancija avtomatično preneha, ne glede na to, ali je bila vrnjena garantu 

ali ne. 

7. člen 

Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče, z upoštevanjem 

materialnega prava Republike Slovenije. 

8. člen 

Garancija se izdaja v treh (3) enakih izvodih, od katerih dobijo po en (1) izvod naročnik garancije, garancijski 

upravičenec in garant. 

 

(kraj),________, (datum) _______________________ 

 

        GARANT: 
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8 MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 
 

 

8.1 MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG, KADAR SE PRIJAVITELJ PRIJAVLJA S PROJEKTOM, 

KI VSEBUJE 60 % IN VEČ OBRATNIH SREDSTEV  
 

Merilo Število 
točk 

1. Velikost prijavitelja  

Srednje podjetje 5 

Malo podjetje 8 

Mikro podjetje 10 

  

2. Socialno podjetje  

Prijavitelj nima statusa socialnega podjetja 0 

Prijavitelj ima status socialnega podjetja 3 

  

3. Bonitetna ocena podjetja 

Podjetje mora predložiti bonitetno oceno AJPES-a – S.BON-1 ali eS.BON, za družbe, 

samostojne podjetnike in zadruge, ter S.-BON-1/K za skupino podjetij, ki ne sme biti starejša 

od 30 dni. Upošteva se bonitetna ocena na dan izdaje s strani AJPES-a. 

 

 

Podjetje nima bonitetne ocene (ni finančnih podatkov, ker ne posluje, ima premajhen 

promet, ne izdeluje računovodskih izkazov ipd.) 

0 

SB9 in nižje – IZLOČITEV, PROJEKT SE NE OCENJUJE NAPREJ  

SB8 5 

SB7 8 

SB5-SB6 10 

SB3-SB4 13 

SB1-SB2 15 

  

4. Zaposleni podjetja 
Primerja se število zaposlenih ob začetku projekta in v 2 letih po zaključku projekta, glede 

na velikost podjetja v skladu z razpisnimi pogoji 

 

Mikro Malo Srednje  

znižanje znižanje znižanje 0 

ni spremembe ni spremembe 0 do 1 3 

Povečanje za 1 Povečanje za 1 do 2 Povečanje za 2 do 4 7 

Povečanje za 2 ali več Povečanje za 3 ali več Povečanje za 4 ali več 10 

 

Finančni kazalniki 

Merilo Število 

točk 

5. Delež kapitala v financiranju (Kapital/obveznosti do virov sredstev)x100  

- 10,0 % ali manj 0 

- 10,1 % do vključno 20,0 % 7 

- 20,1% do vključno 30,0 % 9 

- 30,1 % in več 10 
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6. Kredit/čisti prihodki od prodaje  

- količnik 0,4 in več 0 

- količnik do vključno 0,3 8 

- količnik do vključno 0,2 10 

- količnik do vključno 0,1 11 

  

7. Prosti kreditni limit (PKL) = ocenjena maksimalna vzdržna zadolženost 

minus dejanska finančna obveznost (podatek iz eS.BON Ajpes)  / kredit 

 

PKL< znesek kredita 0 

PKL do vključno dvakratnik kredita 7 

PKL do vključno trikratnik kredita 9 

PKL je štirikratnik in več 10 

  

8. Finančne obveznosti/ EBITDA (Prihodki poslovanja – Stroški materiala, dela, 

storitev, ostali stroški)  
6,01 in več 2 

5,01 – 6,00 8 

4,01-5,00 10 

 Do 4,00 11 

 

Najvišje število možnih točk je 70, pogoj za dodelitev garancije je poleg pozitivnega sklepa 

kreditno garancijskega odbora najmanj 25 točk. 

 

8.2 MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG, KADAR SE PRIJAVITELJ PRIJAVLJA ZA KREDIT  ZA 

INVESTICIJO VEČ KOT 40 % V OSNOVNA SREDSTVA  
 

A.  Ocena prijavitelja 
 

Merilo Število 

točk 

1. Velikost prijavitelja  

Srednje podjetje 5 

Malo podjetje 8 

Mikro podjetje 10 

  

2. Socialno podjetje  

Prijavitelj nima statusa socialnega podjetja 0 

Prijavitelj ima status socialnega podjetja 3 

  

3. Tržna naravnanost podjetja 

Vlagatelj pridobi 5 točk, če je izdelal strategijo trženja, ki jo predstavi v sklopu prijavnega 
obrazca oziroma kot samostojno prilogo prijavnega obrazca.  

 

Ni izdelane strategije trženja 0 

Strategija trženja 5 

  

4. Usmerjenost v izvoz  

Neposredna prodaja izven trga RS (promet za leto 2019); čisti prihodki od prodaje v 
tujino/čistimi prihodki od prodaje 

 

Manj kot 6 % 0 

Od 6% do 40 % 3 

Nad 40 % 5 
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5. Delež lastnih sredstev v finančni strukturi  

Lastna sredstva od 0 % do 24,99% 0 

Lastna sredstva od 25% do vključno 50 % 3 

Lastna sredstva nad 50 % 5 

  

7.  Premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije  

Vlagatelj pridobi 10 točk v primeru, ko vrednost neobremenjenega premoženja v obliki 
nepremičnin, opreme in naprav dosega najmanj znesek zaprošene garancije. Pri tem se 

upošteva tudi vrednosti nepremičnin, opreme in naprav iz projekta in predvidena 
zavarovanja preostanka kredita na osnovi GSK na podlagi priloženega sklepa banke o 

odobritvi kredita. 

 

Podjetje oziroma podjetnik nima neobremenjenega premoženja v obliki nepremičnin, 
opreme in naprav v višini zaprošene garancije  

0 

Podjetje oziroma podjetnik ima neobremenjeno premoženje v obliki nepremičnin, opreme 

in naprav najmanj v višini zaprošene garancije 

10 

  

8. Bonitetna ocena podjetja 

Podjetje mora predložiti bonitetno oceno AJPES-a – S.BON-1 ali eS.BON, za družbe, 
samostojne podjetnike in zadruge, ter S.-BON-1/K za skupino podjetij, ki ne sme biti starejša 

od 30 dni. Upošteva se bonitetna ocena na dan izdaje s strani AJPES-a. 

 

Podjetje nima bonitetne ocene (ni finančnih podatkov, ker ne posluje, ima premajhen 
promet, ne izdeluje računovodskih izkazov ipd.) 

0 

SB9 in nižje – IZLOČITEV, PROJEKT SE NE OCENJUJE NAPREJ  

SB8 5 

SB7 8 

SB5-SB6 10 

SB3-SB4 13 

SB1-SB2 15 

 

 
B.  Ocena projekta  

Merilo Število 

točk 

9. Namen in cilji projekta   

Namen projekta  je zagotoviti nemoteno poslovanje podjetja 5 

Namen projekta je širitev ali modernizacija proizvodnje z obstoječimi izdelki ali storitvami. 7 

Namen projekta je proizvodnja novega izdelka ali storitve. 10 

  

10. Vlaganje v tehnologijo 

Kot vlaganje v tehnologijo je mišljen nakup novih oz. rabljenih strojev in naprav, ki niso 
starejše od 5 let, namenske programske opreme, patentov in licenc. Rabljena oprema 

(stroji in naprave), ki je starejša od 5 let je upravičen strošek, ne bo pa šteta pri 
izračunavanju deleža investicije v tehnologijo. 

 

Delež investicije v tehnologijo je od 0 do 20 % 0 

Delež investicije v tehnologijo je od vključno 20 % do 50 % 5 

Delež investicije v tehnologijo je od vključno 50 % ali več 7 

  

11. Zaposleni podjetja 

Primerja se število zaposlenih ob začetku projekta in v 2 letih po zaključku projekta, glede 
na velikost podjetja v skladu z razpisnimi pogoji 

 

Mikro Malo Srednje  

znižanje znižanje znižanje 0 
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ni spremembe ni spremembe 0 do 1 3 

Povečanje za 1 Povečanje za 1 do 2 Povečanje za 2 do 4 7 

Povečanje za 2 ali več Povečanje za 3 ali več Povečanje za 4 ali več 10 

 
 

Najvišje število možnih točk je 80, pogoj za dodelitev garancije je poleg pozitivnega sklepa 

kreditno garancijskega odbora najmanj 30 točk. 

Strokovna komisija bo pripravila seznam vlagateljev, na osnovi katerega se bodo garancije dodelile 

najprej tistim vlagateljem, ki bodo na podlagi meril ocenjeni z višjim številom točk oz. bodo dosegali 

minimalni prag, do porabe sredstev. V primeru, da dosežeta dva vlagatelja enako število točk, ima 

prednost tisti, ki doseže več točk po merilu dodatno zaposlenih. Če imata dva vlagatelja še vedno enako 

število točk, ima prednost tisti, ki ima boljšo bonitetno oceno. Če imata še vedno enako število točk, 

ima prednost vlagatelj s statusom socialnega podjetja.  

 

9 NAVODILO ZA IZPOLNITEV IZJAVA PRIJAVITELJA O ŽE PREJETIH (ALI 

ZAPROŠENIH) »DE MINIMIS« POMOČEH IN DRUGIH ŽE PREJETIH 

(ALI ZAPROŠENIH) DRŽAVNIH POMOČEH ZA ISTE UPRAVIČENE 

STROŠKE 
 

Obrazec se izpolni  za enotno podjetje, priložiti je potrebno prilogo: kopija sklepa oz. odločbe o 

dodeljenih pomočeh. Iz odločbe oz. sklepa o dodelitvi sredstev je razvidno, za kakšno obliko državne 

pomoči gre (»de minimis« ali regionalna pomoč) 

- Prva alineja: Z podpisom izjave izjavljate, da vam z dodeljenim zneskom državne pomoči po 

»de minimis« shemi, ne bo presežena zgornja meja – seštevajo se zneski »de minimis« državnih 

pomoči, ki ste jih prejeli v zadnjih treh koledarskih letih. Skupni znesek pomoči »de minimis« 

za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR oziroma v primeru podjetij, 

ki delujejo v komercialnem  cestnem tovornem prevozu 100.000 EUR v kateremkoli obdobju 

treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči  

- Druga alineja: V kolikor, vam je bilo v zadnjem triletnem obdobju dodeljena pomoč »de 

minimis« za kakršenkoli namen, pod drugo alinejo vpišite naziv dajalca pomoči in znesek 

dodeljene pomoči, tudi če vam le-ta še ni bila izplačana.   

- Tretja alineja: če kandidirate za državno pomoč po »de minimis« ali regionalni shemi pomoči, 

pa odločbe oz. sklepa o dodelitvi le-te  še niste prejeli, pod tretjo alinejo vpišite znesek in 

dodeljevalca te pomoči.  

- Četrta alineja: v kolikor ste za upravičene stroške po tej vlogi prejeli ali zaprosili še za drugo 

obliko državne pomoči, skupni znesek ne sme presegati zgornje meje »de minimis« pomoči in  

intenzivnosti državne pomoči. 

- Peta alineja: označite  ali ste povezani z drugimi podjetji v skladu z definicijo enotnega podjetja: 

»Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: 
a) Podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev ali družbenikov 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 
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d) Podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi 

delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovnih pravic 

delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja 

e) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih 

podjetij ali fizičnih oseb, prav tako veljajo za enotno podjetje.« 

Navedite povezana podjetja in utemeljite povezavo. 

- Šesta alineja: označite in utemeljite, ali gre pri povezavi za primer pripojenega podjetja ali 

delitve podjetja. 

 

10 NAVODILA ZA IZRAČUN VIŠINE DRŽAVNE POMOČI NA PODLAGI 

KREDITA Z GARANCIJO IZ RAZPISA GSK 
 

Višina državne pomoči se računa ločeno za kredit in ločeno za garancijo. Nato se obe izračunani višini 

seštejeta. 

 

10.1 IZRAČUN VIŠINE POMOČI PRI KREDITU 
 

V primeru ugodnega kredita, se pomoč izračuna kot razlika med dejansko in tržno obrestno mero, 

upoštevajoč tudi morebitne ugodnejše pogoje financiranja. Tržno obrestno mero predstavlja veljavna 

referenčna obrestna mera, objavljena na spletni strani Ministrstva za finance, povečana za ustrezno 

stopnjo v skladu s tabelo na strani 8 Sporočila Komisije o spremembi metode določanja referenčnih 

obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL EU C št. 14/2008 z dne 19.1.2008, str. 6). Za upravičence, ki 

nimajo zgodovine kreditne sposobnosti ali ocene, ki bi temeljila na metodi iz računovodskih izkazov, je 

potrebno izhodiščno referenčno obrestno mero povečati za najmanj 400 bazičnih točk. 

Pribitki na referenčno obrestno mero glede na bonitetne razrede v bazičnih točkah. 

S.BON 

AJPES 
S&P FITCH MOODY'S 

Visoko 

zavarovanje 

Običajno 

zavarovanje 

Slabo 

zavarovanje 

 SB1 AA ali boljša AA- ali boljša Aa3 ali boljša 60 75 100 

 SB2 AA- ali boljša AA- ali boljša Aa3 ali boljša 60 75 100 

SB3 A+ ali boljša A+ ali boljša A1 ali boljša 60 75 100 

SB4 A- ali boljša A- ali boljša A3 ali boljša 60 75 100 

SB5 BBB+ ali boljša BBB ali boljša Baa1 ali boljša 75 100 220 

SB6 BBB- ali boljša BBB- ali boljša Baa3 ali boljša 75  100 220 

SB7 BB ali boljša BB+ ali boljša Ba1 ali boljša 100 220 400 

SB8 B+ ali boljša BB- ali boljša Ba3 ali boljša 220 400 650 

SB9 B ali boljša B ali boljša B2 ali boljša 220 400 650 

SB10 brez omejitev brez omejitev brez omejitev 400 650 1000 
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Prijaviteljem, katerih bonitetna ocena po metodologiji S.BON AJPES sodi v bonitetne razrede od SB1 do 

SB4 svetujemo, da pri višini določanja tržne obrestne mere uporabijo referenčno obrestno mero, ki na 

dan objave teh navodil (1.1.2022) znaša -0,49% in ji dodajo 100 bazičnih točk, kar pomeni, da znaša 

tržna obrestna mera 0,59%. 

Veljavna referenčna obrestna mera je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance na naslednji 

povezavi: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci/ oz. na 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html 

Prijaviteljem, katerih bonitetna ocena po metodologiji S.BON AJPES sodi v bonitetne razrede od SB5 do 

SB6 svetujemo, da pri višini določanja tržne obrestne mere uporabijo referenčno obrestno mero, ki na 

dan objave teh navodil (1.1.2022) znaša -0,49% in ji dodajo 220 bazičnih točk, kar pomeni, da znaša 

tržna obrestna mera 1,71%. 

Prijaviteljem, katerih bonitetna ocena po metodologiji S.BON AJPES je nižja od  SB6 svetujemo, da pri 

višini določanja tržne obrestne mere uporabijo referenčno obrestno mero, ki na dan objave teh navodil 

(1.1.2022) znaša -0,49% in ji dodajo 400 bazičnih točk, kar pomeni, da znaša tržna obrestna mera 

3,51%. Prav tako se 400 bazičnih točk doda, v kolikor prijavitelj nima bonitetne ocene. 

Pri izračunu državne pomoči uporabite pripomoček, ki ga dobite na spletni strani Ministrstva za finance 

na spodnji povezavi s tem, da v polje referenčna obrestna mera celica B5 vnesete obrestno mero 

izračunano v skladu z navodili iz prejšnjih treh odstavkov: 

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/nadz_pom/Poro%C4%8Danje/De_minimis_po

mo%C4%8Di/kredit.xls 

 

10.2 IZRAČUN VIŠINE POMOČI PRI GARANCIJI 
 

»De minimis« pomoč v obliki poroštva se dodeli, če poroštvo ne presega 80% posojila, zajamčeni del 

posojila pa ne sme presegati 1.500.000 EUR na podjetje (oz. 750.000 EUR za podjetje, ki deluje v 

cestnoprometnem sektorju). Višina pomoči je v primeru dosežene vrednosti posojila v tem odstavku 

enaka zgornji meji »de minimis« pomoči. Če zajamčeni del posojila, kateremu je poroštvo namenjeno, 

znaša le določen delež zgornje meje posojila se šteje, da bruto ekvivalent dotacije navedenega poroštva 

ustreza istemu deležu veljavne zgornje meje »de minimis« pomoči. 

 

10.3 PRIMER IZRAČUNA VIŠINE DRŽAVNE POMOČI 
 

Če je jamstvo iz javnih sredstev 1.500.000 EUR, znaša znesek državne pomoči 200.000 EUR oz. 13,33%.   

Primer 1: izračun višine državne pomoči za kredit v višini 85.000 EUR z skupno obrestno 

mero 1,90%, enoletnim moratorijem in ročnostjo 8 let, ki ima 80% garancijo garancijske 

sheme. Prijavitelj ima boniteto SB5: 

Izračun državne pomoči za kredit (uporabimo pripomoček na spletni strani MF) 

Izračun državne pomoči za KREDIT (primer 1) 

Višina kredita: 85.000 EUR 

Obresti kredita: 1,90 % (vnesite obrestno mero izbrane banke) 

https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci/
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/nadz_pom/Poro%C4%8Danje/De_minimis_pomo%C4%8Di/kredit.xls
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/nadz_pom/Poro%C4%8Danje/De_minimis_pomo%C4%8Di/kredit.xls
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Referenčna obrestna mera: 1,71% -0,49 % + 220 bazičnih točk (SB5) 

Doba vračanja kredita 8 let 

Moratorij 1 let 

Znesek državne pomoči - EUR 

 

V tem primeru je izračunana vrednost državne pomoči negativna, upošteva se vrednost 0 EUR. 

Izračun državne pomoči za garancijo: 80% X 85.000 X 13,33% =9.067 EUR 

Ker je vrednost pri državni pomoči za kredit negativna, ni državne pomoči za kredit, obstaja samo 

državna pomoč za garancijo, tako da v tem primeru skupna državna pomoč znaša 9.067 EUR. 

 

Primer 2: izračun višine državne pomoči za kredit v višini 85.000 EUR z skupno obrestno 

mero 1,75%, enoletnim moratorijem in ročnostjo 8 let, ki ima 80% garancijo garancijske 

sheme. Prijavitelj ima boniteto SB5. 

Izračun državne pomoči za KREDIT (primer 2) 

Višina kredita: 85.000 EUR 

Obresti kredita: 1,65 % (vnesite obrestno mero izbrane banke) 

Referenčna obrestna mera: 1,71% -0,49% + 220 bazičnih točk (SB5) 

Doba vračanja kredita 8 let 

Moratorij 1 let 

Znesek državne pomoči 400,89 EUR 

 

Iz izračuna je razvidno, da znaša državna pomoč za kredit  400,89 EUR. 

Izračun državne pomoči za garancijo: 80% X 85.000 X 13,33% = 9.067 EUR 

Skupna višina državne pomoči (za kredit in garancijo) znaša 9.467,89 EUR. 
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11 VZOREC SKLEPA BANKE O ODOBRITVI KREDITA 
NAZIV BANKE:…………………………………………. 

NASLOV:………………………………………………….. 

KONTAKTNA OSEBA:……………………………….. 

 

Sklep o odobrenem kreditu po pogojih GSK Koroška 

 

Naziv podjetja:…………………………………………………………………………………… 

Naslov podjetja: …………………………………………………………………………………. 

Davčna številka: …………………………………………………………………………………. 

 

Obveščamo vas, da je ____________ (organ banke), na osnovi vašega zahtevka z dne 

__________________, odobril kratkoročni / dolgoročni bančni kredit  z naslednjimi pogoji: 

Predmet investicije  

Datum bančnega sklepa o odobritvi  

Veljavnost sklepa do (najmanj 30 dni od oddaje vloge na 

razpis) 

 

Višina kredita  

Obrestna mera  

Ročnost kredita  

Število obrokov  

Rok koriščenja kredita (skrajni datum koriščenja)  

Rok vračila kredita (datum zadnjega obroka)  

Morebitni moratorij (v mesecih)  

Zavarovanje (podrobnejši opis:pri hipoteki vl.št., parc.št. in 

k.o.; pri zastavi premičnega premoženja opis in ocena 

vrednosti…) 

garancija GSK Koroška 50% oz. 

80% 

Kvaliteta zavarovanja (vrstni red pri vpisu, pri osebnem 

poroštvu seznam premoženja …) 

 

Ocena vrednosti zavarovanja (brez vrednosti  garancije GSK 

Koroška) v EUR 

 

 

Kontaktna oseba (v zvezi s sklepom) 

Ime in priimek, tel.št., elektronski naslov     BANKA 
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12 VZOREC ZAHTEVKA ZA KORIŠČENJE KREDITA 
 

ZAHTEVEK ZA KORIŠČENJE KREDITA št._____ 

Poslovna banka:_______________ 

Kreditojemalec: ____________________________ 

Številka kreditne pogodbe:___________________ 

Številka odobrene garancije:__________________ 

Višina kredita:_____________________ 

Skladno s kreditno pogodbo in pogoji razpisa vlagam zahtevek za koriščenje kredita v skupni višini ____________ €. 

Vrsta 
dokumenta  

(račun, 
situacija, 
plačilna 
lista…) 

Dobavitelj  Št. Dokumenta 
Datum plačila 

lastnih sredstev 
in DDV 

Namen (stroj, 
gradnja, obratna 

sredstva..) 

Višina 
upravičenih 

stroškov 
(v EUR brez 

DDV) 

Delež 
financiranja s 

kreditom (v %) 
glede na vire 
financiranja 

Znesek 
koriščenja 

kredita  

        

        

        

        

        

        

    SKUPAJ    
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1. Opis realizacije projekta in poročilo o doseženih ciljih 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Izpolnil:___________ 

 

Kontaktna tel. številka:_____________ 

Število prilog (računi in dokazila o plačilu):__________ 

Zahtevku je potrebno priložiti kopije računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in dokazila banke o plačilu razlike (lastne udeležbe, DDV). Koriščenje 

kredita je namensko. 

Izjavljam, da so vsi upravičeni stroški navedeni v zgornjem seznamu v povezavi s prijavljeno naložbo.  

  

Datum zahtevka:________________     žig:      Odgovorna oseba: 

 

 


