
EKP Portfeljske garancije za RRI za 

MSP
Predstavitev instrumenta

(v pomoč finančnim institucijam, pri čemer v primeru razlik z javnim pozivom, velja besedilo javnega poziva)
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EKP sredstva za PG za RRI MSP

• Skupaj je na voljo 18.880.000 EUR EKP sredstev bruto.

• Izbran-a/i finančn-a/i institucij-a/i skladno s pogoji generir-a/ta najmanj 

30 mio EUR posojil.

• Z izbran-o/ima finančn-o/ima institucij-o/ama se sklene-ta dve pogodbi:

➢ ena za Vzhodno kohezijsko regijo za kvoto 37,3 % EKP sredstev 

dodeljenih po izboru finančne institucije (FI) na javnem pozivu, 

➢ ena za Zahodno kohezijsko regijo za kvoto 62,7% EKP sredstev 

dodeljenih po izboru FI na javnem pozivu.

• Finančni instituciji bosta jamstveno kvoto prejeli v treh obrokih in sicer 

1. obrok v določenem roku po podpisu pogodbe, 2. obrok do 20.1.2022 

in 3. obrok do 20.1.2023.
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Kritje izgube
PG krije 62,5% izgube na posameznem kreditu kritem z 
jamstvom do maksimalnega zneska jamstvene kvote 
podeljene posamezni finančni instituciji

Definicija izgube
Izguba je dokumentirana neodplačana glavnica na 
posameznem kreditu ob zaključku izterjave

Garant
SID banka v svojem imenu

Jamstvo je brezpogojno na prvi poziv

Upnik /

Kreditodajalec

Banka ali hranilnica, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za 
opravljanje bančnih, vzajemno priznanih ali dodatnih finančnih 
storitev ali banka države članice EU, ki ima na območju RS 
ustanovljeno podružnico

Končni prejemnik /

Kreditojemalec

Pravna ali fizična oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost in 
izpolnjuje pogoje za MSP

Jamstvo je brezplačno

Regulatorna 
obravnava

Jamstvo izpolnjuje pogoje za osebno kreditno zavarovanje po 
CRR 

Pogodbena ureditev
• Pogodba o udeležbi brez financiranja

Osnovne značilnosti instrumenta
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Končni prejemniki

✓ Sedež v RS

✓ Definicija MSP po Priporočilu Komisije 

2003/361/ES (manj kot 250 zaposlenih in letni promet 

pod 50 mio EUR ali bilančna vsota pod 43 mio EUR) 

✓ Posluje vsaj 6 mesecev

✓ Vsaj 1 zaposlen (potrdilo ZZZS)

✓ Ni podjetje v težavah

✓ Ne deluje v izključeni dejavnosti

✓ Nima neporavnanih obveznosti iz obveznih 

dajatev (potrdilo FURS)

✓ Nima neporavnanih finančnih obveznosti 
(SISBIZ)

Dodatni pogoji za podjetnike:

✓ Odprt poslovni račun v RS

✓ Vodi poslovne knjige in oddaja letna poročila na 

AJPES

Pravna ali fizična oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost (vključuje 

zasebnike, zavode, zadruge) 

POSLOVNA SKRIVNOST
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Parametri posojila KP

Moratorij do ½ 
ročnosti kredita 

(ni obvezen)

Vrednost 10k do 10m 
EUR

Dodelitev kreditov v 
skladu s pomočjo de 

minimis

Za opredmetena in 
neopredmetena sredstva 

ter obratna sredstva

Ročnost 1-10 let

Krije 100% 
upravičenih stroškov

Zavarovanja do 1,2-
kratnika 

nezavarovanega dela

Stroški nastali (neplačani) 2 leti 
pred oddajo vloge oz še niso v 

uporabi v primeru osnovnih 
sredstev ter največ 4 leta po 

oddaji vloge

KP – končni prejemnik * Ne vključuje stroške, ki predstavljajo stroške za nakup zemljišč (zazidanih ali nezazidanih) 

ter stroške za nabavo vozil za cestni prevoz tovora, če kreditojemalec deluje v komercialnem 

cestnem prevozu tovora.

POSLOVNA SKRIVNOST
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Parametri posojila KP

KP – končni prejemnik

• Kredit mora biti namenjen za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in

inovacij

• Šteje se, da je kredit skladen z nameni, če z njim financiran projekt

izpolnjuje vsaj enega od sledečih pogojev:
• povečanje raznovrstnosti proizvodnje kreditojemalca v nove proizvode ali storitve, ki se po lastnostih zelo

razlikujejo od prejšnjih proizvodov kreditojemalca; ali/in

• bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov ali storitev; ali/in

• bistvene spremembe v proizvodnem procesu (procesna inovacija);

ter

• se lahko uvrsti v vsaj eno področje in/ali tehnologijo v vsakokrat

veljavni Tabeli prioritet Slovenske strategije pametne specializacije

(S4) in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij.

• so izpolnjeni ostali pogoji finančnega inštrumenta, skladno z

dokumentacijo.
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Aktivnost Rok

Skrajni rok za odobritev 

kredita

31.12.2023

Skrajni rok za črpanje 

kredita

Zaključek projekta ali 31.12.2023 (zgodnejši od 

navedenih datumov)

Skrajni rok zapadlosti 

kredita

10 let ali 31.12.2033 (zgodnejši datum)

Skrajni rok jamstvenega 

kritja

Do izteka kreditne pogodbe oz. do odpisa 

terjatve oz. 31.12.2033 (zgodnejši datum)

Za terjatve v izterjavi na dan 31.12.2033 še 

leto dni po preteku tega datuma

Skrajni roki
POSLOVNA SKRIVNOST



Prenos koristi iz javnih sredstev, 

pomoč de minimis
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FI oblikuje ceno posojila v skladu z internimi pravili (ob upoštevanju licitiranega tehtanega 

povprečnega pribitka obrestne mere na portfelju posojil).

Jamstvo je za FI in za končnega prejemnika brezplačno. 

FI mora zagotoviti prenos koristi javnih sredstev na končnega prejemnika.

PG je za FI zasnovana kot instrument brez državne pomoči (FI licitira tehtani povprečni 

pribitek obrestne mere na portfelju upravičenih posojil).

Končni prejemniki se financirajo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev se izračuna v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 

1407/2013, člen 4(6)(c) oz. člen 4(6)(b).

Končni prejemnik lahko prejme posojilo, katerega izračun bruto ekvivalenta nepovratnih 

sredstev ne preseže praga pomoči (tj. 200.000 EUR). 

Izračun in poročanje pomoči de minimis izvede FI. SID banka FI posreduje kalkulator.

FI – finančna institucija
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Kritje izgube – postopek izterjave

FI – finančna institucija                                      KP – končni prejemnik

FI pošlje zahtevek za 

unovčitev jamstva
Predpogoj: nastanek 

dogodka neplačila po 178. 

členu Uredbe CRR

SID banka izplača 

jamstvo v 30-ih dneh

FI terja KP za celotno 

terjatev do izrabe vseh 

pravnih sredstev / 

dokler ekonomsko 

upravičeno

FI uporabi sredstva 

jamstva za delno 

pokrivanje realizirane 

izgube (62,5% 

neodplačane glavnice ob 

zaključku izterjave)

FI po potrebi vrne 

presežek izplačanih 

sredstev jamstva SID 

banki

FI prosto razpolago s 

izplačanimi sredstvi 

jamstva do zaključka 

izterjave do KP
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Preverjanje namenske rabe

Finančna institucija mora zagotoviti namensko

porabo EKP sredstev.

Preverjanje namenske porabe sredstev izvaja

SID banka kot upravljavka Sklada skladov,

skladno s sprejeto metodologijo vzorčenja

(10%). Osnova za izbor vzorca zajema vse

aktivne pogodbe (tudi tiste, za katere je bilo

izplačano jamstvo) in tudi že zaključene

pogodbe (za katere je ali ni bilo izplačano

jamstvo).

Pristojni organi lahko ob predhodni najavi zahtevajo preverjanje namenske rabe 

kadarkoli.
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Poročanje finančnih institucij

Poročilo o 
zaključku 
izterjave oz. 
odpisu terjatev

Na zahtevo 
pristojnih 
organov

•Podrobno xml
poročilo o 
posojilih

•Potrdila o 
nakazilih

•Poročilo o 
sklenjenih 
poslih

•Računovodsko 
poročilo

Mesečno Kvartalno

PogojnoAd hoc

Finančna institucija posreduje SID banki tudi kopijo obvestila MF o odobreni pomoči de minimis.
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Pogodba o udeležbi brez financiranja

Skleneta se dve Pogodbi o udeležbi brez financiranja, ločeno za Vzhodno (37,3 %) in Zahodno (62,7%) 

kohezijsko regijo.

Osnovni elementi pogodbe so:

- podeljena jamstvena kvota v EUR oz. obseg oblikovanja portfelja posojil,

- časovni mejniki za oblikovanje portfelja posojil,

- spremljanje tehtanega povprečnega pribitka obrestne mere na portfelju po obeh pogodbah,

- kazalniki (število podprtih podjetij, število novih delovnih mest),

- postopek izločanja posojil iz portfelja (oz. retroaktivnega spreminjanja obrestne mere, kjer relevantno) v primeru 

kršitve zavez,

- pravice pristojnih organov za izvajanje njihove pristojnosti,

- obveznosti po arhiviranju dokumentacije najmanj 10 let po izpolnitvi vseh finančnih obveznosti  - v tem obdobju je 

tudi potrebno zagotoviti možnost nadzora pristojnih organov,

- upoštevanje predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in proti utaji davkov,

- uporaba ustreznega knjigovodskega sistema ali računovodske kode za finančne posle,

- upoštevanje določb obveščanja in komuniciranja v javnosti, ki jih narekuje točka 2.2 iz Priloge XII Uredbe Komisije 

(EU) št. 1303/2013 ter vsakokratno veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske 

kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020,

- način, namen in pogoji financiranja končnih prejemnikov,

- vizibilnost, tj. razkritja do končnih prejemnikov, da gre za program, ki ga podpirajo ESI skladi,

- spremljanje, poročanje in nadzor,

- pogoji odpoklica neporabljene jamstvene kvote do časovnih mejnikov,

- pogoji odpovedi pogodbe,

- varovanje poslovnih skrivnosti in stiki z javnostjo,

- ničnost pogodbe (protikorupcijska klavzula).
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Izbor finančnih institucij

➢ Hitrost kreiranja portfelja posojil 

(max 50 točk)

➢ Tehtani povprečni pribitek 

obrestne mere na portfelju po 

učinku jamstva

(max 40 točk)

Merila izbora Pogoji poziva

➢ Min. jamstvena kvota 9.440.000 

EUR (cca. 15,1 mio EUR posojil)

➢ Roki za plasiranja in min. 

sproščena jamstvena kvota:
▪ 30.6.2021 – 70% prve kvote

▪ 30.9.2021 – 90% prve kvote

▪ 31.3.2022 – 70% prve in druge 

kvote

▪ 30.6.2022 – 90% prve in druge 

kvote

▪ 31.3.2023 – 79% prve, druge in 

tretje kvote

▪ 30.6.2023 – 90% prve, druge in 

tretje kvote

▪ 31.12.2023 – 100% prve, druge 

in tretje kvote

FI – finančna institucija

Izbereta se največ 2 FI z najvišjim 

številom točk..



Spremljanje meril izbora
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Merilo Posledice neizpolnjevanja merila

➢ Hitrost kreiranja portfelja 

posojil 

V kolikor mejniki niso doseženi, lahko SID 

banka odpokliče neporabljeno jamstveno 

kvoto. Preverjanje se izvede na sledeče roke: 

30.6.in 30.9. 2021 ter nadalje 31.3. in 30.6. 

vsako leto ter 31.12.2023

➢ Tehtani povprečni pribitek 

obrestne mere na portfelju 

po učinku jamstva

V kolikor je pribitek presežen, FI izvede 

korekcijo z izločitvijo posojil iz portfelja ali 

retroaktivnim znižanjem obrestne mere na 

izbranih posojilih, dokler tehtani pribitek ne 

pade na vsaj licitiranega. Preverjanje se 

izvede na sledeče roke: 30.9.2021, 30.6.2022, 

30.6.2023 in 31.12.2023

FI – finančna institucija
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Javni poziv - informacije

• Finančne institucije morajo prijave, kot je razvidno iz dokumentacije, ob 

Javnem pozivu oddati po elektronski pošti na naslov: pozivPG@sid.si

(zadeva »Prijava PG RRI MSP«) in sicer najkasneje do 23.2.2021 do

10.00 ure (rok za prejem prijav).

• Finančne institucije lahko dodatna pojasnila v zvezi s pozivom 

zahtevajo preko elektronskega naslova: vprasanjaPG@sid.si, 

najkasneje do 18.2.2021 do 12.00 ure.

• Finančne institucije bodo o izboru obveščene najkasneje do 1.3.2021. 

• Podrobnosti, vezane na Javni poziv, so razvidne iz dokumentacije na 

povezavi https://www.sid.si/o-banki/javni-pozivi .

mailto:pozivPG@sid.si
https://www.sid.si/o-banki/javni-pozivi


SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6

SI-1000 Ljubljana

Splet: www.sid.si, www.skladskladov.si

Izvršni direktor

Saša Keleman ( 01/2007 514, sasa.keleman@sid.si)

Oddelek za finančne institucije in izvajanje sklada skladov

Matjaž Stritih, dir. ( 01/2007 528, matjaz.stritih@sid.si)

Stanislav Berlec, pom. ( 01/2007 560, stanislav.berlec@sid.si )

Skrbniki poslovnih bank oddelka
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Kontaktni podatki

http://www.sid.si/
http://www.skladskladov.si/
mailto:matjaz.stritih@sid.s
mailto:stanislav.berlec@sid.si

