Ljubljana, 9.4.2020

OBJAVA
v povezavi z izborom finančnih institucij za podeljevanje kreditov z
jamstvom iz finančnega inštrumenta »EKP portfeljske garancije za MSP
(2014-2020)«, številka: JP 01-MSP/2020

ODGOVORI NA VPRAŠANJA FINANČNIH INSTITUCIJ
Vprašanje 1:
V predstavitvenem gradivu omenjate, da je kredit lahko namenjen tudi za zagotavljanje obratnih
sredstev za učinkovito odzivanje na javnozdravstveno krizo, kar je pogojeno z dogovorom z
MGRT o pristopu k spremembi nacionalnih pravih podlag. Zanima nas, kako daleč so dogovori
na to temo? Bodo v okviru slednje možnosti omogočena tudi refinanciranja ali financiranje
plačila zapadlih obveznosti?
Odgovor:
Pogovori z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo so v času objave teh odgovorov še
v teku.
V Posebnih pogojih so pogoji za upravičene stroške definirani tudi s tč. 12 4.5 člena, ki pravi,
»če gre za stroške v okviru kredita namenjenega za zagotavljanje obratnih sredstev za
učinkovito odzivanje na javnozdravstveno krizo okviru izbruha COVID-19, ta strošek ni nastal
pred 1. februarjem 2020.« Pri tem je potrebno upoštevati še tč. 11 4.5 člena, ki govori, da se
lahko financirajo le tisti stroški, ki na dan oddaje vloge še niso bili plačani. Refinanciranje
stroškov tako ni možno, saj so v vsakem primeru nastali pred 1.2.2020. Financiranje zapadlih
obveznosti pa bi bilo možno, če bi le ti nastali po 1.2.2020 in bi bili še neplačani.
Vprašanje 2:
Je pri izboru naložb poleg delitve VZHOD/ZAHOD potrebno upoštevati tudi minimalno število
sklenjenih pogodb, ali je edina omejitev višina posameznega posla v razponu 30 T EUR – 10
MIO EUR?
Odgovor:
Pogodba o udeležbi brez financiranja ne postavlja pogoja glede števila sklenjenih pogodb.
Vprašanje 3:
Ali je omogočeno vmesno začasno prerazporejanje garancijskih kvot med kohezijskima
regijama?
Odgovor:
Začasno prerazporejanje jamstvene kvote med kohezijskima regijama je mogoče, vendar samo
do višine Sproščene jamstvene kvote in ob upoštevanju zahtev po obveščanju SID banke (na
obrazcu iz Priloge X Pogodbe o udeležbi brez financiranja). Hkrati pa mora finančna institucija
zagotoviti, da bodo glavnice kreditov kritih z jamstvom, ki bodo črpane do 31.12.2023, odražale
razmerje med kohezijskima regijama, kot je določeno z obema Pogodbama o udeležbi brez

financiranja. Finančna institucija bo torej vsako začasno prerazporejanje Sproščene jamstvene
kvote morala korigirati v nadaljnjih obdobjih do 31.12.2023.
Vprašanje 4:
Kakšne so posledice ob morebitnem nedoseganju nivoja plasmajev na presečne datume?
Kakšen je status že danih garancij ob morebitni zahtevi po prekinitvi pogodbe o sodelovanju
med vami in FI?
Odgovor:
V skladu s tč. 4.9 Pogodbe Izvajalec finančnega instrumenta lahko zmanjša Jamstveno kvoto,
če Finančna institucija ne izpolnjuje obveznosti po tej pogodbi, pri čemer mora Finančni
instituciji ostati najmanj Jamstvena kvota, ki ustreza Koriščeni jamstveni kvoti.
Vprašanje 5:
Kakšen je status dodatnega zavarovanja, ki je po pogojih sodelovanja omejen na 1,2 kratnik
nezavarovanega dela posojila z vidika distribucije zavarovanja – si udeležbo pri zavarovanju
delimo (če, v kakšnem razmerju) ali izplen ob unovčitvi zavarovanja pripada izključno FI?
Odgovor:
Iz zavarovanj se najprej poplača finančna institucija, razlika pa se vrne SID banki kot izvajalki
finančnega instrumenta, vendar ne več, kot je finančna institucija prejela na osnovi izplačanega
Zahtevka za unovčitev jamstva. V skladu s 10.1 členom Pogodbe o udeležbi brez financiranja je
Finančna institucija pri izterjavi zapadlih terjatev iz naslova Kreditov uvrščenih v Portfelj dolžna
ravnati s profesionalno skrbnostjo. Z izterjanimi zneski lahko najprej pokriva stroške, obresti,
del glavnice Kredita, ki ni krit z jamstvom po tej pogodbi, nato preostalo glavnico Kredita ter
nazadnje terjatve iz naslova zlorabljene ali nezakonite državne pomoči, če te obstajajo.
Vprašanje 6:
Glede na to, da FI na pozivu sodelujemo izklicevanje tehtanega pribitka obrestne mere, se od
FI predvideva sprotno spremljanje višine le tega. Ali drži, da je banka dolžna opraviti korekcije
obrestne mere le na predpisane roke, ne pa tudi v vmesnem obdobju ob morebitnem zaznavanju
tovrstnih odstopanj?
Odgovor:
Priporočljivo je, da finančna institucija že sproti spremlja višino tehtanega pribitka, in tako sproti
uravnava morebitna preseganja licitirane višine pribitka. Ključno pa je, da v skladu s členom 6.4
Pogodbe o udeležbi brez financiranja finančna institucija višino tehtanega pribitka, ki ga je
navedla v okviru prijave na javni poziv izpolnjuje na presečne datume 30.6.2021, 30.6.2022,
30.6.2023 in 31.12.2023.
Vprašanje 7:
Ali je (ne)doseganje licitiranega tehtanega pribitka potrebno zagotoviti na obeh pogodbah
(vzhod in zahod), ali se (ne)doseganje upošteva po obeh pogodbah skupno?.
Odgovor:
Skladno s členom 6.3 in 6.4 pogodbe mora Finančna institucija licitirani pribitek dosegati po
obeh pogodbah skupaj.
Vprašanje 8:
Ali je mogoče dobiti primer kalkulatorja za izračun »de minimis« pomoči, saj bi želeli opraviti
nekaj preliminarnih izračunov.
Odgovor:

SID banka bo kalkulator zagotovila tistim finančnim institucijam, ki bodo izbrane v postopku
javnega poziva.
Za preliminarne izračune lahko uporabite pripomoček Ministrstva za finance, objavljen na
povezavi

http://mf.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/de_minimis/index.html
na dnu strani, pod »Neuradni pripomoček za izračun državne pomoči za posojila in garancije«,
pri čemer vzamete pripomoček za garancije in upoštevate sledeče pri vnosu podatkov:
Višina kredita:
Delež državne garancije:
Stroški državne garancije:
Stroški odobritve državne
garancije:

po vaši izbiri
62,5%
0
0

glede na bonitetno oceno kreditojemalca se vnese
premija varnega pristana iz Priloge VII.1 k Pogodbi o
udeležbi brez financiranja (pripomoček ni ustrezen za
izračun de minimis pomoči za podjetja z bonitetno
Stroški garancije na trgu:
oceno nižjo od B-)
0
Stroški odobritve na trgu:
Izhodiščna obrestna mera + 100 bt, kar je trenutno
Referenčna obrestna mera:
0,69% (-31bt+100bt)
po vaši izbiri
Doba vračanja kredita
po vaši izbiri
Moratorij
SID banka ne zagotavlja pravilnost izračuna.
Vprašanje 9:
Javno povabilo predvideva koriščenje garancijske kvote v treh kvotah. Zanima nas, ali bo možno
koristiti naslednje kvote predčasno, v kolikor bi uspeli predčasno v celoti plasirati celoten obseg
kreditov za posamezno tranšo?
Odgovor:
Sproščanje jamstvene kvote je vezano na sproščanje EKP sredstev Skladu skladov s strani
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Glede na trenutno pogodbeno ureditev
predčasno sproščanje EKP sredstev ni predvideno, v kolikor pa bo to omogočeno, za kar si tudi
prizadevamo, bomo o tem finančne institucije obvestili.

