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PRVA BONITETNA AGENCIJA d.o.o. družba za oceno in izdelavo bonitetnih informacij, d.o.o.,
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uporabnikom finančne podatke in številne druge informacije za vse gospodarske subjekte v Sloveniji.
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CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI 
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je listina, ki jo izdaja Prva bonitetna agencija tistim gospodarskim subjektom, za katere na podlagi strokovnih kriterijev presodi, 
da njihovi računovodski izkazi in nekatera druga dejstva ekonomske narave kažejo, da gre za gospodarski subjekt, katerega 
finančni položaj je takšen, da je na njegovi podlagi mogoče z visoko stopnjo verjetnosti oceniti, da gre za finančno zanesljivega 
poslovnega partnerja, pri poslovanju s katerim je, v bodočem kratkoročnem obdobju najmanj enega leta, nastop dogodka 
plačilne nesposobnosti praktično ničeln.

Statistične obdelave podatkovnih baz izdajatelja certifikata potrjujejo, da sta finančni položaj in poslovanje imetnikov Certifikata 
finančne zanesljivosti izrazito nadpovprečna, imetniki Certifikata finančne zanesljivosti pa uvrščeni med 7,32 % finančno 
najzanesljivejših gospodarskih subjektov v Sloveniji. Za imetnike Certifikata finančne zanesljivosti je verjetnost nastopa dogodka 
insolventnosti ali blokade transakcijskega računa v določenem obdobju po zadnji bilanci, na podlagi katere je Certifikat izdan, 
izjemno nizka, in sicer : 

1. Verjetnost, da bo pri imetniku Certifikata finančne zanesljivosti prišlo do nastopa dogodka začetka postopka stečaja, prisilne 
poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave po določilih Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je

• v prvem letu    0,014 %;
• v prvih dveh letih  0,056 % in 
• v prvih treh letih    0,132 %.

2. Verjetnost, da bo pri imetniku Certifikata finančne zanesljivosti prišlo do nastopa dogodka blokade transakcijskega računa 

• za več kot 60 dni v celotnem prvem letu    0,13 %;
• za več kot 90 dni v celotnem prvem letu   0,09 %;
• za več kot 60 dni v prvih dveh letih    0,34 %;
• za več kot 60 dni v prvih treh letih     0,60 %;
• za več kot 2 dni v celotnem prvem letu    0,78 %.
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CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI 

imetnika uvršča v elitno skupino gospodarskih subjektov v Sloveniji, za katere lahko izdajatelj Certifikata Prva bonitetna agencija 

d.o.o. z vso strokovno skrbnostjo potrjuje, da:

• gre za subjekte, pri katerih sta finančni položaj in poslovanje izrazito nadpovprečna;

• svoje poslovanje financirajo z ustrezno strukturo virov financiranja, ki zagotavlja likvidno tekoče poslovanje in predstavlja 

primerno zagotovilo njihovega solventnega finančnega položaja v bodoče;

• lahko njihovi obstoječi in bodoči poslovni partnerji pri poslovanju z njimi predpostavljajo visoko stopnjo finančne zanesljivosti.

je gospodarski subjekt vpisan v poslovni register v Republiki Sloveniji, katerega zadnji računovodski izkazi kažejo, da posluje 
z dobičkom pri primerni stopnji donosnosti  sredstev in kapitala pri tem pa  svoje poslovanje financira z ustreznim deležem 
lastnega kapitala in ima takšno strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev glede njihove ročnosti, da ta zagotavlja likvidno 
tekoče poslovanje subjekta in predstavlja primerno zagotovilo njegovega solventnega finančnega položaja v srednjeročnem 
bodočem obdobju. 

Imetnik certifikata finančne zanesljivosti, glede na lastno strukturo sredstev in virov sredstev, ni prezadolžen in je sposoben redno 
poravnavati svoje zapadle obveznosti.

Po strokovni presoji izdajatelja certifikata Prve bonitetne agencije d.o.o. je imetnik certifikata finančne zanesljivosti, s stališča 
njegovega premoženjsko-finančnega stanja in tekočega poslovanja, zanesljiv gospodarski subjekt, pri katerem lahko njegovi 
obstoječi in bodoči poslovni partnerji z visoko stopnjo verjetnosti predpostavljajo, da pri njem, v bodočem kratkoročnem obdobju 
najmanj enega leta, ne bodo nastopile okoliščine, ki bi po Zakonu o finančnem poslovanja, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) terjale začetek kateregakoli insolvenčnega postopka in da subjekt v istem obdobju ne bo imel 
trajnejših ali pogostejših blokad na svojih transakcijskih računih, ki bi terjale ukrepe po ZFPPIPP. 

IMETNIK CERTIFIKATA FINANČNE ZANESLJIVOSTI



Računovodski izkazi imetnika Certifikata podajajo pošteno predstavitev finančnega stanja  in poslovnega izida in so pripravljeni v skladu s 
Slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, še posebej v delu, ki določa pravila pripoznavanja, 
vrednotenja, prevrednotenja in oslabitve sredstev ter pripoznavanja obveznosti in njihovega razvrščanja glede na ročnost. V poslovanju imetnika 
Certifikata, po datumu zadnjih javno objavljenih računovodskih izkazov ni prišlo do poslabšanja, ki bi pomembno vplivalo na njegov obseg 
poslovanja, strukturo in obseg njegovega premoženja ali obveznosti oziroma njegov finančni položaj.

PREDPOSTAVKA OB IZDAJI CERTIFIKATA
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Subjekt je gospodarski subjekt, ki je vpisan v poslovni register Republike Slovenije in nad njim ni začet katerikoli postopek 
prenehanja subjekta;

Subjekt ima javno objavljene podatke iz letnih poročil oziroma računovodske izkaze za najmanj zadnja 3 zaporedna                      
poslovna leta; 

Lastni kapital subjekta skupaj z rezervacijami in dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami po zadnji bilanci stanja 
mora dosegati vrednost najmanj 80.000 €*;

Skupni letni prihodki subjekta po zadnji bilanci morajo dosegati vrednost najmanj 80.000 €;

Subjekt ima, ob izdaji certifikata, po kriterijih za določitev bonitetne ocene v aplikaciji izdajatelja certifikata – EBONITETE.
SI, bonitetno oceno 7, 8, 9 ali 10;

Dejanske finančne obveznosti subjekta po zadnji bilanci ne presegajo zadolžitvenega potenciala subjekta po izračunu v 
okviru aplikacije EBONITETE.SI za več kot 5 % (če se zadolžitveni potencial po kriterijih aplikacije izračunava). Zadolžitveni 
potencial je, na podlagi obsega in dinamike denarnega toka subjekta ter njegove strukture virov financiranja premoženja, 
ocenjeni maksimalni znesek finančnih obveznosti subjekta, pri katerem bi ta še bil sposoben, ob predpostavki nadaljnjega 
poslovanja v danih obsegih, redno poravnavati svoje obveznosti v srednjeročnem obdobju; 

Subjekt po zadnjih dveh bilancah posluje z dobičkom;

Po zadnji bilanci subjekta morajo vsa kratkoročna sredstva skupaj z aktivnimi časovnimi razmejitvami presegati 80 % vseh 
kratkoročnih obveznosti skupaj s pasivnimi časovnimi razmejitvami;

Lastni viri financiranja ( lastni kapital z vsemi njegovimi sestavinami povečan za oblikovane rezervacije in dolgoročne 
časovne razmejitve ) morajo po zadnji bilanci dosegati vsaj 30 % celotne pasive*. Ob tem subjekt ni pod domnevo 
insolventnosti po kriteriju kapitala;

Donosnost sredstev, merjena kot primerjava čistega poslovnega izida s povprečnimi sredstvi, mora po zadnji bilanci 
dosegati vsaj 0,4 %*;

Celotni prihodki po zadnji bilanci morajo vsaj za 100 % presegati povprečne kratkoročne obveznosti; 

Subjekt ob izdaji Certifikata nima blokiranih transakcijskih računov in v obdobju enega leta pred zaprosilom za izdajo 
Certifikata ni imel blokiranega kateregakoli od svojih transakcijskih računov v Sloveniji niti za 1 dan;

Subjekt ob izdaji Certifikata po evidenci FURS ni na seznamu davčnih neplačnikov ali na seznamu nepredlagateljev REK-
obrazcev in v obdobju enega leta pred zaprosilom za izdajo Certifikata ni bil na nobenem od navedenih seznamov;

V primeru, da je subjekt zavezan k reviziji računovodskih izkazov po določilih Zakona o gospodarskih družbah mora biti 
za zadnje računovodske izkaze podano mnenje pooblaščenega revizorja »brez pridržka« ali s pridržkom z obrazložitvijo 
iz katere izhaja, da pridržek v pomembni meri ne vpliva na pošteno predstavitev finančnega stanja in poslovnega izida 
subjekta. 

KRITERIJI ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA FINANČNE ZANESLJIVOSTI

Gospodarski subjekt mora za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti kumulativno izpolnjevati vse pogoje, kot so podani v 
nadaljevanju:

*  V primeru, da je subjekt samostojni podjetnik, morebitne izkazane terjatve do podjetnika v kriterijih popravljajo vrednost kapitala na eni in
vrednost sredstev na drugi strani.
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IZVLEČKI IZ RAČUNOVODSKIH IZKAZOV SUBJEKTA:

Podatki iz BILANCE STANJA 2017 2018 2019
Povprečje v celotni 

dejavnosti

SREDSTVA 7.022.603 8.779.080 10.402.311 6.706.951

   A. DOLGOROČNA SREDSTVA 4.400.205 4.391.469 7.459.316 5.034.842

   B. KRATKOROČNA SREDSTVA 2.611.118 4.385.232 2.929.923 1.659.821

      - od tega Kratkoročne poslovne terjatve 2.380.603 4.126.804 2.760.118 893.426

   C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 11.280 2.379 13.072 12.287

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 7.022.603 8.779.080 10.402.311 6.706.951

   A. KAPITAL 4.665.291 5.785.057 6.480.980 4.306.281

   B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 308.560 309.119 322.627 356.963

   C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 10113 6577 1735911 436.100

   Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.038.640 2.678.327 1.862.793 1.510.129

   D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 0 97.476

Podatki iz IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 2017 2018 2019
Povprečje v celotni 

dejavnosti

CELOTNI PRIHODKI 10.090.734 11.651.500 12.138.332 3.787.901

1. PRIHODKI OD PRODAJE IN DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 8.844.296 10.209.300 11.427.603 3.749.888

2. FINANČNI PRIHODKI 1.212.756 1.389.259 685.778 32.185

3. DRUGI PRIHODKI 33.682 52.941 24.951 5.828

CELOTNI ODHODKI 8.910.391 10.162.362 10.424.362 3.683.664

1. STROŠKI BLAGA MATERIALA IN STORITEV 6.553.189 7.499.345 7.660.837 2.436.342

2. STROŠKI DELA 1.906.572 2.060.645 2.145.740 615.108

3. ODPISI VREDNOSTI 303.959 443.523 430.429 354.020

4. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 60.701 49.870 60.648 240.356

5. FINANČNI ODHODKI 12.157 7.966 29.373 23.001

6. DRUGI ODHODKI 73.813 101.013 97.335 14.837

7. DAVEK OD DOBIČKA/ODLOŽENI DAVKI 351.453 171.851 0 10.588

8. ČISTI POSLOVNI IZID 828.890 1.317.288 1.713.969 93.647
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IZVLEČKI IZ RAČUNOVODSKIH IZKAZOV SUBJEKTA:

Izbrane KATEGORIJE IN KAZALNIKI 2017 2018 2019
Povprečje v celotni 

dejavnosti

1.  Delež dolgov v financiranju (%) 29,17 30,58 34,60 29,02

2.  Stopnja dolgoročnosti financiranja (%) 70,97 69,49 82,09 76,03

3.  Kratkoročni koeficient likvidnosti (k) 1,28 1,64 1,57 1,10

4.  Pospešeni koeficient likvidnosti (k) 1,24 1,60 1,52 0,74

6.  Stopnja donosnosti sredstev - ROA (%) 12,67 16,67 17,87 1,48

7.  Celotna ekonomičnost (k) 1,132 1,147 1,164 1,028

8.    EBIT - izid iz poslovanja (€) 19.875 155.917 1.129.949 104.062

9.    EBITDA 1 - denarni tok iz poslovanja (+ amortizacija) (€) 194.159 411.359 1.448.038 437.672

10.  EBITDA 2 - denarni tok iz poslovanja (+ vsi odpisi sredstev) (€) 323.834 599.440 1.560.378 458.082

11.  Dodana vrednost (€) 2.230.406 2.660.085 3.706.118 1.073.191
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GRAFIČNI PRIKAZ POMEMBNEJŠIH KATEGORIJ – BILANCA STANJA
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GRAFIČNI PRIKAZ POMEMBNEJŠIH KATEGORIJ – IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
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PRIMERJAVA S POPULACIJO V DEJAVNOSTI ZA ZADNJE BILANČNO LETO
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IZPOLNJEVANJE KRITERIJEV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA

Kriterij Vrednost pri subjektu

1.) Subjekt je gospodarski subjekt, ki je vpisan v poslovni register Republike Slovenije in nad 
njim ni začet katerikoli postopek prenehanja subjekta. ü

2.) Subjekt ima javno objavljene podatke iz letnih poročil oziroma računovodske izkaze za 
najmanj zadnja 3 zaporedna poslovna leta. ü

3.) Lastni kapital subjekta skupaj z rezervacijami in dolgoročnimi pasivnimi časovnimi 
razmejitvami po zadnji bilanci stanja mora dosegati vrednost najmanj 80.000 €*. 6.894.216 € ü

4.) Skupni letni prihodki subjekta po zadnji bilanci morajo dosegati vrednost najmanj 80.000 €. 12.138.332 € ü

5.) Subjekt ima, ob izdaji certifikata, po kriterijih za določitev bonitetne ocene v aplikaciji 
izdajatelja certifikata – EBONITETE.SI, bonitetno oceno 7, 8, 9 ali 10. 9 ü

6.)
V primeru, da se za subjekt, po kriterijih aplikacije EBONITETE.SI, izračunava zadolžitveni 
potencial, dejanske finančne obveznosti subjekta po zadnji bilanci ne smejo presegati 
zadolžitvenega potenciala subjekta za več kot 5 %.

Potencial se izračunava ü

7.) Subjekt po zadnjih dveh bilancah posluje z dobičkom. ü

8.)
Po zadnji bilanci subjekta morajo vsa kratkoročna sredstva skupaj z aktivnimi časovnimi 
razmejitvami presegati 80 % vseh kratkoročnih obveznosti skupaj s pasivnimi časovnimi 
razmejitvami.

157,99 % ü

9.)
Lastni viri financiranja ( lastni kapital z vsemi njegovimi sestavinami povečan za oblikovane 
rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve ) morajo po zadnji bilanci dosegati vsaj 30 % 
celotne pasive*. Ob tem subjekt ni pod domnevo insolventnosti po kriteriju kapitala.

65,70 % ü

10.) Donosnost sredstev, merjena kot primerjava čistega poslovnega izda s povprečnimi sredstvi, 
mora po zadnji bilanci dosegati vsaj 0,4 %*. 17,79 % ü

11.) Celotni prihodki po zadnji bilanci morajo vsaj za 100 % presegati povprečne kratkoročne 
obveznosti. 534,60 % ü

12.)
Subjekt ob izdaji Certifikata nima blokiranih transakcijskih računov in v obdobju enega leta 
pred zaprosilom za izdajo Certifikata ni imel blokiranega kateregakoli od svojih transakcijskih 
računov v Sloveniji niti za 1 dan.

ü

13.)
Subjekt ob izdaji certifikata po evidenci FURS ni na seznamu davčnih neplačnikov ali na 
seznamu nepredlagateljev REK-obrazcev in v obdobju enega leta pred zaprosilom za izdajo 
certifikata ni bil na nobenem od navedenih seznamov. ü

14.)

V primeru, da je subjekt zavezan reviziji računovodskih izkazov po določilih Zakona 
o gospodarskih družbah mora biti za zadnje računovodske izkaze podano mnenje 
pooblaščenega revizorja »brez pridržka« ali s pridržkom z obrazložitvijo, iz katere izhaja, 
da pridržek ne vpliva v pomembni meri na pošteno predstavitev finančnega stanja in 
poslovnega izida subjekta.

Je zavezan reviziji ü

*  V primeru, da je subjekt samostojni podjetnik, morebitne izkazane terjatve do podjetnika v kriterijih popravljajo vrednost kapitala na eni in
vrednost sredstev na drugi strani.
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SPLOŠNI POGOJI IZDAJE CERTIFIKATA FINANČNE ZANESLJIVOSTI

1. Uporaba izrazov
V teh splošnih pogojih imajo uporabljeni izrazi sledeč pomen: 
1.1. Certifikat: je Certifikat finančne zanesljivosti, ki ga izda izdajatelj Certifikata Prva bonitetna agencija d.o.o. v obliki 

listine.
1.2. e-Certifikat: je Certifikat, ki ga izda izdajatelj Certifikata Prva bonitetna agencija d.o.o. v elektronski obliki.
1.3. e-znak Certifikata: je elektronski znak Certifikata ki ga v elektronski obliki izda izdajatelj in ga imetnik uporablja na 

svojih spletnih straneh ob nadzoru izdajatelja.
1.4. Poročilo k Certifikatu: je listina s podatki o Certifikatu in imetniku Certifikata, ki jo sestavi izdajatelj in jo prejme 

imetnik Certifikata skupaj s Certifikatom. 
1.5. Izdajatelj: je izdajatelj Certifikata finančne zanesljivosti Prva bonitetna agencija d.o.o.. 
1.6. Naročnik: je gospodarski subjekt vpisan v poslovni register Republike Slovenije, ki pri izdajatelju naroči presojo svoje 

ustreznosti za pridobitev Certifikata.
1.7. Imetnik Certifikata: je subjekt, ki je pridobil Certifikat.
1.8. Presoja: je postopek ocenjevanja gospodarskih subjektov s strani izdajatelja, s katerim izdajatelj oceni ali subjekt 

izpolnjuje pogoje za pridobitev Certifikata.
1.9. Monitoring: je spremljanje poslovanja imetnikov Certifikata s strani izdajatelja, s katerim izdajatelj, v obdobju 

veljavnosti Certifikata, preverja ali imetnik Certifikata še vedno ustreza določenim pogojem za pridobitev Certifikata.  
1.10. Kriteriji: so pogoji, ki jih določi izdajatelj in jih mora gospodarski subjekt izpolnjevati, da bi pridobil Certifikat. 

2. Splošno o izdaji Certifikata
2.1. Izdajatelj lahko izda Certifikat gospodarskim subjektom na lastno pobudo, ob soglasju prejemnika, in brez obveznosti 

povračila stroškov s strani prejemnika Certifikata. V tem primeru prejemnik Certifikata nima do izdajatelja nikakršnih 
obveznosti, izdajatelj pa je dolžan v postopku izdaje Certifikata in po tem ravnati v skladu s točko 3., smiselno v 
skladu s točko 5.1. in v skladu s točko 6. teh splošnih pogojev.

2.2. Izdajatelj izda Certifikat naročiniku v skladu z določili teh splošnih pogojev.        

3. Kriteriji za pridobitev Certifikata: 
3.1. Subjekt  mora za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti kumulativno izpolnjevati sledeče pogoje:

1.) Subjekt je gospodarski subjekt, ki je vpisan v poslovni register Republike Slovenije in nad njim ni začet katerikoli 
postopek prenehanja subjekta;

2.) Subjekt ima javno objavljene podatke iz letnih poročil oziroma računovodske izkaze za najmanj zadnja 3 
zaporedna poslovna leta; 

3.) Lastni kapital subjekta skupaj z rezervacijami in dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami po zadnji bilanci 
stanja mora dosegati vrednost najmanj 80.000 €;

4.) Skupni letni prihodki subjekta po zadnji bilanci morajo dosegati vrednost najmanj 80.000 €;
5.) Subjekt ima, ob izdaji certifikata, po kriterijih za določitev bonitetne ocene v aplikaciji izdajatelja Certifikata – 

EBONITETE.SI, bonitetno oceno 7, 8, 9 ali 10;
6.) Dejanske finančne obveznosti subjekta po zadnji bilanci ne presegajo zadolžitvenega potenciala subjekta po 

izračunu v okviru aplikacije EBONITETE.SI za več kot 5 % (če se zadolžitveni potencial po kriterijih aplikacije 
izračunava). Zadolžitveni potencial je, na podlagi obsega in dinamike denarnega toka subjekta ter njegove 
strukture virov financiranja premoženja, ocenjeni maksimalni znesek finančnih obveznosti subjekta, pri katerem 
bi ta še bil sposoben, ob predpostavki nadaljnjega poslovanja v danih obsegih, redno poravnavati svoje 
obveznosti v srednjeročnem obdobju; 

7.) Subjekt po zadnjih dveh bilancah posluje z dobičkom;
8.) Po zadnji bilanci subjekta morajo vsa kratkoročna sredstva skupaj z aktivnimi časovnimi razmejitvami presegati  

80 % vseh kratkoročnih obveznosti skupaj s pasivnimi časovnimi razmejitvami;
9.) Lastni viri financiranja ( lastni kapital z vsemi njegovimi sestavinami povečan za oblikovane rezervacije in 

dolgoročne časovne razmejitve ) morajo po zadnji bilanci dosegati vsaj 30 % celotne pasive. Ob tem subjekt ni 
pod domnevo insolventnosti po kriteriju kapitala;
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10.) Donosnost sredstev, merjena kot primerjava čistega poslovnega izda s povprečnimi sredstvi, mora po zadnji 
bilanci dosegati vsaj 0,4 %;

11.) Celotni prihodki po zadnji bilanci morajo vsaj za 100 % presegati povprečne kratkoročne obveznosti; 
12.) Subjekt ob izdaji Certifikata nima blokiranih transakcijskih računov in v obdobju enega leta pred zaprosilom za 

izdajo Certifikata ni imel blokiranega kateregakoli od svojih transakcijskih računov niti za 1 dan;
13.) Subjekt ob izdaji Certifikata po evidenci FURS ni na seznamu davčnih neplačnikov ali na seznamu nepredlagateljev 

REK-obrazcev in v obdobju enega leta pred zaprosilom za izdajo Certifikata ni bil na nobenem od navedenih 
seznamov; 

14.) V primeru, da je subjekt zavezan k reviziji računovodskih izkazov po določilih Zakona o gospodarskih družbah 
mora biti za zadnje računovodske izkaze podano mnenje pooblaščenega revizorja »brez pridržka« ali s 
pridržkom z obrazložitvijo, iz katere izhaja, da pridržek ne vpliva v pomembni meri na pošteno predstavitev 
finančnega stanja in poslovnega izida subjekta.

 
3.2. V primeru, da je subjekt samostojni podjetnik, morebitne izkazane terjatve do podjetnika v kriterijih popravljajo 

vrednost kapitala na eni in vrednost sredstev na drugi strani.   
3.3. Pri presoji izpolnjevanja kriterijev pod točkami 12., 13. in 14., je na zaprosilo naročnika dopustna individualna 

presoja izpolnjevanja kriterijev, če naročnik dokaže, da formalna neizpolnitev kriterijev ni posledica njegovega 
premoženjskega stanja ali trenutne plačilne nesposobnosti.   

3.4. Kriteriji za pridobitev Certifikata so javni in objavljeni na spletni strani izdajatelja. Izdajatelj si, ob primerni strokovnosti, 
pridržuje pravico spremembe kriterijev, pri čemer mora poskrbeti, da so vsakokrat veljavni kriteriji objavljeni tudi na 
njegovi spletni strani in ažurirani v teh » Splošnih pogojih izdaje Certifikata finančne zanesljivosti«.

4. Naročilo presoje
4.1. Naročnik poda izdajatelju naročilo presoje s podpisom naročilnice, ki je objavljena na spletnih straneh izdajatelja. 

Naročnik posreduje podpisano naročilnico izdajatelju na njegov naslov ali na enega od njegovih elektronskih 
naslovov. 

4.2. Z naročilom presoje: 
• naročnik izdajatelju naroča izvedbo same presoje, izdajo Certifikata, izdelavo poročila k Certifikatu, e-Certifikat 

in e-znak Certifikata;
• naročnik poda izdajatelju izjavo, da njegovi letni računovodski izkazi za zadnja tri poslovna leta pred podpisom 

naročilnice podajajo pošteno predstavitev finančnega stanja  in poslovnega izida in so pripravljeni v skladu 
s Slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, še posebej 
v delu, ki določa pravila pripoznavanja, vrednotenja, prevrednotenja in oslabitev sredstev ter pripoznavanja 
obveznosti in njihovega razvrščanja glede na ročnost in hkrati izjavlja, da v njegovem poslovanju, po datumu 
zadnjih javno objavljenih računovodskih izkazov, ni prišlo do poslabšanja, ki bi pomembno vplivalo na njegov 
obseg poslovanja, strukturo in obseg njegovega premoženja ali obveznosti oziroma njegov finančni položaj;

• se naročnik zaveže izdajatelju izpolniti svojo obveznost plačila za presojo naročnika in izdajo Certifikata. V 
primeru, da izdajatelj v postopku presoje ugotovi, da naročnik ne izpolnjuje kriterijev za pridobitev Certifikata, 
naročnik nima do izdajatelja nobenih obveznosti;

• naročnik izdajatelju dovoljuje, da ta na svojih spletnih straneh po lastni presoji objavi ime naročnika v povezavi 
z imetništvom Certifikata.

4.3. Cena izvedbe presoje in izdaje Certifikata je predmet dogovora med izdajateljem in naročnikom. Cenik izvedbe 
presoje in izdaje Certifikata lahko izdajatelj objavi na svojih spletnih straneh.  

 
5. Presoja in izdaja Certifikata

5.1. Po prejemu naročila izdajatelj izvede presojo naročnika. V postopku presoje izdajatelj preveri ali naročnik 
ustreza vsem kriterijem za pridobitev Certifikata. Na podlagi podatkov, informacij in drugih strokovnih podlag, s 
katerimi razpolaga, presodi primernost naročnika in sprejme odločitev o izdaji Certifikata naročniku ali o zavrnitvi 
naročnikovega naročila.

5.2. V primeru, da izdajatelj odloči, da se naročniku Certifikat izda, izstavi naročniku račun za izvedbo postopkov 
pridobitve Certifikata in, po plačilu računa, naročniku izroči Certifikat v obliki listine, poročilo k Certifikatu v pisni in/
ali elektronski obliki ter mu posreduje programsko kodo za uporabo e-znaka Certifikata in sicer najkasneje v roku 8 
delovnih dni od prejema plačila s strani naročnika.

5.3. V primeru, da izdajatelj odloči, da naročnikovo naročilo zavrne, o tem obvesti naročnika najkasneje v roku 8 delovnih 
dni od prejema naročila presoje.
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6. Veljavnost Certifikata in monitoring imetnika Certifikata
6.1. Certifikat velja eno leto od dneva izdaje Certifikata. Izdajatelj lahko določi, da Certifikat velja za obdobje, ki je krajše 

od enega leta. Datum, do katerega Certifikat velja, mora biti naveden na samem Certifikatu, v poročilu k Certifikatu  
in na e-znaku Certifikata.

6.2. Izdajatelj Certifikata je dolžan izvajati monitoring poslovanja imetnikov veljavnih Certifikatov, in sicer tako, da 
najmanj 1 krat na mesec preveri ali imetnik Certifikata v obdobju veljavnosti Certifikata še vedno smiselno izpolnjuje 
pogoje navedene pod točkami 3.1.12 in 3.1.13 teh splošnih pogojev. 

6.3. Če izdajatelj Certifikata ugotovi, da imetnik Certifikata več ne izpolnjuje pogojev iz prejšnje točke, izdajatelj 
onemogoči imetniku uporabo e-znaka Certifikata ter naročnika obvesti, da Certifikat ni veljaven.

7. Obveznosti imetnika Certifikata glede njegove uporabe
7.1. Po poteku veljavnosti Certifikata ali po prejemu obvestila, da Certifikat ni več veljaven, imetnik Certifikata, ob svoji 

firmi, kakršnikoli predstavitvi svojega imena ali kakorkoli drugače v odnosu do tretjih oseb, več ne sme uporabljati 
Certifikata, e- znaka Certifikata, poročila k Certifikatu ali kopije navedenih.  

8. Končne določbe 
8.1. Morebitne spore, ki bi izhajali iz pravnega razmerja med naročnikom in izdajateljem po teh splošnih pogojih bosta 

stranki skušali reševati sporazumno, sicer se šteje, da je za reševanje sporov dogovorjena pristojnost sodišča v 
Mariboru. 

8.2. Splošni pogoji veljajo od 01.06.2016.
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