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SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana (v 
nadaljevanju: SID banka) na podlagi b) točke prvega odstavka 
11. člena Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki1 ter Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/20142, zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1084/20173 (Uredba Komisije (EU) 651/2014) objavlja 
dne 1. 2. 2016 sprejete in dne 23. 5. 2016, 20. 6. 2017, 28. 11. 2017 
ter dne 23. 7. 2018 spremenjene 
 
 

P O SEB N E PO GO J E  
F IN AN C IR A NJ A N A LOŽ B IN  

K A P IT A LSK EG A UT RJ EVA NJ A  M SP   
 
 

1. Uvodne določbe 
 
1.1 Posebni pogoji financiranja naložb in kapitalskega utrjevanja 

MSP (posebni pogoji) urejajo pogoje za pridobitev kredita po 
»Razvojno-spodbujevalnem programu SID banke za financiranje 
naložb in kapitalskega utrjevanja MSP« (z oznako »MSP 6 – 
naložbe s kapitalsko utrditvijo«, program SID banke).  

 
1.2 Izrazi, uporabljeni v posebnih pogojih, imajo naslednji pomen: 

(1) Kredit pomeni s kreditno pogodbo dogovorjen znesek 
financiranja kreditojemalca (glavnica); 

(2) Začetek del pomeni prvo pravno zavezujoče dejanje (npr. 
sprejem ponudbe, pogodba, naročilnica, plačilo računa, 
plačilo are ali predujma) v zvezi s projektom, zaradi 
katerega aktivnosti ni več možno preklicati. Pripravljalne 
aktivnosti (npr. ocena stroškov, identifikacija virov 
financiranja, ocena potreb, ocena tveganj, pridobitev 
dovoljenj) in nakup zemljišča se ne štejejo za začetek del; 

(3) Zaključek del pomeni datum sprejema in izročitve 
izvedenih del ali nakupa neopredmetenega ali 
opredmetenega sredstva, ki je naveden v zapisniku o 
izročitvi in sprejemu navedenih del; 

(4) Poslovna enota pomeni (a) podružnico ali (b) del družbe, 
ki: 

 opravlja na istem ali drugem naslovu različno ali isto 
dejavnost kot matična družba; 

 je vpisana v poslovni register; 
 nima uradnega statusa, svojega uradnega imena, 

svojega zastopnika itd.; in 
 ne more samostojno opravljati poslov; 

(5) MSP pomeni mikro, malo ali srednje veliko podjetje; 
(6) Kapitalska družba pomeni delniško družbo, družbo z 

omejeno odgovornostjo ali komanditno delniško družbo 
oziroma drugo vrsto pravne osebe s sedežem v katerikoli 
drugi državi članici Evropske unije iz Priloge I k Direktivi 
2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta4; 

(7) Osebna družba pomeni družbo z neomejeno 
odgovornostjo ali komanditno družbo oziroma drugo vrsto 
pravne osebe s sedežem v katerikoli drugi državi članici 
Evropske unije iz Priloge II k Direktivi 2013/34/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta; 

(8) Ekvivalent tržne obrestne mere pomeni referenčno 
obrestno mero, ki se določi skladno s Sporočilom Komisije 
o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer 
in diskontnih stopenj5; 

(9) Primarna kmetijska proizvodnja pomeni proizvodnjo 
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I 
k Pogodbi o delovanju EU6 brez kakršnih koli nadaljnjih 
postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov; 

                                                 
1 Uradni list RS, št. 56/08, 20/09 in 25/15 - ZBan-2. 
2 UL L 187, 26.6.2014, str. 1. 
3 UL L 156, 20.6.2017, str. 1–18. 
4 UL L 182, 29. 6. 2013, str. 19–76. 
5 UL C 14, 19.1.2008, str. 6. 

(10) Načrt kapitalskega utrjevanja pomeni načrt, ki 
opredeljuje način in roke ohranjanja oziroma povečevanja 
višine kapitala kreditojemalca v razmerju do virov sredstev 
kreditojemalca skozi obdobje ročnosti kredita; 

(11) Referenčna stopnja kapitala v obveznostih do virov 
sredstev pomeni minimalno stopnjo kapitala v obveznostih 
do virov sredstev, ki jo zahteva SID banka konec vsakega 
posameznega leta ročnosti kredita, ki jo je določila SID 
banka v odvisnosti od ročnosti kredita na način linearne 
rasti razmerja z izhodiščno stopnjo 0,20 ob odobritvi kredita 
in končno stopnjo 0,40 ob zapadlosti zadnjega obroka 
vračila kredita. Spodnja tabela ponazarja minimalno 
zahtevano stopnjo kapitala v obveznostih do virov sredstev 
po posameznem letu kredita:  
 

 
(12) AJPES pomeni Agencijo Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve; 
(13) SKD 2008 pomeni Uredbo o standardni klasifikaciji 

dejavnosti7; 
(14) NACE Rev. 2 pomeni Uredbo (ES) št. 1893/20068; 
(15) MSOV pomeni Mednarodne standarde ocenjevanja 

vrednosti. 
 
 
2. Primerni kreditojemalci 
 
2.1 SID banka lahko odobri kredit v okviru dopustnih pogojev 

financiranja kapitalski družbi, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje 
(kreditojemalec): 
(1) sedež ima v Republiki Sloveniji ali katerikoli drugi državi 

članici Evropske unije; 
(2) najkasneje ob prvem črpanju kredita je vpisana v davčni 

register skladno z Zakonom o finančni upravi9; 
(3) v zadnjih dveh oziroma v vsaj dveh od zadnjih treh 

zaključenih poslovnih let opravlja dejavnost z manj kot 250 
zaposlenimi na letni ravni in ima letni promet, ki ne presega 
50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 
43 milijonov evrov, pri čemer se ugotavljanje pragov 
presoja skladno s členi 3, 4, 5 in 6 Priloge 1 k Uredbi 
Komisije (EU) št. 651/2014; 

(4) v primeru statusne spremembe (npr. pripojitev, spojitev)  
po zaključku zadnjega poslovnega leta ne presega pragov, 
opredeljenih v členu 2.1(5) posebnih pogojev; 

(5) v trenutku odobritve kredita oziroma sklenitve kreditne 
pogodbe nima konkretnih načrtov za statusno spremembo, 
zaradi katerih bi presegala pragove iz člena 2.1(3) posebnih 
pogojev; 

(6) ni v postopku zaradi insolventnosti ali niso izpolnjeni pogoji 
za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na predlog 
upnikov skladno z nacionalno zakonodajo po sedežu takšne 
osebe; 

(7) v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med 
celotnim in vpoklicanim kapitalom kapitalske družbe večje 
od 0,5; pogoj ne velja, če je kreditojemalec MSP, ki obstaja 
manj kot 3 leta; 

6 UL C 202, 7. 6. 2016, str. 1–388. 
7 Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08. 
8 UL L 393, 30.12.2006, str. 1. 
9 Uradni list RS, št. 25/14. 
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(8) ni prejemnica pomoči za reševanje oziroma je prejemnica 
pomoči za reševanje in je posojilo že vrnila ali že prekinila 
jamstva ali ni več predmet načrta prestrukturiranja; 

(9) ni povezana z osebo, za katero velja vsaj ena od naslednjih 
okoliščin: 
- je v postopku zaradi insolventnosti ali so izpolnjeni 

pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na 
predlog upnikov z nacionalno zakonodajo po sedežu 
takšne osebe; 

- v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje 
med celotnim in vpoklicanim kapitalom kapitalske 
družbe manjše ali enako 0,5 oziroma zaradi 
nakopičenih izgub v osebni družbi se je kapital 
zmanjšal za več kot polovico; 

- v zadnjih dveh zaključenih poslovnih letih je razmerje 
med dolgom in kapitalom te osebe večje od 7,5 ter 
razmerje med poslovnih izidom iz poslovanja, 
povečanim za odpise vrednosti (EBITDA) in 
finančnimi odhodki iz finančnih obveznosti te osebe 
manjše od 1,0; 

- je prejemnica pomoči za reševanje in posojila še ni 
vrnila ali prekinila jamstva ali je še vedno predmet 
načrta prestrukturiranja; 

(10) nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev; 
(11) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne 

odločbe Evropske komisije, ki je pomoč, dodeljeno s strani 
dajalcev v Republiki Sloveniji, razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom; 

(12) ne opravlja primarne kmetijske proizvodnje; ta pogoj ne 
velja, če kreditojemalec skladno z računovodskimi standardi 
vodi ločene računovodske izkaze za takšne dejavnosti; 

(13) ne opravlja gospodarske dejavnosti, razvrščene po SKD 
2008 oziroma NACE Rev. 2 v A 03 - Ribištvo in gojenje 
vodnih organizmov, C 10.2 - Predelava in konzerviranje rib, 
rakov in mehkužcev ali G 47.23 - Trgovina na drobno v 
specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci; ta 
pogoj ne velja, če kreditojemalec, skladno z računovodskimi 
standardi, vodi ločene računovodske izkaze za takšne; 

(14) je vlogo za financiranje oddala pred začetkom del, v njej pa 
je natančno in določno opisala projekt, vključno z 
načrtovanim datumom začetka in zaključka del, in navedla 
instrument pomoči (kredit), svoj naziv in velikost ter 
(mikro)lokacijo projekta ter prikazala načrtovane celotne 
stroške (predračunska vrednost, ločen prikaz DDV) in 
upravičene stroške (predračunska vrednost, ločen prikaz 
DDV) (spodbujevalni učinek); 

(15) ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko posluje 
najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev) oziroma z isto 
davčno številko razpolaga z računovodskimi izkazi za dve 
poslovni leti; 

(16) v zadnjem zaključenem poslovnem letu ima povprečno 
število zaposlenih najmanj 2.0; 

(17) v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med 
kapitalom in viri sredstev najmanj 0,125; 

(18) v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med 
kapitalom in viri sredstev, ki se jim pripiše višina kredita, 
največ 0,40; 

(19) iz načrta kapitalskega utrjevanja verodostojno izhaja, da bo 
ob predvidenem dospetju kredita dosegel referenčno 
stopnjo kapitala v obveznostih do virov sredstev; 

(20) je predložila popolno vlogo za financiranje in razkrila vse 
naknadne podatke in dala pojasnila, ki jih je morebiti SID 
banka dodatno zahtevala za presojo vloge za financiranje; 

(21) njeno financiranje z zaprošenim kreditom je po presoji SID 
banke ekonomsko upravičeno. 

 
2.2 Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz členov 2.1(7), 2.1(9), 

2.1(16), 2.1(17), 2.12(18) in 2.12(19) posebnih pogojev se 
presoja na podlagi postavk iz računovodskih izkazov, pri čemer 
se:  

(1) razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom kapitalske 
družbe iz členov 2.1(7) in 2.1(9) posebnih pogojev izračuna 

kot količnik 
AOP056

AOP057
; 

(2) razmerje med dolgom in kapitalom iz člena 2.1(9) posebnih 

pogojev izračuna kot količnik 
(AOP055−AOP056)

AOP056
; 

(3) razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih 
obveznosti iz člena 2.1(9) posebnih pogojev izračuna kot 

količnik 
(AOP151 – AOP152 + AOP144)

AOP169
; 

(4) povprečno število zaposlenih iz člena 2.1(16) posebnih 
pogojev odčita iz postavke AOP 188; 

(5) razmerje med kapitalom in viri sredstev iz člena 2.1(17) 

posebnih pogojev izračuna kot količnik 
AOP056

AOP055
; 

(6) razmerje med kapitalom in viri sredstev, ki se jim pripiše 
višina kredita, iz člena 2.1(18) posebnih pogojev izračuna 

kot količnik 
AOP056

AOP055+višina kredita
; 

(7) referenčna stopnja kapitala v obveznostih do virov sredstev 

iz člena 2.1(19) posebnih pogojev izračuna kot 
AOP056

AOP055
. 

 
2.3 Za namen ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz člena 2.1(9) 

posebnih pogojev veljajo enake povezave, kot so opredeljene v 
členu 3.3 Priloge 1 K Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014. 
 
 

3. Dopustni pogoji financiranja 
 

3.1 Najnižji kredit znaša 100.000 evrov na projekt, najvišji kredit pa 
5.000.000 evrov na projekt in skupaj z drugimi sredstvi iz virov 
SID banke ne presega 85 % celotnih stroškov, pri čemer mora 
kreditojemalec zagotoviti finančni prispevek v višini vsaj 15% 
celotnih stroškov, ki ne predstavlja obveznosti do kreditnih 
institucij z ročnostjo, krajšo od ročnosti kredita. Valuta kredita je 
evro. 

 
3.2 Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku 

referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in 
nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno 
kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in 
ostale parametre določanja zadevnega pribitka. Če je obrestna 
mera ob odobritvi kredita nižja ekvivalenta tržne obrestne mere, 
ima kredit status državne pomoči. 

 
3.3 Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna 

mera, je šestmesečno. 
 

3.4 Pogodbene obresti zapadejo v plačilo mesečno. 
 

3.5 Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je 
najmanj šest let in največ 12 let. Ročnost se kredita šteje od 
dneva veljavnosti kreditne pogodbe do dneva zapadlosti 
zadnjega obroka kredita. Zapadlost zadnjega obroka kredita v 
nobenem primeru ne more biti kasnejša od skrajnega roka za 
vračilo kreditov, kot je določen v programu SID banke. 

 
3.6 Moratorij na odplačilo kredita (glavnice) traja polovico ročnosti 

kredita. 
 

3.7 Kredit se lahko črpa v enkratnem znesku ali v tranšah, 
opredeljenih v kreditni pogodbi.   
 

3.8 Kredit se lahko nakaže:  
- na račun kreditojemalca; 
- na račun dobavitelja/prodajalca, ko se v zavarovanje daje 

predmet financiranja; ali 
- kot kombinacija predhodno navedenih možnosti. 

 
3.9 Račun iz člena 3.8 posebnih pogojev mora biti odprt pri finančni 

instituciji v Republiki Sloveniji ali v državi sedeža kreditojemalca 
oziroma dobavitelja/prodajalca. 
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3.10 Črpanje kredita se izvrši ob izpolnjevanju pogojev, opredeljenih 
v kreditni pogodbi. 

 
3.11 Skrajni rok za črpanje kredita je datum načrtovanega zaključka 

del oziroma datum skrajnega roka za nakazilo sredstev po 
programu SID banke, če ta datum nastopi pred načrtovanim 
zaključkom del. 
 

3.12 Kredit se odplačuje v enakih mesečnih obrokih. 
 
3.13 Za zavarovanje kredita je obvezno zavarovanje z vpisom 

zastavne pravice v korist banke na opredmetenih in 
neopredmetenih sredstvih, ki so predmet financiranja, na način 
in pod pogoji, kot jih določa kreditna pogodba. Takšna 
zavarovanja, razen v kolikor se v zavarovanje dajejo 
nepremičnine ali druga opredmetena sredstva katerih preostala 
amortizacijska doba presega ročnost kredita in ga SID banka 
diskrecijsko sprejme v zavarovanje, nimajo vrednosti, ki bi 
vplivala na obrestno mero. Če se v zavarovanje dajejo 
nepremičnine, ki hkrati predstavljajo predmet financiranja, se za 
vrednost upoštevajo določila naslednjega člena posebnih 
pogojev. 

 
3.14 Poleg zavarovanj iz člena 3.13 posebnih pogojev je za 

zavarovanje kredita obvezno tudi zavarovanje z vpisom hipoteke 
na nepremičnine v Republiki Sloveniji, ki so vpisane v Zemljiško 
knjigo in se zastavijo v celoti, če nepremičnino/-e kreditojemalec 
ima. Kadar ima kreditojemalec večje število nepremičnin, SID 
banka enostransko in diskrecijsko odloči, katere nepremičnine bo 
vzela v zavarovanje. Za vrednost se upošteva tržna vrednost po 
cenitvenem poročilu, izdelanem v skladu z MSOV, ki na dan 
oddaje vloge za financiranje ne sme biti starejše od 6 mesecev. 
Zastavna pravica v korist SID banke je praviloma ustanovljena 
na prvem mestu, v nasprotnem primeru se glede proste 
vrednosti upoštevajo interna pravila SID banke. Nepremičnine 
in/ali opredmetena sredstva, katerih preostala amortizacijska 
doba presega ročnost kredita, dana in sprejeta v zastavo, morajo 
biti zavarovana pred vsemi običajnimi riziki, zavarovalna polica 
pa vinkulirana v korist SID banke, pri čemer mora biti pravica 
SID banke na vinkulaciji vpisana na enakem oziroma boljšem 
mestu kot njena hipoteka oziroma zastava. 

 
3.15 Višina in vrste nadomestil za opravljeno storitev so določeni v 

kreditni pogodbi.  
 
3.16 Drugi kreditni pogoji in finančne zaveze se opredelijo skladno z 

vzorcem kreditne pogodbe, objavljenim na spletni strani SID 
banke. 
 

3.17 Dopustnost sprememb kreditne pogodbe se presoja na podlagi 
skladnosti z določbami kreditne pogodbe in pravil o državni 
pomoči. 
 

3.18 V času trajanja kreditne pogodbe sme kreditojemalec, če redno 
in v celoti izpolnjuje obveznosti po kreditni pogodbi, pisno 
predlagati znižanje pogodbene obrestne mere zaradi: 
(1) izboljšanja bonitetnega razreda glede na razvrstitev ob 

odobritvi kredita. V času ročnosti kredita se lahko prizna 
izboljšanje razvrstitve v bonitetni razred za kumulativno 
največ tri bonitetne razrede. Razvrstitev kreditojemalca v 
bonitetni razred oceni SID banka; ali 

(2) izboljšanja kvalitete zavarovanja kredita, če po oceni SID 
banke zagotovi boljše zavarovanje kredita, kot ga je 
zagotovil ob odobritvi (vlogi priloži tudi predlog zavarovanj 
na obrazcu SID banke). 

 
3.19 Znižanje pogodbene obrestne mere iz člena 3.18 posebnih 

pogojev ne pomeni znižanja višine državne pomoči in je 
dopustno le, če informativni izračun višine državne pomoči po 

                                                 
10 UL L 336, 21.12.2010, str. 24–29. 

znižanju pogodbene obrestne mere ni višji od višine državne 
pomoči, izračunane ob odobritvi kredita. Odločitev o 
predlaganem znižanju pogodbene obrestne mere je v diskreciji 
SID banke.  
 
 

4. Primeren namen kredita 
 
4.1 Kreditojemalec lahko kredit nameni le za izvedbo naložbe v 

opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva (projekt), če 
(1) je cilj: 

- vzpostavitev nove poslovne enote kreditojemalca; 
- povečanje raznovrstnosti proizvodnje obstoječe 

poslovne enote kreditojemalca v nove dodatne 
proizvode, ki jih kreditojemalec predhodno ni 
proizvajal v poslovni enoti; 

- bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu 
v obstoječi dejavnosti poslovne enote kreditojemalca; 
ali 

- širitev proizvodnih zmogljivosti obstoječe poslovne 
enote kreditojemalca za obstoječi proizvod ali storitev 

(2) projekt izvede na območju Republike Slovenije; 
(3) projekt izvede najkasneje v 4 letih, šteto od začetka do 

zaključka del; 
(4) ne gre za vlaganja v primarno kmetijsko proizvodnjo; 
(5) ne gre za vlaganja v dejavnost, razvrščeno po SKD 2008 v 

A 03 - Ribištvo in gojenje vodnih organizmov, C 10.2 - 
Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev ali 
G 47.23 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah 
z ribami, raki, mehkužci (sektor ribištva in akvakulture); 

(6) njegovi celotni stroški v zvezi s projektom ne presegajo 
25.000.000 evrov, pri čemer morajo stroški nastati od 
začetka do zaključka del, slednje ne velja za stroške 
pripravljalnih aktivnosti in nakupa zemljišč; 

(7) je projekt zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi; 
(8) je projekt ekonomsko, tehnično in finančno izvedljiv. 

 
4.2 Kreditojemalec lahko kredit nameni tudi za zaposlovanje, 

neposredno ustvarjeno s projektom, če novo zaposlitev prvič 
ustvari v obdobju treh let po zaključku del in jo ohrani najmanj 
tri leta; ter s takšno zaposlitvijo neto poveča število zaposlenih v 
poslovni enoti kreditojemalca v primerjavi s povprečjem iz 
prejšnjih 12 mesecev. Za namen ugotavljanja neto povečanja 
števila zaposlenih se število oseb, zaposlenih s polnim delovnim 
časom, skrajšanim delovnim časom in na sezonsko pogodbo, 
obravnava glede na njihove deleže delovnih enot na leto (LDE), 
pri čemer se vsako delovno mesto, izgubljeno v navedenem 
obdobju odšteje. 

 
4.3 Kredit se ne sme nameniti za trajno prenehanje proizvodnje in 

prodaje premoga, kot to obravnava Sklep Sveta 
št. 2010/787/EU10 (pomoč za zaprtje nekonkurenčnih 
premogovnikov). 

 
4.4 Upravičeni stroški pomenijo nabavno vrednost 

opredmetenega osnovnega sredstva (zemljišča, stavbe, obrata, 
opreme ali stroja) ali neopredmetenega sredstva (sredstva, ki 
nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, 
strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina), ki izpolnjuje 
pogoje iz člena 4.6 posebnih pogojev. 
 

4.5 Če nabavna vrednost rabljenega opredmetenega osnovnega 
sredstva znaša 100.000 evrov ali več, lahko SID banka, za 
preverbo ocene upravičenih stroškov, zahteva cenitev 
neodvisnega ocenjevalca vrednosti, izdelano v skladu MSOV, ki 
ob oddaji vloge ni starejša od šest mesecev. 
 

4.6 Nabavna vrednost neopredmetenega sredstva se med   
upravičenimi stroški prizna le, če: 
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(1) se neopredmeteno sredstvo amortizira (doba koristnosti je 
končna); 

(2) je neopredmeteno sredstvo odkupljeno od tretje osebe, ki 
po 527. členu ZGD-1 s kreditojemlacem ni povezana 
družba; 

(3) ga kreditojemalec knjigovodsko vodi do najmanj tri leta po 
zaključku del; 

(4) se uporablja izključno pri kreditojemalcu. 
 

4.7 Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in 
neopredmetnih sredstev, ki jih kreditojemalc pridobi v smislu 
prevzema dejavnosti, ni upravičen strošek. 

 
4.8 Če kreditojemalec kredit nameni tudi za izvedbo novih zaposlitev, 

se med upravičenene stroške šteje tudi ocenjene stroške bruto 
plač in obveznih prispevkov delodajalca za socialno varnost (op. 
postavke AOP140, AOP141 in AOP142 v računovodskih izkazih) 
za nove zaposlitve v poslovni enoti kreditojemalca, ustvarjene 
neposredno s projektom, izračunani za obdobje dveh let. 
 

4.9 Upravičeni stroški morajo biti podprti z dokumentarnimi dokazili, 
ki morajo biti razumljiva, podrobna in posodobljena. Če ni 
drugače določeno v posebnih pogojih, se za namen posebnih 
pogojev postavke upravičenih stroškov razlagajo skladno s 
vsakokrat veljavnimi slovenskimi računovodskimi standardi 
(SRS). Računi in računom enakovredne knjigovodske listine v 
zvezi z upravičenimi stroški morajo nastati (datum izdaje) v 
obdobju od začetka del do pripoznanja opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev. 
 

4.10 Višina državne pomoči, izračunana skladno s členom 8.3 
posebnih pogojev, ne sme preseči 7.500.000 evrov. Razmerje 
med višino državne pomoči, izračunane skladno s členom 8.3 
posebnih pogojev, in upravičenimi stroški (intenzivnost državne 
pomoči) je lahko največ 0,10 v primeru srednje velikega podjetja 
in 0,20 v primeru malega podjetja. 
 

4.11 Če se upravičeni stroški krijejo še z drugimi državnimi pomočmi 
in/ali pomočjo de minimis, znesek višine državne pomoči, 
povečan za višino drugih državnih pomoči in/ali pomoči de 
minimis, ne sme presegati praga pomoči in najvišje intenzivnosti 
pomoči iz člena 4.10 posebnih pogojev. 

 
4.12 Če se upravičeni stroški krijejo tudi s sredstvi Evropske unije, s 

katerimi ne upravlja Republika Slovenija ali druga država članica, 
višina državne pomoči skupaj s temi sredstvi ne sme presegati 
najugodnejše stopnje financiranja, kot je določena z veljavnimi 
predpisi prava Evropske unije.  
 

4.13 V primeru porabe kredita v nasprotju s kreditno pogodbo in/ali 
Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 mora kreditojemalec na 
zahtevo SID banke zagotoviti vračilo državne pomoči, vključno z 
obrestmi za vračilo zlorabljene državne pomoči od dneva 
posameznega črpanja kredita. Višina obrestne mere za vračilo 
zlorabljene državne pomoči se določi tako, da se obrestni meri, 
ki jo Evropska komisija izračuna in objavi v Uradnem listu 
Evropske unije, skladno s členoma 9 in 10 Uredbe Komisije (ES) 
št. 794/200411, doda 100 bazičnih točk. 

 
5. Vloga za financiranje 
 
5.1. Vloga za financiranje je popolna, če je kreditojemalec predložil 

izpolnjen prijavni obrazec SID banke s prilogami: 
(1) predstavitev kreditojemalca na obrazcu SID banke; 
(2) bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz bilančnega 

dobička/bilančne izgube, vsi zadnji oddani na AJPES ali na 
drug nacionalni poslovni register v primeru sedeža v drugi 
državi članici Evropske unije, na poenotenih obrazcih za 
državno statistiko, predpisanih z Navodilom o predložitvi 

                                                 
11 UL L 140, 30.4.2004, str. 1–134 in njene nadaljne spremembe. 

letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih 
subjektov12; 

(3) revidirano in konsolidirano letno poročilo, če kreditojemalca 
k izdelavi teh poročil zavezuje zakon ali drug predpis in še 
ni objavljeno na spletni strani AJPES; 

(4) medletni računovodski izkazi na obrazcu SID banke; 
(5) projekcija finančnih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca 

stanja, izkaz denarnih tokov) za predlagano ročnost kredita, 
oboje na obrazcu SID banke; 

(6) predlog zavarovanj na obrazcu SID banke; 
(7) dokazila o vrednosti v zavarovanje predlaganega 

premoženja; 
(8) izjava za ugotavljanje skupine povezanih strank na obrazcu 

SID banke; 
(9) izjava o statusu MSP na obrazcu SID banke s priloženimi 

obveznimi prilogami; 
(10) podatki kreditojemalca ob vzpostavitvi poslovnega razmerja 

na obrazcu SID banke; 
(11) poslovno - investicijski elaborat, ki mora vsebovati 

predstavitev kreditojemalca in njegovega poslovanja, 
analizo trga, načrt poslovanja za čas ročnosti kredita, ki 
mora izkazovati vzdržen model poslovanja in financiranja, 
potencial za rast kreditojemalca, oceno tveganj in 
problemov, ki bi lahko povzročili slabše poslovanje 
kreditojemalca ali celo ogrozili njegov obstoj ter načrt 
kapitalskega utrjevanja. Investicijski del elaborata mora 
vsebovati predstavitev projekta, specifikacijo celotnih 
stroškov (predračunska vrednost, ločen prikaz za DDV) in 
virov financiranja projekta, terminski načrt realizacije 
projekta, projekcije bodočega poslovanja z obrazložitvijo 
predpostavk, na osnovi katerih projekcije temeljijo. 

 
 
6. Obveščanje o spremembah 
 
6.1. Po oddaji vloge za financiranje morajo biti naslednje načrtovane 

spremembe projekta pisno sporočene SID banki: sprememba 
lokacije in aktivnosti, višine in strukture celotnih stroškov (tudi 
upravičenih stroškov), virov financiranja ali sprememba 
časovnice. Vse spremembe in njihov vpliv na poslovanje morajo 
biti obrazložene. Če kreditojemalec kredit nameni tudi za izvedbo 
novih zaposlitev, mora SID banki pisno sporočiti tudi vse 
spremembe v zvezi z novimi zaposlitvami, ki imajo vpliv na 
znižanje upravičenih stroškov. 

 
6.2. Dopustnost načrtovanih sprememb iz člena 6.1 posebnih 

pogojev se presoja na podlagi skladnosti z določbami posebnih 
pogojev.  

 
6.3. SID banka s spremembami soglaša v obliki enostranske izjave. 

Spremembe iz člena 6.1 posebnih pogojev brez predhodnega 
soglasja SID banke predstavljajo kršitev kreditne pogodbe, 
zaradi katerih lahko SID banka predčasno odpokliče kredit. 

 
 
7. Hramba dokumentacije 
 
7.1. Kreditojemalec je dolžan vso dokumentacijo o kreditu, projektu 

in celotnih stroških (vključno z upravičenimi stroški) hraniti še 
deset let od dokončnega poplačila obveznosti po kreditni 
pogodbi. Isti rok velja tudi za hrambo dokumentacije o 
zaposlitvah, če kreditojemalec kredit nameni tudi za izvedbo 
novih zaposlitev. 

 
 
8. Končne določbe 

 

12 Uradni list RS, št. 86/16. 
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8.1. Sprejeti posebni pogoji so priglašeni ministrstvu, pristojnemu za 
finance, kot shema pomoči za naložbe MSP (št. priglasitve BE01-
5665493-2016) skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014. 

 
8.2. Šteje se, da je državna pomoč dodeljena kreditojemalcu z dnem, 

ko pristojni organ odločanja SID banke odobri kredit. SID banka 
s kreditno pogodbo seznani kreditojemalca o vrsti državne 
pomoči, njeni višini in za katere stroške mu je dodeljena ter 
koliko znaša njena intenzivnost. SID banka o odobrenem kreditu 
poroča ministrstvu, pristojnemu za finance skladno z Zakonom o 
spremljanju državnih pomoči13 in Uredbo o spremembi Uredbe o 
posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih 
pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis14. Če višina državne 
pomoči presega 500.000 evrov, se na spletni strani državnega 
organa, pristojnega za državne pomoči, objavi vse podatke iz 
Priloge III Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 (naziv in oznako 
kreditojemalca, njegovo velikost ob odobritvi kredita, statistično 
teritorialno enoto z oznako NUTS 2, v kateri ima kreditojemalec 
sedež, dejavnost kreditojemalca na ravni skupine (trimestna 
številčna šifra) SKD 2008 oziroma NACE Rev. 2, naziv ukrepa 
državne pomoči ter vrsto, višino, instrument in datum dodelitve 
državne pomoči). 

 
8.3. Višino državne pomoči izračuna SID banka po naslednji formuli: 
 

∑
𝑠𝑡𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑖 ∗ (𝑜. 𝑚.1− 𝑜. 𝑚.2 )

(1 + 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎)𝑖

𝑛

𝑖=1

; č𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑗𝑎 𝑜. 𝑚.2 < 𝑜. 𝑚.1 

 
Simboli, znaki in pojmi uporabljeni v formuli za izračun višine 
državne pomoči imajo naslednji pomen: 
 vsota; 

o.m.1 ekvivalent tržne obrestne mere, ki velja na dan 

odobritve kredita; 

o.m.2 obrestna mera (»all-in«), pri čemer velja 
naslednje: 

- če znašajo običajni stroški nič evrov, je 
o.m.2 enaka pogodbeni obrestni meri ob 

odobritvi kredita; 

- za izračun se uporabi referenčna 
obrestna mera EURIBOR, kot je 
opredeljena v kreditni pogodbi; 

- če je referenčna obrestna mera EURIBOR 
negativna in se za namen kreditne 
pogodbe šteje, da je enaka nič se tudi za 
namen izračuna višine državne pomoči 
šteje, da je takšna obrestna mera enaka 
nič; 

i zaporedna številka meseca; 

n ročnost kredita v mesecih; 

diskontna 

stopnja 

diskontna stopnja določena na osnovi 
Sporočila Komisije o spremembi metode 
določanja referenčnih obrestnih mer in 
diskontnih stopenj, ki velja na dan odobritve 

kredita; 

stanje 
kredita 

ostanek kredita v kapitalizacijskem obdobju 
(po obrestih in razdolžnini) kot izhaja iz načrta 
odplačila kredita za namen izračuna višine 
državne pomoči, v katerem se upošteva, 
odobreni znesek kredita, ročnost kredita 
(vključno z moratorijem), enkratno nakazilo 
kredita takoj po sklenitvi kreditne pogodbe in 
linearna metoda mesečnega odplačila kredita. 

 
8.4. Spremenjeni posebni pogoji veljajo od dneva njihove objave na 

spletni strani SID banke in se uporabljajo le za vloge za 
financiranje oddane po objavi spremenjenih posebnih pogojev. 
SID banka lahko zadnji kredit odobri 31. 12. 2020, vendar ne 
kasneje od skrajnega roka za odobritev kredita, ki izhaja iz 

                                                 
13 Uradni list RS, št. 37/2004. 

programa SID banke, če je le-ta krajši. Rok za oddajo vlog za 
financiranje se izteče najkasneje dva meseca pred rokom iz 
prejšnjega stavka. 

 
Objavljeno na https://www.sid.si, dne 26. 7. 2018 

14 Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14. 


