POSEBNI POGOJI FINANCIRANJA
PODJETIJ ZA NALOŽBENE PROJEKTE, KI
PRISPEVAJO K PREHODU V KROŽNO
GOSPODARSTVO, OB IZBRUHU COVID-19
1.

Uvodne določbe

1.1 Posebni pogoji financiranja podjetij za naložbene
projekte, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo,
ob izbruhu COVID-19 (posebni pogoji), urejajo pogoje
za pridobitev kredita s statusom državne pomoči za
odpravo resne motnje v gospodarstvu po »Razvojnospodbujevalnem programu SID banke financiranja
podjetij za naložbene projekte, ki prispevajo k prehodu v
krožno gospodarstvo« (z oznako: NALOŽBE3). Za
utemeljitev prispevka naložbenega projekta k prehodu v
krožno gospodarstvo se uporablja metodologija ReSOLVE,
ki jo je razvila Fundacija Ellen MacArthur (Delivering the
circular economy: a toolkit for policymakers, V1.1, 2015).
1.2 Izrazi, uporabljeni v posebnih pogojih, imajo naslednji
pomen:
AJPES pomeni Agencijo Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve;
ekvivalent tržne obrestne mere pomeni
referenčno obrestno mero, kakor je določena v
Sporočilu Komisije o spremembi metode določanja
referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj
ekvivalenta tržne obrestne mere (UL C 14,
19. 1. 2008, str. 6-9);
finančni izkazi pomenijo bilanco stanja in izkaz
poslovnega izida;
kredit pomeni znesek financiranja, ki ga s kreditno
pogodbo dogovorita SID banka in kreditojemalec;
kreditna pogodba pomeni pogodbo, ki ureja
pravice in obveznosti SID banke in kreditojemalca,
katere sestavni del so posebni pogoji;
MSP pomeni mikro, malo ali srednje veliko podjetje,
kakor je določeno v Prilogi 1 k Priporočilu Komisije
2003/361/ES (UL L 124, 20. 5. 2003, str. 36);
nabavna vrednost pomeni nabavno vrednost,
kakor je določena v SRS;
neopredmeteno
sredstvo
pomeni
neopredmeteno sredstvo, kakor je določeno v SRS;
opredmeteno
osnovno
sredstvo
pomeni
opredmeteno osnovno sredstvo, kakor je določeno v
SRS;
podjetje pomeni subjekt, ki opravlja dejavnost proti
plačilu na trgu,
ne glede na njegovo
pravnoorganizacijsko obliko in lastninsko pripadnost;
podjetnik pomeni samostojnega podjetnika
posameznika
ali
samostojno
podjetnico
posameznico;
poslovni račun pomeni tisti transakcijski račun,
katerega imetnik je podjetje in katerega podatki se
vodijo v poslovnem delu registra transakcijskih
računov pri AJPES;
S.BON-1 ali S.BON-1/P pomeni bonitetno
informacijo zunanjega bonitetnega vira AJPES;
SISBON pomeni sistem izmenjave informacij o
zadolženosti fizičnih oseb skladno z Zakonom o
centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št.
77/16);
Sporočilo Komisije pomeni Začasni okvir za
ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob
izbruhu COVID-19 in njegove spremembe (UL C 91I
z dne 20. 3. 2020, str. 1–9; UL C 112I z dne
4. 4. 2020, str. 1-9; UL C 164 z dne 13. 5. 2020, str.
3-15; UL C 218 z dne 2. 7. 2020, str. 3–8; UL C 340I
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z dne 13. 10. 2020, str. 1–10; UL C 34, 1.2.2021, str.
6);
SKD 2008 pomeni standardno klasifikacijo
dejavnosti, kakor je določena v Uredbi o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08);
SRS pomeni Slovenske računovodske standarde
(2016) (Uradni list RS, št. 95/15 z nadaljnjimi
spremembami);
Uredbe de minimis pomenijo naslednje uredbe:
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis (UL L 352, 24. 12. 2013, str. 1- 8), Uredba
Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v
kmetijskem sektorju (UL L 352, 24. 12. 2013, str. 917), Uredba Komisije (EU) št. 717/2014 z dne
27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v
sektorju ribištva in akvakulture (UL L 190, 28. 6.
2014, str. 45-54) ter Uredba Komisije (EU) št.
360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve
splošnega gospodarskega pomena (UL L 114,
26. 4. 2012, str. 8-13);
Uredbe o splošnih skupinskih izjemah pomenijo
naslednje uredbe: Uredba Komisije (EU) št.
651/2014 , Uredba Komisije (ES) št. 702/2014 z dne
25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L
193, 1. 7. 2014, str. 1-75) ter Uredba Komisije (EU)
št. 1388/2014 z dne 16. decembra 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s
proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za združljive
z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 369, 24.
12. 2014, str. 37-63);
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 pomeni
Uredbo 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 (UL L 187, 26. 6. 2014, str. 1-78), zadnjič
spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne
2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št.
1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti
in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s
podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi
prilagoditvami (UL L 215, 7. 7. 2020, str. 3–6);
začetek izvedbenih del pomeni prvo pravno
zavezujoče dejanje 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 izvedbenih del;
zaključek del pomeni izvedbo projekta skladno s
poslovno-investicijskim elaboratom in se dokazuje z
datumom izročitve in prevzema izvedenih del, ki je
naveden v zadnjem primopredajnem zapisniku.
Enako velja tudi v primeru nakupa opredmetenih
osnovnih sredstev ali neopredmetenih sredstev, v
kolikor
prevzemni
dokumenti
obstojijo;
v
nasprotnem primeru se za ta datum šteje datum
izdaje računa.
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2.

vodi poslovne knjige in sestavlja letna poročila, ki
jih oddaja na AJPES.

Primerni kreditojemalci

2.1 Kreditojemalec je lahko le podjetje, ki izpolnjuje vse
naslednje pogoje:
je gospodarska družba, ki je ustanovljena in deluje
po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni
list RS, št. 65/2009 – UPB z nadaljnjimi
spremembami), podjetnik, ki je ustanovljen in deluje
po ZGD-1, ali zadruga, ki je ustanovljena in deluje po
Zakonu o zadrugah – ZZad (Uradni list RS, št. 97/09
– UPB);
ima sedež v Republiki Sloveniji;
je utrpel nenadno zmanjšanje likvidnosti zaradi
izbruha COVID-19;
na dan 31. 12. 2019 ni podjetje v težavah kot je
opredeljeno v Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014;
ob odobritvi kredita ni v postopku zaradi
insolventnosti in hkrati niso izpolnjeni pogoji za
uvedbo postopka zaradi insolventnosti na predlog
upnikov po določbah Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št.
13/14 – UPB z nadaljnjimi spremembami);
ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko
posluje najmanj dve polni poslovni leti;
v zadnjem zaključenem poslovnem letu ob oddaji
vloge za financiranje ima povprečno število
zaposlenih (op. podatek iz finančnih izkazov pod AOP
188) najmanj 2,0;
ob odobritvi kredita nima neporavnanih obveznosti iz
naslova obveznih dajatev;
ob odobritvi kredita nima neporavnanega naloga za
izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske
komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo z notranjim trgom;
ne opravlja dejavnosti, razvrščene po SKD 2008 v
področje »K Finančne in zavarovalniške dejavnosti«;
če opravlja tudi katero izmed dejavnosti, ki so
razvrščene po SKD 2008 v področje »A Kmetijstvo in
lov, gozdarstvo, ribištvo«, »C 10.2 Predelava in
konzerviranje rib, rakov in mehkužcev«, »G 46.38
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci« ali »G 47.23 Trgovina na drobno v
specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci«,
mora zanje voditi ločeno računovodstvo in ločene
računovodske evidence, na način kot da bi se vsaka
takšna dejavnost opravljala v pravno samostojni
organizaciji;
je predložil popolno vlogo za financiranje in razkril
vse podatke in dal pojasnila, ki jih je SID banka
dodatno zahtevala za presojo vloge za financiranje,
zlasti pa je v vlogi za financiranje natančno in
določno opisal projekt, vključno z datumom začetka
izvedbenih del in zaključka del, ter navedel
instrument pomoči (kredit), svoj naziv in velikost ter
(mikro) lokacijo projekta ter pregledno prikazal
celotne stroške projekta in vire financiranja le-teh.
2.2 Kreditojemalec, ki uveljavi status MSP, mora ob
odobritvi kredita izpolnjevati tudi pogoje za MSP, v
trenutku odobritve kredita pa ne sme imeti načrtov za
statusno spremembo ali spremembo lastništva, zaradi
katere ne bi več izpolnjeval pogojev za MSP.
2.3 Podjetnik mora poleg pogojev iz člena 2.1 posebnih
pogojev izpolnjevati tudi naslednja dva pogoja:
ima odprt poslovni račun pri ponudnikih plačilnih
storitev v Republiki Slovenij, kamor SID banka
nakaže sredstva kredita;
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3.

Dopustni pogoji financiranja

3.1 Najnižji kredit znaša 100.000 evrov na projekt, najvišji
kredit pa 10.000.000 evrov na projekt, z omejitvami iz
člena 5.4 in 5.6 posebnih pogojev. Kredit skupaj z drugimi
sredstvi iz virov SID banke znaša največ 85% celotnih
stroškov projekta. 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. Ob odobritvi kredita mora biti
pogodbena obrestna mera nižja od ekvivalenta tržne
obrestne mere. Če ekvivalent tržne obrestne mere znaša
0 (nič) bazičnih točk ali manj, nespremenljivi pribitek v
nobenem primeru ne more biti nižji od 0 (nič) bazičnih
točk, če pa so izpolnjeni pogoji iz člena 5.4 posebnih
pogojev, je ob odobritvi kredita pogodbena obrestna
mera enaka obrestni meri iz člena 5.5 posebnih pogojev.
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
glavnice kredita, je najmanj 3 (tri) leta in največ 8 (osem)
let in se šteje od dneva začetka veljavnosti kreditne
pogodbe do dneva zapadlosti zadnjega obroka kredita.
3.6 Moratorij na odplačilo kredita (glavnice) je lahko največ
polovica ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 (pet) let.
3.7 Kredit se črpa v enkratnem znesku. Rok za črpanje kredita
se določi v kreditni pogodbi in ne sme presegati
petinštirideset (45) dni od dneva sklenitve kreditne
pogodbe.
3.8 Kredit se odplačuje v enakih mesečnih, kvartalnih,
polletnih ali letnih obrokih, skladno z določili kreditne
pogodbe.
3.9 Kreditojemalec je dolžan ponuditi za SID banko ustrezno
zavarovanje. SID banka ima diskrecijsko pravico izbrati
najprimernejše zavarovanje za posamezen kredit.
Zavarovanje mora biti ustanovljeno skladno s pogoji iz
kreditne pogodbe.
3.10 Višina in vrste nadomestil za opravljeno storitev so
določeni v kreditni pogodbi.
3.11 Skrajni rok za sklenitev kreditne pogodbe je 31. 12. 2021,
po tem datumu pa je sklenitev kreditne pogodbe možna
le, če je prišlo do podaljšanja veljavnosti sheme državne
pomoči iz člena 5.1 posebnih pogojev.
3.12 Drugi kreditni pogoji in finančne zaveze se določijo v
kreditni pogodbi.
3.13 V času trajanja kreditne pogodbe ni možno znižanje
obrestne mere.
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4.

Primeren namen kredita

4.1 Kreditojemalec sme kredit nameniti le za izvedbo
naložbenega projekta na območju Republike Slovenije, ki
prispeva:
k obnavljanju in ponovni vzpostavitvi naravnega
kapitala (npr.: koriščenje obnovljivih virov energije,
kot so sončna, vodna in vetrna energija; bioplinarna;
vrnitev dragocenih bioloških hranil v biosfero;
vzpostavitev, zadržanje in obnova ekosistemov);
in/ali
k boljši izkoriščenosti in izrabi izdelkov (npr.:
vzpostavitev
sheme
souporabe
izdelkov;
vzpostavitev izmenjalne platforme; razvoj in/ali
proizvodnja proizvodov, ki jim je mogoče
podaljševati uporabnost npr. z vzdrževanjem,
možnostjo nadgradnje), odkup in prodaja rabljenih
proizvodov); in/ali
k optimizaciji delovanja sistemov (npr.: ukrepi za
manjšanje količin nastalih odpadkov v proizvodnji;
ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode;
ukrepi za zmanjšanje porabe energije; optimizacija
logistike); in/ali
h kroženju proizvodov in snovi (npr.: razvoj in/ali
proizvodnja alternativnih surovin; razvoj in
proizvodnja proizvodov iz materialov, ki jih je
mogoče reciklirati; recikliranje proizvodov; razvoj in
proizvodnja proizvodov iz recikliranih materialov;
razgradnja in ponovna sestava proizvodov; obnova
proizvodov in njihovih sestavin); in/ali
k dematerializaciji izdelkov (npr.: zamenjava fizičnih
proizvodov z virtualnimi; zagotavljanje storitev na
daljavo); in/ali
k izbiri virov in tehnologij za krožno gospodarstvo
(npr.: uporaba alternativnih surovin; zamenjava
zastarelih tehnologij z naprednimi tehnologijami
(npr. aplikativna proizvodnja – 3D tiskanje);
ponujanje storitev namesto proizvodov);
(v nadaljevanju: projekt).
4.2 Projekt se ne izvaja v dejavnosti iz desete in enajste
alineje člena 2.1 posebnih pogojev
4.3 Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično
izvedljiv ter zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi.
4.4 Kreditojemalec ne sme pričeti z izvedbenimi deli pred
1. 1. 2020 in ne sme končati z deli pred oddajo vloge za
financiranje. Skrajni rok za zaključek del je 6 (šest) let od
začetka izvedbenih del.
4.5 Kredit se ne sme nameniti zgolj za naložbo v zemljišča
in/ali stavbe.
4.6 Naložba v zemljišča, ki so potrebna za izvedbo projekta,
sme znašati največ 50 % celotnih stroškov projekta iz
člena 4.7 posebnih pogojev.
4.7 Med celotne stroške projekta se priznavajo:
nabavne vrednosti vseh neopredmetenih sredstev,
tehnično nujnih in izključno uporabljenih za izvedbo
projekta, ob začetnem pripoznanju v knjigovodskih
razvidih kreditojemalca (t.j. ob aktiviranju sredstva)
pod pogojem, da je njihova doba koristnosti končna
in da so kupljeni od tretjih oseb; in
nabavne vrednosti vseh opredmetenih osnovnih
sredstev, tehnično nujnih in izključno uporabljenih za
izvedbo projekta, ob začetnem pripoznanju v
knjigovodskih razvidih kreditojemalca (t.j. ob
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aktiviranju sredstva); opredmetena sredstva, razen
nepremičnin morajo biti nova (tj. še neaktivirana); in
povečanje nabavne vrednosti nepremičnine po
začetni prepoznavi v knjigovodskih razvidih
kreditojemalca.
4.8 Med celotne stroške projekta se lahko prizna tudi:
nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega
inventarja in trgovskega blaga pod pogojem, da so
kupljeni od drugih podjetij; in/ali
stroške dela (op. vključuje tudi povračila stroškov
zaposlenim, ki imajo naravo stroška dela); in/ali
naslednje stroške in povračila stroškov v zvezi z
opravljanjem dela podjetnika: (i) prispevki za
socialno varnost, (ii) povračilo stroškov v zvezi s
službenimi potovanji, (iii) povračilo stroškov
prehrane med delom, (iv) povračilo stroškov prevoza
na delo in z njega ter (v) povračilo stroškov dela na
terenu (v nadaljevanju: stroški dela podjetnika).
4.9 Stroške iz člena 4.8 posebnih pogojev se med celotnimi
stroški projekta prizna največ do višine stroškov iz člena
4.7 posebnih pogojev.
4.10 Storitev, ki se upošteva v nabavni vrednosti
opredmetenega
osnovnega
sredstva
ali
neopredmetenega sredstva, se ne prizna med celotnimi
stroški projekta iz prve alineje člena 4.8 posebnih
pogojev.
4.11 Med celotnimi stroški projekta se ne prizna tistega
materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega
blaga ter tistih stroškov dela in stroškov dela podjetnika,
ki jih kreditojemalec krije z drugimi krediti iz virov SID
banke.
4.12 Material, storitev, strošek dela se razlagajo skladno s SRS.
4.13 Celotni stroški projekta morajo biti podprti z
dokumentarnimi dokazili, ki morajo biti razumljiva,
podrobna in posodobljena. Računi in računom
enakovredne knjigovodske listine v zvezi z nabavno
vrednostjo opredmetenih osnovnih in neopredmetenih
sredstev morajo biti izdani v obdobju od začetka
izvedbenih del do pripoznanja opredmetenih osnovnih in
neopredmetenih sredstev v knjigovodskih razvidih
kreditojemalca (tj. ob aktiviranju sredstev) ali pripoznanja
povečanja nabavne vrednosti v knjigovodskih razvidih
kreditojemalca, če gre za obnovo nepremičnin . Računi in
računom enakovredne knjigovodske listine v zvezi z
nabavno vrednostjo materiala, storitev, drobnega
inventarja in trgovskega blaga, stroški dela ter stroški dela
podjetnika morajo biti izdani v obdobju od začetka
izvedbenih del do zaključka del, a največ od oddaje vloge
za financiranje do izteka dvanajstega meseca od oddaje
vloge za financiranje. Računi in računom enakovredne
knjigovodske listine za pripravljalne aktivnosti in nakup
zemljišča so lahko izdani tudi pred začetkom izvedbenih
del.
4.14 Kredit se ne sme porabiti za:
opredmeteno osnovno sredstvo, pridobljeno z
zamenjavo za drugo nedenarno sredstvo ali za
sredstvo, ki je deloma denarno in deloma
nedenarno;
neopredmeteno sredstvo, pridobljeno z zamenjavo
za drugo nedenarno sredstvo ali za sredstvo, ki je
deloma denarno in deloma nedenarno;
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opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena
sredstva, ki jih podjetnik pridobi s prenosom
stvarnega premoženja iz gospodinjstva;
stroške materiala in storitev, ki nastajajo v zvezi z
zasebno rabo stvarnega premoženja, ki ga podjetnik
ne izkazuje v poslovnih knjigah.
5.

Status državne pomoči

5.1 Kredit se obravnava kot državna pomoč za odpravljanje
resne motnje v gospodarstvu in se dodeli na podlagi
sheme državne pomoči: »Protokol SID banke o državni

pomoči v obliki javnih posojil, podeljeni skladno s
Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne
pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19«,

ki jo vodi Evropska komisija pod št. SA.57724(2020/N)
(spremenjena s Sklepom Komisije o državni pomoči št.
SA.60415 in št. SA.62041(2021/N)),, ministrstvo,
pristojno za finance pa pod št. 0001-5665493-2020.
5.2 Šteje se, da je državna pomoč dodeljena kreditojemalcu
z dnem odobritve kredita. Če so pogoji iz členov 5.4 in 5.5
posebnih pogojev izpolnjeni, SID banka državno pomoč
dodeli na podlagi oddelka 3.3 Sporočila Komisije. V
nasprotnem primeru SID banka državno pomoč dodeli na
podlagi oddelka 3.1 Sporočila Komisije pod pogoji,
določenimi v členu 5.6. SID banka s kreditno pogodbo
seznani kreditojemalca o višini in dnevu dodelitve državne
pomoči. SID banka o državni pomoči poroča ministrstvu,
pristojnemu za finance skladno z Zakonom o spremljanju
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/2004) in Uredbo o
posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih
državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis
(Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14).
5.3 Višina državne pomoči je enaka višini kredita (glavnica).
5.4 Kredit skupaj:
z drugimi državnimi pomočmi na podlagi oddelkov
3.2 in 3.3 Sporočila Komisije, ki so bile dodeljene
kreditojemalcu do odobritve kredita, ne sme preseči:
(i) dvojnega zneska letne mase plač kreditojemalca
(op. vsota naslednjih podatkov iz finančnih izkazov
pod AOP postavkami 140, 141, in 142) za leto 2019;
ali (ii) 25 % zneska skupnega prometa
kreditojemalca v letu 2019 (op. podatek iz finančnih
izkazov pod AOP postavko 110); torej tistega od
obeh pragov, ki je ob odobritvi kredita višji in zato za
kreditojemalca ugodnejši;
s pomočmi na podlagi uredb de minimis, ki so bile
dodeljene kreditojemalcu do odobritve kredita za iste
stroške kot kredit, ne sme preseči zneska iz prve
alineje člena 5.4 posebnih pogojev;
z drugimi državnimi pomočmi na podlagi uredb o
splošnih skupinskih izjemah, ki so bile dodeljene
kreditojemalcu do odobritve kredita za iste stroške
kot kredit, in pomočmi na podlagi uredb de minimis,
ki so bile dodeljene kreditojemalcu do odobritve
kredita za iste stroške kot kredit, ne sme presegati
največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki
se uporablja za drugo državno pomoč v skladu z
uredbo o splošnih skupinskih izjemah.
5.5 Če so pogoji iz členov 3.2 in 5.4 posebnih pogojev
izpolnjeni, pogodbena obrestna mera (all-in) ob odobritvi
kredita odvisno od velikosti kreditojemalca in ročnosti
kredita znaša najmanj:

Ročnost kredita

Kreditojemalec,
ki uveljavi
status MSP
0,18 %

Kreditojemalec,
ki ne uveljavi
statusa MSP
0,60 %

37
in
48

0,38 %

1,05 %

49
in
60

0,48 %

1,30 %

61
in
72

0,55 %

1,45 %

73
in
84

1,70 %

2,70 %

85
in
96

2,20 %

3,20 %

36 mesecev
Najmanj
mesecev
največ
mesecev
Najmanj
mesecev
največ
mesecev
Najmanj
mesecev
največ
mesecev
Najmanj
mesecev
največ
mesecev
Najmanj
mesecev
največ
mesecev

5.6 Če pogoji iz členov 5.4 in/ali 5.5 posebnih pogojev niso
izpolnjeni, kredit skupaj:
z drugimi državnimi pomočmi na podlagi oddelka 3.1
Sporočila Komisije, ki so bile dodeljene enotnemu
gospodarskemu subjektu do odobritve kredita, ne
sme preseči 1.800.000 evrov;
s pomočmi na podlagi uredb de minimis, ki so bile
dodeljene kreditojemalcu do odobritve kredita za iste
stroške kot kredit, ne sme preseči 1.800.000 evrov;
z drugimi državnimi pomočmi na podlagi uredb o
splošnih skupinskih izjemah, ki so bile dodeljene
kreditojemalcu do odobritve kredita za iste stroške
kot kredit, in pomočmi na podlagi uredb de minimis,
ki so bile dodeljene kreditojemalcu do odobritve
kredita za iste stroške kot kredit, ne sme presegati
največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki
se uporablja za druge državne pomoči v skladu z
uredbami o splošnih skupinskih izjemah.
5.7 Za namen člena 5.6 posebnih pogojev se kot enotni
gospodarski subjekt šteje skupino sicer pravno ločenih
subjektov, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in
imajo enoten vir nadzora oziroma ima eden od teh
subjektov odločilen vpliv na druge v skupini. To so vsa
podjetja, ki so med seboj neposredno ali preko enega ali
več drugih podjetij najmanj v enem od naslednjih
razmerij:
podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja;
podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
glasov članov upravnega, poslovnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z
navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni
pogodbi ali statutu;
podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje
večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov
navedenega podjetja.
5.8 Če kreditojemalec poda neresnične izjave, podatke ali
listine, zaradi katerih:

OZNAKA – PP-NALOŽBE3-COVID

4/6

niso izpolnjeni pogoji za dodelitev državne pomoči iz
tretje, četrte, sedme, devete, desete in enajste
alineje člena 2.1 posebnih pogojev ter členov 2.2, in
4 posebnih pogojev, in/ali
je državna pomoč previsoka glede na omejitve iz
členov 5.4 in 5.6 posebnih pogojev,
je kreditojemalec na zahtevo SID banke dolžan vrniti
pomoč (vračilo pomoči) skupaj z obrestmi za vračilo
pomoči v višini obrestne mere, kot je določena v členu 5.9
posebnih pogojev, in sicer od dneva črpanja kredita.
5.9 Višina obrestne mere za vračilo pomoči se določi tako, da
se obrestni meri, ki jo Evropska komisija izračuna in objavi
v Uradnem listu Evropske unije skladno z 9. in 10. členom
Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 (UL L 140,
30. 4. 2004, str. 1–134 in njene nadaljnje spremembe),
doda 100 bazičnih točk.
5.10 Pomoč podeljena v obliki kredita skladno s temi posebnimi
pogoji se upošteva pri kumulaciji z drugimi državnimi
pomočmi in/ali s pomočmi de minimis, za katere bo
kreditojemalec zaprosil po odobritvi kredita.
6.

Vloga za financiranje

6.1 Vloga za financiranje je popolna, če je kreditojemalec
predložil izpolnjen prijavni obrazec SID banke s sledečimi
prilogami:
predstavitev kreditojemalca na obrazcu SID banke;
vsi zadnji in predzadnji finančni izkazi, oddani na
AJPES, na poenotenih obrazcih za državno statistiko,
kot so predpisani z Navodilom o predložitvi letnih in
zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih
subjektov (Uradni list RS, št. 86/16);
zadnje revidirano in konsolidirano letno poročilo
kreditojemalca, ki je bilo oddano na AJPES, če
kreditojemalca k izdelavi teh poročil zavezuje zakon
ali drug predpis, poročilo pa še ni objavljeno na
spletni strani AJPES;
projekcija finančnih izkazov kreditojemalca za
predlagano ročnost kredita, vendar ne več kot za 10
let, na obrazcu SID banke, ki vključuje tudi zadnje
razpoložljive medletne finančne podatke o
poslovanju kreditojemalca ter podatke za enako
medletno obdobje preteklega leta;
predlog zavarovanj na obrazcu SID banke;
dokazila o vrednosti v zavarovanje predlaganega
premoženja;
izjava za ugotavljanje skupine povezanih strank na
obrazcu SID banke;
podatki kreditojemalca ob vzpostavitvi poslovnega
razmerja na obrazcu SID banke;
izjava kreditojemalca o statusu podjetje v težavah na
obrazcu SID banke;
izjava kreditojemalca o statusu MSP na obrazcu SID
banke s priloženimi obveznimi prilogami, če
uveljavlja status MSP;
poslovno-investicijski elaborat, ki v odvisnosti od
vsebine in višine celotnih stroškov projekta zajema:
predstavitev
kreditojemalca
in
njegovega
poslovanja, analizo trga, predstavitev namena
kredita, specifikacijo celotnih stroškov projekta
(upoštevaje predračunske vrednosti) in virov
financiranja celotnih stroškov projekta, terminski
načrt realizacije, projekcije bodočega poslovanja z
obrazložitvijo predpostavk, na osnovi katerih
projekcije temeljijo. Iz poslovno-investicijskega
elaborata mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev iz
členov 4 in 5.6 posebnih pogojev;
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načrt o ukrepih za odpravo težav zaradi nenadnega
zmanjšanja likvidnosti zaradi izbruha COVID-19,
vključno z opisom že izvedenih in načrtovanih
aktivnosti za pridobitev olajšav, nepovratnih
sredstev, povračil plač, odlogov davkov, odlogov
plačil, pridobitvijo likvidnostnih posojil in moratorijev
pri drugih bankah, ipd.
6.2 Podjetnik mora poleg prilog iz člena 6.1 posebnih pogojev
predložiti tudi:
S.BON-1, ki ne sme biti starejši od 1 (enega)
meseca;
izpisek iz SISBON, ki ne sme biti starejši od 1 (enega)
meseca; gre za podatke, ki se v SISBON poročajo in
vodijo za fizično osebo.
6.3 Zadruga mora poleg prilog iz člena 6.1 posebnih pogojev
predložiti tudi S.BON-1 ali S.BON-1/P, ki ne sme biti
starejši od 1 (enega) meseca.
6.4 Kreditojemalec mora vlogi za financiranje kot dokazilo za
izpolnjevanje pogoja iz tretje alineje člena 2.1 posebnih
pogojev predložiti tudi:
dokazilo, da kreditojemalec opravlja dejavnost, za
katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom
določeno, da se prodaja storitve oziroma blaga
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni
COVID-19 začasno prepove; ali
dokazilo o padcu čistih prihodkov od prodaje
kreditojemalca od 1. 2. 2020 dalje; ali
utemeljena ocena pričakovanega padca čistih
prihodkov od prodaje kreditojemalca v obdobju
naslednjih dvanajst (12) mesecev od oddaje vloge in
(i) dokazila o odpovedanih naročilih kupcev in ocena
pričakovanih odpovedi naročil, (ii) dokazila o
zamudah, izpadih ali prekinitvah dobav s strani
njegovih dobaviteljev oziroma utemeljena ocena
pričakovanih zamud, izpadov ali prekinitev dobav
njegovih dobaviteljev v naslednjih dvanajstih (12)
mesecih, (iii) dokazila o povečanju zapadlih in še ne
plačanih terjatev in/ali (iv) dokazila o zmanjšanem
obsegu proizvodnje oziroma o zmanjšanem obsegu
opravljenih storitev zaradi nižje prisotnosti
zaposlenih na delovnem mestu, vključno z dokazila o
manjši prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu
zaradi izbruha COVID-19.
7.

Obveščanje o spremembah

7.1 Po oddaji vloge za financiranje mora kreditojemalec vse
spremembe, ki se nanašajo na pogoje pridobitve kredita,
ki so določeni v členih 3 in 4 posebnih pogojev,
nemudoma pisno sporočiti SID banki. Prav tako mora
kreditojemalec pisno sporočiti spremembe, ki bi lahko
vplivale na odločitev o izpolnjevanju pogojev vezanih na
dopustnost dodelitve državne pomoči, kot so določeni v
členih 5.4 do 5.6 posebnih pogojev. Vse spremembe in
njihov vpliv na poslovanje morajo biti obrazložene.
7.2 Dopustnost načrtovanih sprememb iz člena 7.1 posebnih
pogojev po oddaji vloge za financiranje se presoja na
podlagi skladnosti z določbami posebnih pogojev, v času
sklenjenega pogodbenega razmerja pa tudi na podlagi
ostalih določil kreditne pogodbe.
7.3 SID banka lahko s spremembami soglaša v obliki
enostranske izjave ali predlaga sklenitev dodatka h
kreditni pogodbi, v kolikor se spreminjajo parametri
projekta, ki so dogovorjeni v kreditni pogodbi.
Spremembe iz člena 7.1 posebnih pogojev brez
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predhodnega soglasja SID banke predstavljajo kršitev
kreditne pogodbe, zaradi katerih lahko SID banka
predčasno odpokliče kredit.
8.

Hramba dokumentacije

8.1 Kreditojemalec je dolžan vso dokumentacijo o kreditu in
projektu hraniti še deset let od dokončnega poplačila
obveznosti po kreditni pogodbi.
9.

Končne določbe

9.1 Posebni pogoji veljajo od dne 23. 4. 2021.
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