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Posebni pogoji financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij 
(PPfpMSP) 

 
 

1. Uvodne določbe 
 

1.1 Posebne pogoje financiranja poslovanja malih in 
srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: posebni 
pogoji) je sprejela SID – Slovenska izvozna in razvojna 
banka, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka) s 
sklepom Kreditnega odbora SID banke dne 23. 9. 2013, 
dne 10. 2. 2014 ter dne 16.6.2014 2014 potrdila 
spremembe posebnih pogojev, oboje na podlagi b) 
točke prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenski 
izvozni in razvojni banki1 in Uredbe Komisije (EU) št. 
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis2 (v nadaljevanju: Uredba Komisije 
(EU) št. 1407/2013). 

 
1.2 Posebni pogoji so priglašeni ministrstvu, pristojnem za 

finance, kot shema pomoči de minimis (št. priglasitve 
M001-5665493-2013, M0001-5665493-2013/I), skladno 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, ki je pred 
izvajanjem ni potrebno priglasiti Evropski komisiji po 
tretjem odstavku 108. člena Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU). 

 
 

2. Definicije uporabljenih pojmov 
 

2.1 AJPES pomeni Agencijo Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve. 

 
2.2 Čisti prihodek od prodaje pomeni znesek iz 

računovodskih izkazov pod postavko AJPES AOP110. 
 

2.3 Delež izvoza pomeni delež čistih prihodkov od 
prodaje na trgu EU in izven trga EU v vseh čistih 
prihodkih od prodaje in pomeni količnik po podatkih iz 
računovodskih izkazov: (�������������)

�����

. 

 
2.4 Dodana vrednost na zaposlenega pomeni količnik 

po podatkih iz računovodskih izkazov: 
�����������������

�����
. 

 
2.5 Državna pomoč pomeni vir financiranja ali drugo 

obliko koristi, dodeljeno v okviru evropskega, 
nacionalnega, regionalnega ali lokalnega ukrepa, ki 
izpolnjuje merila, določena v prvem odstavku 107. 
člena PDEU. 

 
2.6 EBITDA pomeni poslovni izid iz poslovanja, povečan za 

odpise vrednosti po podatkih iz računovodskih izkazov: 
AOP151 - AOP152 + AOP144. 
 

2.7 Ekvivalent tržne obrestne mere pomeni referenčno 
obrestno mero, ki se določi skladno s Sporočilom 
Komisije o spremembi metode določanja referenčnih 
obrestnih mer in diskontnih stopenj.3 

 
2.8 Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med 

seboj neposredno ali preko enega ali več drugih 
podjetij najmanj v enem od naslednjih razmerij:  

(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja;  

                                                 

1 Ur.l. RS, št. 56/08, 20/09. 
2 UL L 352, 24.12.2013 str. 1. 
3 UL C 14, 19.1.2008 str. 6. 

(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;  

(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z 
navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni 
pogodbi ali statutu;  

(d) 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.  
 

2.9 Finančni dolg pomeni seštevek kratkoročnih in 
dolgoročnih finančnih obveznosti po podatkih iz 
računovodskih izkazov: AOP076 + AOP087. 

 
2.10 Izključen sektor pomeni: 
(a) dejavnosti razvrščene v naslednja področja, oddelke, 

skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni 
klasifikaciji dejavnosti4:  
i. A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,5 
ii. B 05 - Pridobivanje premoga,6 
iii. C 12 - Proizvodnja tobačnih izdelkov, 7 
iv. C 20.51 - Proizvodnja razstreliv, 8 
v. C 25.4 Proizvodnja orožja in streliva,9 
vi. C 30.4 - Proizvodnja bojnih vozil, 10 
vii. G 46.35 - Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, 

11 
viii. G 47.26 - Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s tobačnimi izdelki, 12 
ix. K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti13 
x. L - Poslovanje z nepremičninami,14 
xi. R 92 - Prirejanje iger na srečo,15 

(b) okoljsko vprašljive dejavnosti, 
(c) vključevanje uporabe živali za poskuse ali druga etično 

ali moralno vprašljiva področja (npr. raziskave na 
področju kloniranja človeka). 
 

2.11 Knjigovodska listina pomeni v posebni pisni obliki 
sestavljen in s podpisi potrjen zapis o poslovnem 
dogodku, kot podlaga za vnašanje knjigovodskih 
podatkov v poslovne knjige in kontroliranje poslovnega 
dogodka. Knjigovodske listine morajo izkazovati 
poslovne dogodke verodostojno in pošteno. Sestavljajo 
se za poslovne dogodke, ki spreminjajo sredstva, 
obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke. 

 
2.12 Kredit pomeni s kreditno pogodbo dogovorjen znesek 

financiranja upravičenca. 
 

                                                 

4 Ur.l. RS, št. 69/07, 17/08 
5 V smislu točke (a) in (b) prvega odstavka 1. člena Uredbe Komisije (EU) št. 
1407/2013. 
6 V smislu okoljsko vprašljivih dejavnosti . 
7 V smislu dejavnosti proizvodnje, predelave in/ali distribucije tobaka. 
8 V smislu dejavnosti proizvodnje orožja, streliva ter druge vojaške in policijske 
opreme ali izgradnje vojaške in policijske infrastrukture. 
9 V smislu dejavnosti proizvodnje orožja, streliva ter druge vojaške in policijske 
opreme ali izgradnje vojaške in policijske infrastrukture. 
10 V smislu dejavnosti proizvodnje orožja, streliva ter druge vojaške in policijske 
opreme ali izgradnje vojaške in policijske infrastrukture. 
11 V smislu dejavnosti proizvodnje, predelave in/ali distribucije tobaka. 
12 V smislu dejavnosti proizvodnje, predelave in/ali distribucije tobaka. 
13 V smislu dejavnosti zavarovalništva in/ali finančnega posredovanja. 
14 V smislu dejavnosti naložbenja nepremičnin in/ali posredovanja pri poslih z 
nepremičninami. 
15 V smislu dejavnosti prirejanja iger na srečo. 
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2.13 Kreditna pogodba pomeni pogodbo med SID banko 
in upravičencem, ki določa znesek ter pogoje, pod 
katerimi bo kredit dan upravičencu, uporabljen in 
vrnjen SID banki. 

 
2.14 Malo in srednje veliko podjetje pomeni kategorijo 

velikosti upravičenca, kot je opredeljena v Prilogi 1 
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6.8.200816 oz. 
pravne naslednice te uredbe (v nadaljevanju: MSP). 
 

2.15 Nadomestilo pomeni nadomestilo za storitve, ki jih 
SID banka opravlja kot banka, v svojem imenu in za 
svoj račun. 

 
2.16 Neto finančni dolg pomeni finančni dolg, zmanjšan 

za denarna sredstva po podatkih iz računovodskih 
izkazov: AOP076 + AOP087 – AOP052. 
 

2.17 Plača pomeni znesek iz računovodskih izkazov pod 
postavko AOP139, ki zajema stroške plač, stroške 
pokojninskih zavarovanj, stroške drugih socialnih 
zavarovanj ter druge stroške dela. 
 

2.18 Pomoč de minimis pomeni vir financiranja ali drugo 
obliko koristi, ki zaradi svoje višine ne izkrivlja ali 
ogroža konkurence in ne predstavlja državne pomoči, v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. 
 

2.19 Povprečno število zaposlenih pomeni podatek iz 
računovodskih izkazov pod postavko AOP188. 
 

2.20 Program pomeni na spletni strani http://www.sid.si 
objavljeno shemo alociranja sredstev iz lastnih virov 
SID banke, ki vsebuje vse potrebne podatke za 
pripravo in pravočasno predložitev popolne vloge za 
kredit, cenik in standardizirano pogodbeno 
dokumentacijo. 

 
2.21 Proračunsko leto pomeni koledarsko leto v skladu z 

11. členom Zakona o računovodstvu.17 
 

2.22 Računovodski izkazi pomenijo podatke iz bilance 
stanja, izkaza poslovnega izida in podatke iz izkaza 
bilančnega dobička/bilančne izgube na poenotenih 
obrazcih za državno statistiko, predpisanih z Navodilom 
o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov 
gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov 
posameznikov.18 
 

2.23 Rast zaposlenih v zadnjih dveh letih pomeni 
količnik po podatkih iz računovodskih izkazov:   
�����������������

���������
; �	������	����. 

 
2.24 Razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz 

finančnih in poslovnih obveznosti pomeni količnik 
po podatkih iz računovodskih izkazov:  

 (�����	–	�����	�	�����)
(���� 		�	���!�)

. 

 
2.25 Razmerje med finančnim dolgom in lastniškim 

kapitalom pomeni količnik po podatkih iz 
računovodskih izkazov: (��
!�	�	��
�!)

��
��
. 

 

                                                 

16 UL L 214, 9.8.2008 str. 3. 
17 Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE). 
18 Ur.l. RS, št. 7/08, 8/09, 107/09, 109/10. 

2.26 Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA 
pomeni količnik po podatkih iz računovodskih izkazov: 
(��
!�	�	��
�!	���
��	)

(�����	–�����	�	�����)
. 

 
2.27 Statusna sprememba pomeni statusno 

preoblikovanje po določbah 579. člena in naslednjih 
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-
1).19 

 
2.28 Vloga za kredit pomeni zbir dokumentov upravičenca, 

ki jih predloži skladno s programom. 
 
 

3. Primeren upravičenec 
 

3.1 Upravičenec je pravna oseba zasebnega prava s 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in 
deluje kot gospodarska družba po ZGD-1. 

 
3.2 Primeren upravičenec je, kdor ob oddaji vloge za kredit 

izpolnjuje naslednje pogoje: 
(a) je MSP; 
(b) ni v postopku zaradi insolventnosti ali po izjavi 

upravičenca niso izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka 
zaradi insolventnosti na predlog upnikov po določbah 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: 
ZFPPIPP),20 pri čemer se šteje, da ta pogoj ni 
izpolnjen, če SID banka ugotovi, da je dolžnik postal 
dolgoročno plačilno nesposoben v skladu s tretjim 
odstavkom 14. člena ZFPPIPP; 

(c) po zadnjih razpoložljivih podatkih Davčne uprave 
Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz 
naslova obveznih dajatev; 

(d) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi 
predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim 
trgom; 

(e) ne posluje v izključenem sektorju; 
(f) glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, 

oddane na AJPES, izpolnjuje tudi naslednje pogoje: 
i. razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA 

znaša največ 5,0, 
ii. razmerje med finančnim dolgom in lastniškim 

kapitalom znaša največ 3,0, 
iii. razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz 

finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 
1,5; 

(g) posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev) 
oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve 
polni poslovni leti; 

(h) ima povprečno število zaposlenih najmanj 3,0 po 
podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov 
upravičenca, oddanih na AJPES; 

(i) izpolnjuje druge kriterije z vidika politik SID banke s 
področja upravljanja tveganj, predvsem z vidika 
kreditne kvalitete strank, izpostavljenosti do strank in 
njihovih povezanih oseb, ugotovitev pregledov po 
Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma.21 
 

3.3 Če upravičenec ne izpolnjuje pogoja iz točke ii (f) 3.2 ali iii 
(f) 3.2 posebnih pogojev, se šteje kot primeren, če ob 
uporabi spodaj navedenih kriterijev pridobi vsaj 2 točki, in 
sicer mora v tem primeru izpolnjevati: 

i. kriterij A in najmanj en kriterij D, ali 

                                                 

19 Ur. l. RS, št. 65/09 - UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US in 82/13.  
20Ur.l. RS, št. 13/14 – UPB. 
21 Ur.l. RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 - ZIS-E in 19/14. 
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ii. kriterij B in najmanj en kriterij D, ali 
iii. najmanj en kriterij C, ali 
iv. oba kriterija D, 

pri čemer se izpolnjevanje kriterijev C in D preverja po 
zadnjih računovodskih izkazih, oddanih na AJPES, glede na 
leto oddaje vloge za kredit: 

 
Kriterij A 

Gospodarska družba je na dan oddaje vloge za financiranje 
registrirana v bazi SICRIS – organizacija z aktivnim projektom 
oz. programom.* 
 
*www.sicris.si 

1 točka 

Kriterij B 
Gospodarska družba ima na dan oddaje vloge za financiranje 
veljavna vsaj dva izmed spodnjih certifikatov: 
- ISO 9001, 
- ISO 14001, 
- ISO 31000, 
- ISO 50001. 

1 točka 

Kriterij C 
Dodana vrednost na zaposlenega ≥ 45.000 EUR 2 točki 
Rast zaposlenih v zadnjih dveh letih ≥ 0,15 2 točki 

Kriterij D 
Dodana vrednost na zaposlenega ≥ 40.000 EUR 1 točka 
Rast zaposlenih v zadnjih dveh letih ≥ 0,10 1 točka 

 
3.4 V primeru, da kredit nima statusa pomoči de minimis, se 

lahko odobri le upravičencu, ki za svoje poslovanje s strani 
poslovnih bank ni mogel pridobiti zadostnih sredstev po 
pogojih, ob katerih bi bilo finančno poslovanje upravičenca 
še vzdržno, in o tem ob sklenitvi kreditne pogodbe predloži 
SID banki izjavo. 
 
 

4. Dopustni pogoji financiranja 
 

4.1 Kredit je namenjen financiranju poslovanja 
upravičenca. 

 
4.2 Najnižji znesek kredita znaša od vključno 30.000,00 

EUR do vključno 1.000.000,00 EUR. 
 

4.3 Kredit ne sme biti višji od 30 % zneska čistih letnih 
prihodkov od prodaje po podatkih iz zadnjih 
računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, glede na 
datum oddaje vloge. 

 
4.4 Kredit ne sme presegati vrednosti seštevka izdatkov iz 

točke 5.1 posebnih pogojev. 
 

4.5 Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka 
seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni 
EURIBOR in nespremenljivega pribitka po ceniku, 
objavljenem na spletni strani http://www.sid.si. 

 
4.6 Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena 

obrestna mera, je šestmesečno. 
 

4.7 Pogodbene obresti zapadajo v plačilo mesečno. 
 

4.8 Ročnost kredita je najmanj eno leto in največ tri leta, 
pri čemer se ročnost kredita šteje od dneva sklenitve 
kreditne pogodbe do dneva končne zapadlosti. 

 
4.9 Črpanje kredita je enkratno. Skrajni rok za črpanje 

kredita je 45 dni od dneva sklenitve kreditne pogodbe. 
 

4.10 Sredstva kredita SID banka nakaže upravičencu v roku 
8 delovnih dni od predložitve treh bianco menic z 
nepreklicno menično izjavo in nalogom za njihovo 
izpolnitev, v obliki, kot je določena v kreditni pogodbi, 
in ustanovitve zavarovanj po kreditni pogodbi. 

 
4.11 Kredit se odplačuje v enakih mesečnih obrokih, brez 

moratorija na odplačilo glavnice kredita. 

 
4.12 Najnižja vrednost zavarovanja je od 50 % do 100 % 

kredita, odvisno od kreditne kvalitete upravičenca. 
 

4.13 Za zavarovanje kredita so primerne naslednje vrste 
zavarovanj: 

(a) nepremičnine v Republiki Sloveniji, pri čemer se za 
oceno vrednosti nepremičnine, ki po elektronski 
evidenci nepremičnin Geodetske uprave Republike 
Slovenije ne presega 500.000,00 EUR, upošteva tam 
objavljena vrednost na dan obravnave vloge za kredit, 
za oceno vrednosti nepremičnine nad 500.000,00 EUR 
pa se upošteva vrednost po cenitvenem poročilu, 
izdelanem v skladu z Mednarodnimi standardi 
ocenjevanja vrednosti (v nadaljevanju: MSOV), ki na 
dan oddaje vloge za kredit ne sme biti starejše od šest 
mesecev; 

(b) oprema in stroji, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji, 
pri čemer se za oceno vrednosti upošteva neto 
knjigovodska vrednost po podatku vključenem v 
zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazih, oddanih 
na AJPES, pri čemer mora biti preostala amortizacijska 
doba premičnega premoženja daljša od ročnosti 
kredita; 

(c) zaloge, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji, pri čemer 
se pred sklenitvijo kreditne pogodbe za oceno 
vrednosti upošteva neto knjigovodska vrednost po 
stanju na zadnji dan koledarskega meseca pred 
sklenitvijo kreditne pogodbe, v času odplačila kredita 
pa po stanju na zadnji dan koledarskega meseca, za 
katerega upravičenec poroča; 

(d) terjatve, pri čemer se pred sklenitvijo kreditne 
pogodbe za oceno vrednosti upošteva neto 
knjigovodska vrednost po stanju na zadnji dan 
koledarskega meseca pred sklenitvijo kreditne 
pogodbe, v času odplačila kredita pa po stanju na 
zadnji dan koledarskega meseca, za katerega 
upravičenec poroča. Najnižji znesek posamezne 
odstopljene terjatve znaša 1.000,00 EUR. Za odstop 
niso primerne terjatve, ki so že odstopljene drugemu 
upniku, ki so obremenjene s pravicami tretjih, niti 
terjatve za zamudne obresti, terjatve do povezanih 
oseb in zaposlenih ter terjatve, ki so zapadle v plačilo; 

(e) vrednostni papirji, ki so investicijsko sprejemljivi in s 
katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev ter so likvidni. 

 
4.14 Zastavna pravica v korist SID banke mora biti na 

premoženju iz točke 4.13 posebnih pogojev 
ustanovljena na prvem mestu, sicer se glede proste 
vrednosti upoštevajo interna pravila SID banke. 
 

4.15 Premoženje iz točk (a), (b) in (c) 4.13 posebnih 
pogojev mora biti zavarovano pred običajnimi riziki, 
polica pa vinkulirana v korist SID banke. 

 
4.16 Ne glede na točko 4.13 posebnih pogojev, lahko SID 

banka, kot pogoj za odobritev kredita, po lastni presoji 
zahteva predložitev solidarnega poroštva fizične osebe, 
poroštvo druge, za SID banko sprejemljive pravne 
osebe, ali druge za SID banko ustrezne oblike 
zavarovanja, ter, v primeru točke (d) 4.13 posebnih 
pogojev, ureditev zavarovanja odstopljenih terjatev 
pred rizikom neplačila pri kreditni zavarovalnici. 
 

4.17 Višina in vrsta nadomestil je določena s cenikom, 
objavljenim na spletni strani http://www.sid.si. 
 

4.18 Sprememba kreditnih pogojev po sklenitvi kreditne 
pogodbe je po presoji SID banke možna le v okviru 
skladnosti s posebnimi pogoji. V primeru 
prestrukturiranja kredita je sprememba kreditnih 
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pogojev možna le v okviru pogojev, ki jih upravičenec 
dogovori z drugimi bankami upnicami. 

 
4.19 Drugi kreditni pogoji, vključno s sankcijami v primeru 

kršitev točk 8.1., 8.2. in 8.3. posebnih pogojev in 
nadomestila, se opredelijo v kreditni pogodbi, objavljeni 
na spletni strani http://www.sid.si. 

 
 
5. Primerni izdatki upravičenca 
 

5.1 S kreditom lahko krije upravičenec samo: 
(a) izdatke za nakup materiala,  
(b) izdatke za nakup trgovskega blaga, 
(c) izdatke za opravljene storitve ter 
(d) izdatke za plače. 

 
5.2 Izdatki iz točke 5.1 posebnih pogojev morajo nastati za 

potrebe poslovnih procesov upravičenca, ki jih opravlja 
na območju Republike Slovenije. 

 
5.3 Izdatki iz točke (a), (b), in (c) 5.1 posebnih pogojev 

lahko nastanejo največ tri mesece pred sklenitvijo 
kreditne pogodbe in največ šest mesecev po sklenitvi 
kreditne pogodbe. Izdatki iz točke (d) 5.1 posebnih 
pogojev lahko nastanejo največ šest mesecev po 
sklenitvi kreditne pogodbe. 
 

5.4 Izdatki iz točke (a), (b) in (c) 5.1 posebnih pogojev 
vključujejo nakupno vrednost brez upoštevanja davka 
na dodano vrednost, zmanjšano za morebitne trgovske 
in druge popuste, pogodbene kazni in podobno. 

 
5.5 Upravičenec kredita ne sme porabiti za: 
(a) izdatke iz točke (a), (b) in (c) 5.1 posebnih pogojev, v 

kolikor je dobavitelj podjetje, ki se skladno s prilogo 1 
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6.8.2008 
upošteva pri izračunu števila zaposlenih in finančnih 
zneskov za namen ugotavljanja velikosti upravičenca, 

(b) izdatke iz točke 5.1 posebnih pogojev, ki se deloma ali 
v celoti financirajo tudi z drugimi državnimi pomočmi 
in/ali z drugo pomočjo de minimis, 

(c) izdatke za nakup opredmetenih osnovnih sredstev 
in/ali neopredmetenih sredstev, 

(d) izdatke za nakup vrednostnih papirjev ali lastniških 
deležev, 

(e) dajanje posojil, 
(f) odplačilo finančnih obveznosti iz naslova najetih 

kreditov in leasingov, 
(g) izplačilo dobička, 
(h) plačilo davčnih obveznosti, 
(i) kritje stroškov študij in svetovalnih pogodb, 
(j) zamudne obresti, penale, pogodbene kazni in 

podobno. 
 
 
6. Status pomoči de minimis 
 

6.1 Kredit ima status pomoči de minimis, skladno z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, če je pogodbena obrestna 
mera ob odobritvi kredita nižja od ekvivalenta tržne 
obrestne mere.22 

 
6.2 Dajalec pomoči de minimis je SID banka. 

 
6.3 Šteje se, da je pomoč de minimis dodeljena z dnem, ko 

organ odločanja SID banke izda soglasje h kreditu. 

                                                 

22 V skladu s Sporočilom EK o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer 
in diskontnih stopenj.  

 
6.4 SID banka upravičenca v kreditni pogodbi seznani o 

višini pomoči de minimis, ki mu je bila dodeljena v 
okviru tega programa. Šteje se, da je pomoč de 
minimis dodeljena za izdatke, ki jih upravičenec poroča 
skladno s točko 8.3 posebnih pogojev. 

 
6.5 Višina pomoči de minimis se izračuna kot bruto 

ekvivalent nepovratnih sredstev, in sicer po naslednji 
formuli: 

 
" stanje  kredita i*�o.m.1-o.m.2	

�1+diskontna stopnja	i

n

i=1

 

 
o.m.1 ekvivalent tržne obrestne mere23, ki velja na dan sklepa 

organa odločanja SID banke 
o.m.2 pogodbena nominalna obrestna mera, ki je izračunana na 

podlagi referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR, kot 
je objavljen na informacijskem sistemu Bloomberg, stran 
EBF (ali naslednici take strani ali na podobni strani drugega 
informacijskega sistema, ki ga bančno združenje Evropske 
unije (Banking Federation of the European Union) izbere za 
objavljanje medbančne obrestne mere za depozite v evrih) 
in odčitan s strani SID banke. SID banka odčita EURIBOR 
približno ob 11.00 uri, dva delovna dneva pred datumom 
sklepa organa odločanja. Za potrebe določitve referenčne 
obrestne mere EURIBOR se za delovni dan šteje vsak dan, 
ko je na odgovarjajoči strani zgoraj naštetih informacijskih 
sistemov možno odčitati ustrezno referenčno obrestno mero 
EURIBOR. 

i zaporedna številka meseca 
n ročnost kredita v mesecih (v amortizacijskem načrtu, ki je 

osnova za izračun BED, se upošteva dejanska ročnost 
kredita in linearna metoda mesečnega odplačila glavnice) 

diskontna 
stopnja 

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

 
6.6 Višina pomoči de minimis oziroma bruto ekvivalenta 

nepovratnih sredstev, kot je izračunan na osnovi točke 
6.5 posebnih pogojev, skupaj z drugo pomočjo de 
minimis dodeljeno enotnemu podjetju s strani dajalcev 
pomoči de minimis v Republiki Sloveniji, je lahko največ 
200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh 
proračunskih let ali 100.000,00 EUR v kateremkoli 
obdobju treh proračunskih let, če upravičenec opravlja 
komercialne cestne prevoze tovora. Kumulacija 
sredstev se presoja na podlagi (a) pisnih izjav 
upravičenca o (i) enotnem podjetju, (ii) statusnih 
spremembah in (iii) že prejeti pomoči de minimis 
enotnemu podjetju in podjetjem, ki so bila predmet 
statusnih sprememb, v predhodnih dveh proračunskih 
letih in tekočem proračunskem letu ter (b) na podlagi 
podatkov iz javne evidence ministrstva, pristojnega za 
finance,o dodeljenih pomočeh de minimis v predhodnih 
dveh proračunskih letih in tekočem proračunskem 
letu,24 ki jih ob obravnavi vloge za kredit pridobi SID 
banka sama. V primeru statusnih sprememb 
upravičenca v kateremkoli obdobju treh proračunskih 
let se pri ugotavljanju praga iz te točke posebnih 
pogojev upošteva tudi pomoč de minimis, dodeljena 
podjetju, ki je predmet statusne spremembe, pred 
statusno spremembo. Pri delitvi se pomoč de minimis, 
dodeljena pred delitvijo, prerazporedi podjetju, ki jo je 
koristilo, in to je načeloma podjetje, ki prevzame 
dejavnosti, za katere se je pomoč de minimis uporabila. 

                                                 

23 V skladu s Sporočilom EK o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer 
in diskontnih stopenj. SID banka odčita izhodiščno obrestno mero približno dva 
delovna dneva pred datumom sklepa organa odločanja na ustrezni spletni strani 
Evropske komisije ter izbere pribitek v skladu s Sporočilom EK o spremembi metode 
določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj glede na bonitetno oceno 
upravičenca po metodologiji SID banke. 
24 V skladu z 9. točko prvega odstavka Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju 
o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Ur.l. RS, št. 
61/04, 22/07). 
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Če taka dodelitev ni mogoča, se pomoč de minimis 
dodeli sorazmerno na podlagi knjigovodske vrednosti 
lastniškega kapitala novih podjetij na dejanski datum 
delitve. 

 
6.7 SID banka na podlagi 4. člena Zakona o spremljanju 

državnih pomoči25 poroča ministrstvu, pristojnem za 
finance, o dodeljeni pomoči de minimis. 

 
6.8 V primeru sprememb izdatkov, ki se financirajo iz 

kredita, se izdela nov izračun višine in intenzivnosti 
pomoči de minimis. V izračunu se upošteva referenčno 
obrestno mero, pogodbeno nominalno obrestno mero 
in diskontno stopnjo, kot so se upoštevale ob odobritvi 
pomoči de minimis. SID banka o spremembi višine in 
intenzivnosti pomoči de minimis upravičenca seznani v 
obliki enostranske izjave. 
 

6.9 V primeru zlorabe pomoči de minimis, kot je 
opredeljena v (g) točki 1. člena Uredbe Sveta (ES) št. 
659/199926, mora upravičenec na zahtevo SID banke 
zagotoviti vračilo prednosti v višini pomoči de minimis, 
kot je izračunana na osnovi točke 6.5 posebnih 
pogojev, vključno z zamudnimi obrestmi od dneva 
črpanja kredita. 
 

6.10 Pomoč de minimis se ne sme uporabiti za z izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, 
kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo. 

 
 
7. Kombiniranje sredstev z drugimi viri financiranja 
 

7.1 Upravičenec izdatke iz točke 5.1 posebnih pogojev 
lahko financira tudi z drugimi viri (javnimi in 
zasebnimi). 
 

 
8. Namenska poraba sredstev kredita 
 

8.1 Upravičenec lahko kredit porabi samo za kritje 
primernih izdatkov iz točke 5.1 posebnih pogojev, pri 
čemer morajo biti vsi ti izdatki dokazljivi s 
knjigovodskimi listinami, ki verodostojno in pošteno 
izkazujejo poslovne dogodke, ki so z njimi neposredno 
povezani, in z drugimi dokumentarnimi dokazili, ki 
morajo biti razumljiva in razčlenjena. 

 
8.2 Upravičenec mora zagotoviti, da so črpana sredstva 

kredita računovodsko evidentirana na način, ki 
zagotavlja ločevanje med sredstvi kredita in drugimi 
sredstvi upravičenca, ter časovno in vsebinsko evidenco 
uporabe črpanih sredstev kredita. 

 
8.3 Upravičenec mora o namenski porabi sredstev kredita 

poročati SID banki v skladu z vsakokrat veljavnim 
navodilom za poročanje, objavljenim na spletni strani 
http://www.sid.si in skladno z določili kreditne 
pogodbe. 
 

8.4 Nadzor nad namensko porabo sredstev kredita se 
izvaja prek poročil, opredeljenih v točkah 8.3 posebnih 
pogojev. 
 

                                                 

25 Ur.l. RS, št. 37/2004. 
26 UL L 83, 27.3.1999 str. 1. 

8.5 Nadzor nad namensko porabo sredstev kredita SID 
banka izvaja tudi z izrednimi pregledi, ki jih pri 
upravičencu lahko opravi sama ali s pomočjo 
strokovnjakov ustrezne stroke. 

 
8.6 Nadzor nad namensko porabo sredstev kredita lahko 

izvaja tudi Računsko sodišče, Evropska komisija in 
druge pristojne institucije. 

 
 
9. Hramba dokumentacije 

 
9.1 Upravičenec je dolžan za namen naknadnega nadzora o 

upoštevanju določb posebnih pogojev vso 
dokumentacijo v zvezi s kreditom hraniti še deset let od 
dokončnega poplačila obveznosti po kreditni pogodbi. 

 
 
10. Končne določbe 
 

10.1 Posebni pogoji začnejo veljati z dnem, ko ministrstvo, 
pristojno za finance, izda pozitivno mnenje o skladnosti 
in ko jih SID banka objavi na spletni strani 
http://www.sid.si. 
 

10.2 SID banka lahko enostransko spremeni posebne 
pogoje. Sprememba posebnih pogojev začne veljati z 
dnem, ko ministrstvo, pristojno za finance, izda 
pozitivno mnenje in ko jih SID banka objavi na spletni 
strani http://www.sid.si.  
 

10.3  Določbe kreditne pogodbe imajo prednost pred 
posebnimi pogoji.  

 
Objavljeno na spletni strani http://www.sid.si, dne 1.7.2014 


