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SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana (SID 
banka) na podlagi b), c), d), e), f), g), h) in i) točke prvega odstavka 
11. člena Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB)1 ter 
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/20132 objavlja dne 27. 2. 2018 
sprejete 
 
 

P O SEB N E PO GO J E N EP OSR ED N EG A  
F IN AN C IR A NJ A PO DJ ETIJ  

 
1. Uvodne določbe 
 

1.1 Posebni pogoji neposrednega financiranja podjetij (posebni 
pogoji) urejajo pogoje za pridobitev kredita na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 1407/20133 in b), c), d), e), f), g), h) ali i) 
točk prvega odstavka 11. člena ZSIRB. Posebni pogoji se ne 
uporabljajo za pridobitev kreditov, ki jih SID banka lahko 
odobri: 

(1) po kateremkoli veljavnem programu SID banke, ki 
temelji na Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013; 

(2) izven podlag in pogojev, ki jih določa Uredba Komisije 
št. 1407/2013.  

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

(1) 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 ekvivalenta tržne obrestne mere4; 

(2) Kredit pomeni znesek financiranja, ki ga s kreditno 
pogodbo dogovorita SID banka in kreditojemalec kot končni 
upravičenec; 

(3) MSP pomeni mikro, malo ali srednje veliko podjetje; 
(4) Podjetje je subjekt, ki opravlja dejavnost proti plačilu na 

trgu, ne glede na njegovo pravnoorganizacijsko obliko in 
lastninsko pripadnost; podjetje je tudi gospodarsko 
interesno združenje, ki neposredno ne opravlja dejavnosti 
proti plačilu na trgu, vendar vpliva ali bi lahko vplivalo na 
ravnanje podjetij na trgu; 

(5) Program SID banke pomeni finančni, vsebinski in 
terminski okvir SID banke za odobravanje kreditov; 

(6) Primarna kmetijska proizvodnja pomeni proizvodnjo 
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I 
k Pogodbi o delovanju EU5 brez kakršnih koli nadaljnjih 
postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov. 

 
2. Primerni kreditojemalci 

 
2.1 SID banka lahko odobri kredit podjetju, ki izpolnjuje vse 

naslednje pogoje (kreditojemalec): 
(1) sedež ima v Republiki Sloveniji; 
(2) ni v postopku zaradi insolventnosti ali niso izpolnjeni pogoji 

za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na predlog 
upnikov po določbah Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju6;  

(3) je po metodologiji SID banke razvrščen najmanj v bonitetni 
razred B-; ta pogoj ne velja, če kreditojemalec uveljavi 
status MSP; 

(4) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne 
odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom; 

(5) ne opravlja proizvodnje, predelave ali trženja ribiških 
proizvodov ali proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi 
1 k Uredbi (EU) št. 1379/20137 ali primarne kmetijske 
proizvodnje; ta pogoj ne velja, če kreditojemalec skladno z 

                                                 
1 Uradni list RS, št. 56/08, 20/09 in 25/15 – ZBan-2. 
2 UL L 352, 24.12.2013, str. 1  
3 UL L 352, 24.12.2013, str. 1  
4 UL C 14, 19.1.2008 str. 6. 
5 UL C 202, 7. 6. 2016, str. 1–388. 

računovodskimi standardi vodi ločene računovodske izkaze 
za takšne dejavnosti; 

(6) je predložil popolno vlogo za financiranje in razkrilo vse 
naknadne podatke in dalo pojasnila, ki jih je morebiti SID 
banka dodatno zahtevala za presojo vloge za financiranje;  

(7) je po presoji SID banke njegovo financiranje z zaprošenim 
kreditom ekonomsko upravičeno. 
 

2.2 Kreditojemalec, ki uveljavi status MSP, mora ob odobritvi 
kredita izpolnjevati pogoje za MSP in v trenutku odobritve 
kredita ne sme imeti konkretnih načrtov za statusno 
spremembo, zaradi katere ne bi več izpolnjeval pogojev za 
MSP. Pogoji za MSP so: 

(1) kreditojemalec v zadnjih dveh oziroma v vsaj dveh od 
zadnjih treh zaključenih poslovnih let opravlja dejavnost z 
manj kot 250 zaposlenimi na letni ravni in ali letnim 
prometom, ki ne presega 50 milijonov evrov, ali ima 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 Priporočilu Komisije 2003/361/ES8; 

(2) kreditojemalec v primeru izvedene statusne spremembe 
(npr. pripojitev, spojitev) po zaključku zadnjega poslovnega 
leta ne presega pragov, opredeljenih v členu 2.2(1) 
posebnih pogojev. 

 
3. Dopustni pogoji financiranja 
 

3.1 Najnižji znesek kredita znaša 100.000 evrov. 
 

3.2 Drugi pogoji financiranja se določijo skladno z internimi akti 
SID banke. 

 
4. Primeren namen kredita 
 

4.1 Kreditojemalec lahko kredit nameni za izvedbo enega ali več 
poslov ali projektov, pod pogojem, da ne gre za področje 
primarne kmetijske proizvodnje ali področje proizvodnje, 
predelave ali trženja ribiških proizvodov ali proizvodov iz 
ribogojstva s seznama v Prilogi 1 k Uredbi (EU) št. 1379/2013. 

 
4.2 Po svojih pričakovanih učinkih mora posel ali projekt soditi v 

vsaj enega od naslednjih namenov: b), c), d), e), f), g), h) ali 
i) točka prvega odstavka 11. člena ZSIRB. 

 
4.3 Kredit se ne sme porabiti za nakup vozil za cestni prevoz 

tovora, če podjetje deluje v komercialnem cestnem prevozu 
tovora. 

 
5. Status pomoči de minimis 

 
5.1 Če je obrestna mera, ki vključuje vse običajne stroške 

(provizije, nadomestila), vezane na odobritev in spremljanje 
kredita (»all-in«), ob odobritvi kredita nižja od ekvivalenta 
tržne obrestne mere, ima kredit status pomoči de minimis. 

 
5.2 Šteje se, da je pomoč de minimis dodeljena kreditojemalcu z 

dnem, ko pristojni organ odločanja SID banke odobri kredit. 
SID banka s kreditno pogodbo seznani kreditojemalca o višini 
pomoči de minimis in za katere stroške mu je dodeljena. SID 
banka o odobrenem kreditu poroča ministrstvu, pristojnemu za 
finance skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči9 in 
Uredbo o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in 
poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po 
pravilu de minimis10.  

 

6 Uradni list RS, št. 13/14 – UPB. 
7 UL L 354, 28.12.2013, str. 1–21. 
8 UL L 124, 20.5.2003, str. 36. 
9 Uradni list RS, št. 37/2004. 
10 Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14. 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=118141#!/Uredba-o-spremembi-Uredbe-o-posredovanju-podatkov-in-porocanju-o-dodeljenih-drzavnih-pomoceh-in-pomoceh-po-pravilu-de-minimis
http://www.uradni-list.si/1/content?id=118141#!/Uredba-o-spremembi-Uredbe-o-posredovanju-podatkov-in-porocanju-o-dodeljenih-drzavnih-pomoceh-in-pomoceh-po-pravilu-de-minimis
http://www.uradni-list.si/1/content?id=118141#!/Uredba-o-spremembi-Uredbe-o-posredovanju-podatkov-in-porocanju-o-dodeljenih-drzavnih-pomoceh-in-pomoceh-po-pravilu-de-minimis
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5.3 Višino pomoči de minimis 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 izračunu višine pomoči de 
minimis 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 pomoči de minimis šteje, da je 
takšna obrestna mera enaka nič; 

i zaporedna številka kapitalizacijskega obdobja, 

n zaporedna številka zadnjega kapitalizacijskega 
obdobja oziroma število vseh kapiatalizacijskih 
obdobij 

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 
pomoči de minimis, v katerem se upošteva 
odobreni znesek kredita, ročnost kredita, 
enkratno nakazilo kredita takoj po sklenitvi 
kreditne pogodbe in linearna metoda odplačila 

kredita 

 
5.4 Višina pomoči de minimis, izračunana skladno s členom 5.3 

posebnih pogojev, skupaj z drugo pomočjo de minimis 
dodeljeno enotnemu podjetju s strani dajalcev pomoči de 
minimis v Republiki Sloveniji, ne sme preseči 200.000 evrov v 
kateremkoli obdobju treh koledarskih let oziroma 
100.000 evrov v kateremkoli obdobju treh zaporednih 
koledarskih let, če kreditojemalec deluje v komercialnem 
cestnem tovornem prometu. Če podjetje opravlja komercialne 
cestne prevoze tovora in tudi druge dejavnosti, se za druge 
dejavnosti lahko uporablja zgornja meja 200.000 evrov, v 
kolikor kreditojemalec skladno z računovodskimi standardi vodi 
ločene računovodske izkaze za dejavnost komercialnega 
cestnega tovornega prometa. 

 
5.5 Za namen ugotavljanja spoštovanja pragov iz člena 5.4 se kot 

enotno podjetje šteje vsa podjetja, ki so med seboj 
neposredno ali preko enega ali več drugih podjetij najmanj v 
enem od naslednjih razmerij: 

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

(2) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
glasov članov upravnega, poslovnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja ; 

(3) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z 

                                                 
11 UL L 114, 26.4.2012, str. 8. 
12 UL L 140, 30.4.2004, str. 1–134 in njene nadaljnje spremembe. 

navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni 
pogodbi ali statutu; 

(4) 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.  

 
5.6 Spoštovanje pragov iz člena 5.4 posebnih pogojev se presoja 

na podlagi (a) pisnih izjav kreditojemalca 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, ki jih ob 
obravnavi vloge za financiranje pridobi SID banka sama. V 
primeru statusnih sprememb kreditojemalca v kateremkoli 
obdobju treh proračunskih let se pri ugotavljanju praga iz člena 
5.4 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. Če taka dodelitev 
ni mogoča, se pomoč de minimis dodeli sorazmerno na podlagi 
knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih podjetij na 
dejanski datum delitve. 

 
5.7 Pomoč de minimis, dodeljena v skladu s posebnimi pogoji se 

ne sme kumulirati: 
(1) z drugimi državnimi pomočmi v zvezi z istim poslom ali 

projektom, če bi se s takšno kumulacijo (seštevanjem) 
presegla največja intenzivnost državne pomoči ali 
znesek državne pomoči, določen za posebne okoliščine 
vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali 
sklepu Komisije; 

(2) s pomočmi de minimis, dodeljenimi v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 360/201211 (pomoč de minimis za 
podjetja, ki opravljajo storitve splošnega 
gospodarskega pomena), če bi se s takšno kumulacijo 
(seštevanjem) presegla zgornja meja določena v 
navedeni uredbi; 

(3) s pomočmi de minimis, dodeljenimi z drugimi 
uredbami de minimis, če bi se s takšno kumulacijo 
(seštevanjem) presegla zgornja meja iz člena 5.4 
posebnih pogojev.  

 
5.8 V primeru uporabe kredita v nasprotju s kreditno pogodbo 

in/ali Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, mora 
kreditojemalec na zahtevo SID banke zagotoviti vračilo pomoči 
de minimis, vključno z obrestmi za vračilo zlorabljene pomoči 
de minimis od dneva posameznega črpanja kredita. Višina 
obrestne mere za vračilo zlorabljene pomoči de minimis 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. 794/200412, doda 100 
bazičnih točk. 
 

6. Vloga za financiranje 
 

6.1 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, zadnji oddani na AJPES, na 
poenotenih obrazcih za državno statistiko, predpisanih z 
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Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter 
drugih podatkov poslovnih subjektov13; 

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

(4) medletni računovodski izkazi na obrazcu SID banke, na 
poziv SID banke; 

(5) projekcija finančnih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca 
stanja, izkaz denarnih tokov) za predlagano ročnost kredita 
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) podatki kreditojemalca ob vzpostavitvi poslovnega razmerja 

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

obveznimi prilogami, če uveljavlja status MSP; 
(11) poslovno-investicijski elaborat, ki v odvisnosti od vsebine in 

višine posla ali projekta vsebuje: predstavitev 
kreditojemalca in njegovega poslovanja, analizo trga, 
predstavitev posla ali projekta, specifikacijo predračunske 
vrednosti in virov financiranja posla ali projekta, terminski 
načrt realizacije posla ali projekta, projekcije bodočega 
poslovanja z obrazložitvijo predpostavk, na osnovi katerih 
projekcije temeljijo. 

 
7. Obveščanje o spremembah 

 
7.1 Po oddaji vloge za financiranje morajo biti naslednje 

načrtovane spremembe posla ali projekta pisno sporočene SID 
banki: sprememba lokacije in aktivnosti, višine in strukture 
celotnih stroškov virov financiranja ali sprememba časovnice. 
Vse spremembe in njihov vpliv na poslovanje morajo biti 
obrazložene.  
 

7.2 Dopustnost načrtovanih sprememb iz člena 7.1 posebnih 
pogojev se presoja na podlagi skladnosti z določbami posebnih 
pogojev. 

 
7.3 SID banka s spremembami soglaša v obliki enostranske izjave. 

Spremembe iz člena 7.1 posebnih pogojev brez 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, poslu 
ali projektu, in celotnih stroških hraniti še deset let od dneva 
dodelitve pomoči de minimis. 

 
9. Končne določbe 

 
9.1 Posebni pogoji SID banke ne zavezujejo k sklenitvi kreditne 

pogodbe s katerimkoli podjetjem, četudi izpolnjuje pogoje za 
pridobitev kredita. 
 

9.2 Sprejeti posebni pogoji so priglašeni ministrstvu, pristojnemu 
za finance, kot shema pomoči de minimis (št. Priglasitve: 
M001-5665493-2018) skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 
1407/2013. 

 
9.3 Posebni pogoji veljajo in se uporabljajo od dneva njihove 

objave na spletni strani SID banke. SID banka lahko zadnji 
kredit odobri 31. 12. 2020. Rok za oddajo vlog za financiranje 
se izteče najkasneje dva meseca pred rokom iz prejšnjega 
stavka. 

 

                                                 
13 Uradni list RS, št. 86/16. 

 
Objavljeno na https://www.sid.si, dne 1.6.2018 

 


