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P O SEB N I PO GO J I  F IN AN C IRA NJ A  M SP NA  
P O D LA G I  O DD ELKA  3 . 1  A LI  3 .3 .  SPOR OČ ILA  

K OM ISIJ E   
 
 

1. Uvodne določbe 
 
1.1 Posebni pogoji financiranja MSP na podlagi oddelka 3.1 ali 3.3 

Sporočila Komisije (posebni pogoji) urejajo pogoje za 
pridobitev kredita po »Drugem razvojno-spodbujevalnem 
programu SID banke za financiranje MSP« (z oznako MSP9). 

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

(1) AJPES pomeni Agencijo Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve; 

(2) 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 mere (UL 
C 14, 19. 1. 2008 str. 6-9); 

(3) Finančni izkazi pomenijo bilanco stanja in izkaz 
poslovnega izida; 

(4) Kmetijski proizvod pomeni rastlinski ali živinorejski 
proizvod s seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju EU (UL 
C 202, 7. 6. 2016, str. 47–388). Kmetijski proizvodi so 
informativno navedeni v Prilogi 1 k posebnim pogojem; 

(5) Kredit pomeni znesek financiranja, ki ga s kreditno 
pogodbo dogovorita SID banka in kreditojemalec; 

(6) Kreditna pogodba pomeni pogodbo, ki ureja pravice in 
obveznosti SID banke in kreditojemalca, katere sestavni del 
so posebni pogoji; 

(7) 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); 

(8) Podjetje pomeni subjekt, ki opravlja dejavnost proti plačilu 
na trgu, ne glede na njegovo pravnoorganizacijsko obliko in 
lastninsko pripadnost; 

(9) Podjetnik pomeni samostojnega podjetnika posameznika 
ali samostojno podjetnico posameznico; 

(10) Posel pomeni opravljanje dejavnosti; 
(11) Poslovni račun pomeni tisti transakcijski račun, katerega 

imetnik je poslovni subjekt in katerega podatki se vodijo v 
poslovnem delu registra transakcijskih računov pri AJPES; 

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

(13) Ribiški proizvod pomeni ribiški proizvod ali proizvod iz 
ribogojstva s seznama v Prilogi 1 k Uredbi (EU) št. 
1379/2013 (UL L 354, 28. 12. 2013, str. 1–21). Ribiški 
proizvodi so informativno navedeni v Prilogi 1 k posebnim 
pogojem; 

(14) S.BON-1 ali S.BON-1/P pomeni bonitetno informacijo 
zunanjega bonitetnega vira AJPES; 

(15) SISBON pomeni sistem izmenjave informacij o 
zadolženosti fizičnih oseb skladno z Zakonom o centralnem 
kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16); 

(16) SKD 2008 pomeni Uredbo o standardni klasifikaciji 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08); 

(17) 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 in UL C 
164 z dne 13. 5. 2020, str. 3-15); 

(18) 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. 9-17), 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); 

(19) Uredbe o splošnih skupinskih izjemah pomenijo 
naslednje uredbe: Uredba 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 (Uredba o splošnih skupinskih izjemah; UL L 187, 
26. 6. 2014, str. 1-78), 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). 

 
 
2. Primerni kreditojemalci 

 
2.1 Kreditojemalec je lahko le podjetje, in ki izpolnjuje vse naslednje 

pogoje: 
(1) 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); 

(2) na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni 
COVID-19 

(3) je MSP; 
(4) v trenutku odobritve kredita ne sme imeti načrtov za 

statusno preoblikovanje ali spremembo lastništva, zaradi 
katere ne bi več izpolnjeval pogojev za MSP; 

(5) na dan 31. 12. 2019 ni podjetje v težavah kot je opredeljeno 
v Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014;  

(6) ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko posluje 
najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev); 

(7) v zadnjem zaključenem poslovnem letu ima povprečno 
število zaposlenih (op. podatek iz računovodskih izkazov 
pod AOP 188) najmanj 2,0; 

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

odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za 
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom; 

(10) ne opravlja dejavnosti, razvrščeno po SKD 2008 v »K 
Finančne in zavarovalniške dejavnosti«; 

(11) ne proizvaja, predeluje ali trži ribiških proizvodov ali se ne 
ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo; ta pogoj ne velja, 
če kreditojemalec skladno z računovodskimi standardi vodi 
ločene računovodske izkaze za takšne dejavnosti; 

(12) 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.  

 
2.2 Podjetnik mora poleg pogojev iz člena 2.1 posebnih pogojev 

izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 
(1) ima odprt poslovni račun, kamor SID banka nakaže 

sredstva kredita; 
(2) vodi poslovne knjige in sestavlja letna poročila, ki jih 

oddaja na AJPES. 
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3. Dopustni pogoji financiranja 
 
3.1 Najnižji kredit (glavnica) znaša 100.000 evrov, najvišji kredit pa 

7.000.000 evrov, upoštevaje omejitve iz členov 5.4 in 5.6 
posebnih pogojev. Kredit skupaj z drugimi sredstvi iz virov SID 
banke znaša največ 85% celotnih stroškov posla. 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. Pogodbena 
obrestna mera mora biti nižja od ekvivalenta tržne obrestne mere 
ob odobritvi kredita. 

 
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 dve (2) leti in največ osem (8) 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. 
 
3.7 Kredit se črpa v enkratnem znesku. Skrajni rok za črpanje kredita 

se določi v kreditni pogodbi in ne sme biti daljši od petiinštirideset 
(45) dni od dneva sklenitve kreditne pogodbe. 

 
3.8 Črpanje kredita se izvrši ob izpolnjevanju pogojev, opredeljenih 

v kreditni pogodbi. 
  
3.9 Kredit se odplačuje v enakih mesečnih obrokih. 

 
3.10 Zavarovanje mora biti ustanovljeno skladno s pogoji iz kreditne 

pogodbe. 
 
3.11 V zavarovanje kredita se lahko vzame nepremičnino, vrednostni 

papir, poslovni delež v družbi, premičnino, terjatev, patent, 
znamko, model, programsko kodo, poroštvo, pristop k dolgu, 
garancijo in/ali drugo ustrezno zavarovanje. SID banka ima 
diskrecijsko pravico izbrati najprimernejše zavarovanje za 
posamezen kredit. Zavarovanje mora biti ustanovljeno skladno s 
pogoji iz kreditne pogodbe. 

 
3.12 Višina in vrste nadomestil za opravljeno storitev so določeni v 

kreditni pogodbi. 
 
3.13 Skrajni rok za sklenitev kreditne pogodbe je 31. 12. 2020, 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.  

 
3.14 Drugi kreditni pogoji in finančne zaveze se opredelijo v kreditni 

pogodbi.  
 
3.15 Dopustnost sprememb kreditne pogodbe se presoja na podlagi 

skladnosti z določbami kreditne pogodbe in pravil o državni 
pomoči. 

 
3.16 V času trajanja kreditne pogodbe ni možno znižanje obrestne 

mere. 
 
 
4. Primeren namen kredita 
 
4.1 Kreditojemalec sme kredit nameniti le za kritje celotnih stroškov 

posla v Republiki Sloveniji. 

 
4.2 Celotni stroški posla pomenijo vse stroške, ki lahko skladno z 

veljavnimi računovodskimi standardi in računovodsko prakso 
sestavljajo:  

 
(1) nabavno vrednost materiala in storitev, drobnega 

inventarja ter trgovskega blaga; 
(2) stroške dela (op. vključuje tudi povračila stroškov 

zaposlenim, ki imajo naravo stroška dela) pod pogojem, da 
kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve kreditne 
pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih kot jih je bilo 
zaposlenih pri kreditojemalcu na dan 1. 2. 2020, kar se 
izkazuje preko postavke  AOP (188) v finančnih izkazih na 
dan 31. 12.; 

(3) 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. 

 
4.3 Računi in računom enakovredne knjigovodske listine v zvezi s 

celotnimi stroški posla smejo nastati (datum izdaje) največ eno 
(1) leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe, vendar ne pred 
1. 2. 2020, in največ tri (3) leta po sklenitvi kreditne pogodbe.  

 
4.4 Kredit se ne sme porabiti za: 

  
(1) proizvodnjo, predelavo ali trženje ribiških proizvodov;  
(2) primarno kmetijsko proizvodnjo; 
(3) stroškov materiala in storitev, ki nastajajo v zvezi zasebno 

rabo stvarnega premoženja, ki ga podjetnik ne izkazuje v 
poslovnih knjigah. 

 
4.5 Celotni stroški posla morajo biti podprti z dokumentarnimi 

dokazili, ki morajo biti razumljiva, podrobna in posodobljena. 
 
 
5. Status državne pomoči  
 
5.1 Kredit se obravnava kot državna pomoč 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), 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 
spremembi Uredbe 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. 
 
5.4 Kredit skupaj: 

(1) z drugimi državnimi pomočmi na podlagi oddelkov 3.2 in 3.3 
Sporočila Komisije, ki so bile dodeljene kreditojemalcu pred 
odobritvijo kredita, ne sme preseči: 
 dvojnega zneska letne mase plač kreditojemalca 

(vključno s prispevki za socialno varnost ter stroški za 
zaposlene, ki delajo v prostorih kreditojemalca, vendar 

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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so uradno zaposleni pri podizvajalcih kreditojemalca) za 
leto 2019 ali za zadnje razpoložljivo leto.; ali 

 25 % skupnega prometa kreditojemalca v letu 2019; 
(2) s pomočmi na podlagi uredb de minimis, ki so bile dodeljene 

kreditojemalcu pred odobritvijo kredita za iste stroške kot 
kredit, ne sme preseči zneska iz člena 5.4(1) posebnih 
pogojev; 

(3) z drugimi državnimi pomočmi na podlagi uredb o splošnih 
skupinskih izjemah, ki so bile dodeljene kreditojemalcu pred 
odobritvijo kredita za iste stroške kot kredit, in pomočmi na 
podlagi uredb de minimis, ki so bile dodeljene 
kreditojemalcu pred odobritvijo 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 člena 5.4 posebnih pogojev izpolnjeni mora 

pogodbena obrestna mera (all-in) ob odobritvi kredita odvisno 
od ročnosti kredita znašati najmanj:  
 

Ročnost kredita: 

24 mesecev 0,16 % 

Najmanj 25 mesecev in 
največ 36 mesecev 

0,18 % 

Najmanj 37 mesecev in 
največ 48 mesecev 

0,38 % 

Najmanj 49 mesecev in 
največ 60 mesecev 

0,48 % 

Najmanj 61 mesecev in 
največ 72 mesecev 

0,55 % 

Najmanj 73 mesecev in 
največ 84 mesecev 

1,70 % 

Najmanj 85 mesecev in 
največ 96 mesecev 

2,20 % 

 
5.6 Če pogoji iz členov 5.4 in 5.5 posebnih pogojev niso izpolnjeni, 

kredit skupaj: 
(1) z drugimi državnimi pomočmi na podlagi oddelka 3.1 

Sporočila Komisije, ki so bile dodeljene enotnemu 
gospodarskemu subjektu pred odobritvijo kredita, ne sme 
preseči 800.000 evrov; 

(2) s pomočmi na podlagi uredb de minimis, ki so bile dodeljene 
kreditojemalcu pred odobritvijo kredita za iste stroške kot 
kredit, ne sme preseči 800.000 evrov; 

(3) z drugimi državnimi pomočmi na podlagi uredb o splošnih 
skupinskih izjemah, ki so bile dodeljene kreditojemalcu pred 
odobritvijo kredita za iste stroške kot kredit, in pomočmi na 
podlagi uredb de minimis, ki so bile dodeljene 
kreditojemalcu pred odobritvijo 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. 

 
5.7 Za namen prejšnjega člena 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: 
(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 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. 

 
5.8 Če kreditojemalec poda neresnične izjave, podatke ali listine, in 

(i) zato niso izpolnjeni pogoji za dodelitev državne pomoči 
iz členov 2.1(2), 2.1(3), 2.1(4), 2.1(5),  ali 4.1 
posebnih pogojev; in/ali  

(ii)  je državna pomoč previsoka glede na omejitve iz 
člena 5.4 posebnih pogojev, če je bila državna pomoč 
kreditojemalcu dodeljena po oddelku 3.3 Sporočila 
Komisije, ali glede na omejitev iz člena 5.6 posebnih 
pogojev, če je bila kreditojemalcu državna pomoč 
dodeljena po oddelku 3.1 Sporočila Komisije, 

je kreditojemalec dolžan vrniti pomoč (vračilo pomoči), 
vključno z obrestmi za vračilo pomoči, z višino obrestne mere, 
kot je določena v členu 5.9 posebnih pogojev, in sicer od dneva 
črpanja kredita do dneva vračila. 

 
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 s kreditom se upošteva pri kumulaciji z drugimi 
državnimi pomočmi in/ali s pomočmi de minimis, za katere je 
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: 
(1) predstavitev kreditojemalca na obrazcu SID banke; 
(2) vsi zadnji in predzadnji računovodski izkazi oddani na 

AJPES, na poenotenih obrazcih za državno statistiko, 
predpisanih z Navodilom o predložitvi letnih in zaključnih 
poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list 
RS, št. 86/16 in 76/17); 

(3) zadnje 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) projekcija finančnih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca 
stanja) za tekoče leto in naslednjih pet let na obrazcu SID 
banke, ki vključujejo tudi zadnje razpoložljive medletne 
finančne podatke poslovanja kreditojemalca in izkaze za 
enako obdobje prejšnjega leta. ; 

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

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

SID banke; 
(8) podatki kreditojemalca ob vzpostavitvi poslovnega razmerja 

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

obveznimi prilogami; 
(10) izjava kreditojemalca o statusu podjetja v težavah na 

obrazcu SID banke s prilogami; 
(11) poslovni elaborat, ki v odvisnosti od vsebine in višine 

celotnih stroškov vsebuje: predstavitev kreditojemalca in 
njegovega poslovanja, analizo trga, predstavitev namena 
kredita, specifikacijo predračunske vrednosti in virov 
financiranja celotnih stroškov posla, terminski načrt 
realizacije, projekcije bodočega poslovanja z obrazložitvijo 
predpostavk, na osnovi katerih projekcije temeljijo. Prav 
tako je potrebno v elaboratu navesti kratek opis težav 
poslovanja, s katerimi se sooča kreditojemalec zaradi 
izbruha nalezljive bolezni COVID-19, ter priložiti načrt o 
ukrepih za odpravo težav, 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. 
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6.2 Podjetnik mora poleg prilog iz člena 6.1 posebnih pogojev, 
predložiti tudi: 
(1) S.BON-1, ki ne sme biti starejši od enega (1) meseca od 

oddaje vloge; 
(2) izpis njegovih podatkov iz SISBON, ki ne sme biti starejši od 

enega (1) 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 
enega (1) meseca. 
 

6.4 Kreditojemalec mora predložiti tudi vsaj eno od naslednjih 
dokazil: 
(1) dokazilo, da opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim 

ali občinskim odlokom določeno, da se prodaja storitve 
oziroma blaga zaradi virusa začasno prepove; 

(2) dokazilo o padcu čistih prihodkov od prodaje od 1. 2. 2020 
dalje oziroma utemeljena ocena pričakovanega padca čistih 
prihodkov od prodaje v obdobju naslednjih dvanajst (12) 
mesecev od oddaje vloge; 

(3) dokazila o odpovedanih naročilih kupcev in ocena 
pričakovanih odpovedi naročil (npr. na podlagi že prejetih 
najav kupcev); 

(4) 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; 

(5) dokazila o povečanju zapadlih, še ne plačanih terjatev; 
(6) dokazila o manjših obsegih proizvodnje oz. opravljanja 

storitev zaradi zmanjšane prisotnosti zaposlenih na 
delovnem mestu; 

(7) dokazila o zaprtju proizvodnih, poslovno – prodajnih 
obratov; 

(8) dokazila o učinkih COVID-19 na  spremenjene pogoje dela 
zaposlenih v podjetju, na izvedene in načrtovane kadrovske 
ukrepe podjetja (npr. dokazila o manjši prisotnosti 
zaposlenih na delovnem mestu zaradi karantene, plačna 
politika, optimizacija kadrovskih resursov, ipd.); 

(9) dokazila o odzivanju na COVID-19 pri izvajanju javnih 
zdravstvenih storitev (npr. dokazila o proizvodnji zaščitne 
opreme ali sredstev, ustrezni certifikati s katerimi se izkaže, 
da so medicinski respiratorni aparati skladni z zahtevami 
končnega naročnika ali da je s pregledom že dobavljenih 

aparatov ustrezna institucija potrdila skladnost aparatov s 
pogodbenimi zahtevami končnega naročnika, ipd.).  

 
 
7 Obveščanje o spremembah 

 
7.1 Po oddaji vloge za financiranje mora kreditojemalec vse 

spremembe v zvezi s poslom, ki se nanašajo na pogoje 
pridobitve kredita, ki so določeni v členih 3.1 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 iz člena 5.4 posebnih pogojev, če je 
bila kreditojemalcu ta dodeljena po oddelku 3.1 Sporočila 
Komisije, ali državne pomoči iz člena 5.6 posebnih pogojev, če 
je bila kreditojemalcu ta dodeljena po oddelku 3.3 Sporočila 
Komisije. Vse spremembe in njihov vpliv na poslovanje morajo 
biti obrazložene.  

 
7.2 Dopustnost 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 ali 

predlaga sklenitev dodatka h kreditni pogodbi, v kolikor se 
spreminjajo parametri posla, ki so dogovorjeni v kreditni 
pogodbi. 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 in celotnih 

stroških hraniti še deset (10) let od dokončnega poplačila 
obveznosti po kreditni pogodbi. 

 
9 Končne določbe 
 
9.1 Priloga 1 k posebnim pogojem je informativnega značaja. 
 
9.2 Posebni pogoji veljajo od dne 22. 12. 2020. 
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PRILOGA 1 K POSEBNIM POGOJEM 
 

INFORMATIVNI SEZNAM KMETIJSKIH PROIZVODOV IN RIBIŠKIH PROIZVODOV 
 
 

Šifra kategorije KN 20191 Opis 

01 Žive živali 

0101 Konji, osli, mezge in mule, živi 

0102 Govedo, živo 

0103 Prašiči, živi 

0104 Ovce in koze, žive 

0105 Domača perutnina (kokoši, race, gosi, purani, pegatke) živa 

0106 Druge živali, žive 

02 Meso in užitni klavnični proizvodi 

0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno 

0202 Meso, goveje, zamrznjeno 

0203 Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 

0204 Meso ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 

0205 Meso konj, oslov, mul in mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 

0206 Užitni klavnični izdelki iz govejega, svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega mesa ter mesa oslov ali mesa mul in 
mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni 

0207 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 

0208 Drugo meso in užitni klavnični izdelki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 

0209 Prašičja maščoba brez pustega mesa in perutninska maščoba, netopljena ali kako drugače ekstrahirana, sveža, 
ohlajena, zamrznjena, nesoljena, v slanici, sušena ali dimljena 

0210 Meso in užitni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni, užitna moka in zdrob iz mesa ali iz 
klavničnih izdelkov 

03 Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji 

0301 Ribe, žive 

0302 Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 

0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 

0304 Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 

0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici, dimljene ribe, termično obdelane ali ne pred ali med procesom dimljenja, 
ribja moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano 

0306 Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, tudi prekajeni, 
vključno z raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi, moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško 
prehrano 

0307 Mehkužci v lupini ali brez lupine,živi,sveži,ohlajeni,zamrznjeni,sušeni,nasoljeni ali v slanici,dimljeni,prekajeni,v 
lupini ali brez,termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja,moka, zdrob in peleti iz 
mehkužcev,primerni za človeško prehrano 

0308 Vodni nevretenčarji, razen rakov in mehkužcev,živi,sveži,ohlajeni,zamrznjeni,sušeni,nasoljeni ali v slanici,dimljeni, 
termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja, moka in peleti vodnih nevretenčarjev,razen 
rakov,primerni za človeško prehrano 

04 Mlečni izdelki, ptičja jajca, naravni med, užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajetni na 
drugem mestu 

0401 Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil 

0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil 

0403 Pinjenec, kislo mleko, smetana, jogurt, kefir, z dodatkom sladkorja, koncentrirano ali ne, s sadjem, kakavom ali 
brez 

0404 Sirotka, koncentrirana ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali ne, izdelki iz naravnih mlečnih sestavin, ki 
niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

0405 Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka, mlečni namazi 

0406 Sir in skuta 

0407 Jajca, ptičja, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana 

0408 Ptičja jajca, brez lupine, rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali drugače 
konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez 

0409 Med, naravni 

0410 Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

05 Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

0504 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen ribjh), celi ali v kosih, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, 
sušeni ali dimljeni 

0511 Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, mrtve živali iz 1. in 3. poglavja, 
neuporabne za človeško prehrano 

06 Živo drevje in druge rastline, čebulice, korenine in podobno, rezano cvetje in okrasno listje 

0601 Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenine v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče, 
rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212 

0602 Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči, gobji miceliji 

0603 Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras, sveže, posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano 
ali drugače pripravljeno 
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0604 Listje, veje, drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih bristov, trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, 
sveži, posušeni, pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripravljeni 

07 Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji 

0701 Krompir, svež ali ohlajen 

0702 Paradižnik, svež ali ohlajen 

0703 Čebula, šalotka, česen, por in druge čebulnice, sveže ali ohlajene 

0704 Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in podobne užitne kapusnice, sveže ali ohlajene 

0705 Solata in radič, sveža ali ohlajena 

0706 Korenje, repa, rdeča pesa, črni koren, gomoljna zelena, redkev in podobne užitne korenovke, sveže ali ohlajene 

0707 Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene 

0708 Stročnice oluščene ali ne, sveže ali ohlajene 

0709 Druge vrtnine, sveže ali ohlajene 

0710 Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene 

0711 Vrtnine, začasno konzervirane (npr., z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za 
začasno konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo 

0712 Sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene 

0713 Sušene stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene 

0714 Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne korenovke in gomolji z visokim deležem škroba 
ali inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih, sredica sagovega drevesa 

08 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon 

0801 Kokosovi, brazilski, akažu (indijski) orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali neoluščeni 

0802 Drugo oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni 

0803 Banane, vključno pisang, sveže ali suhe 

0804 Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangustin, sveži ali suhi 

0805 Agrumi, sveži ali suhi 

0806 Grozdje, sveže ali suho 

0807 Melone, lubenice in papaja, sveže 

0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže 

0809 Marelice, češnje, višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive, trnulje, sveže 

0810 Drugo sadje, sveže 

0811 Sadje in oreščki, nekuhano ali kuhano v vodi ali soparici, zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila 
ali ne vsebujejo dodanega sladkorja oz. sladil 

0812 Sadje in plodovi, začasno konzervirani (npr., z žvepovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali drugih raztopinah 
za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neustrezni za takojšnjo prehrano 

0813 Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tar.št. 0801 do 0806, mešanice oreščkov ali suhega sadja iz tega 
poglavja 

0814 Lupine agrumov ali melon (vključno lubenic), sveže, zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v slanici, žveplani 
vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje 

09 Kava, pravi čaj, mate čaj in začimbe 

0901 Kava, pražena ali ne, z kofeinom ali brez, lupine in kožice kave, kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli 
odstotek kave 

0902 Čaj, pravi, aromatiziran ali ne 

0904 Poper rodu Piper, suhi, zdrobljeni ali zmleti plodovi rodu Capsicum ali Pimenta 

0905 Vanilija 

0906 Cimet in cvetovi cimetovega drevesa 

0907 Klinčki (celi plodovi, popki in peclji) 

0908 Muškatni orešček, macis in kardamom 

0909 Seme janeža, badijana (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, orientalske ali navadne kumine, brinove jagode 

0910 Ingver, žafran, kurkuma, timijan, lovorjev list, curry in druge začimbe 

10 Žitarice 

1001 Pšenica in soržica 

1002 Rž 

1003 Ječmen 

1004 Oves 

1005 Koruza 

1006 Riž 

1007 Sirek v zrnu 

1008 Ajda, proso, kanarska čužka, druga žita 

11 Proizvodi mlinske industrije, slad, škrob, inulin, pšenični gluten 

1101 Moka, pšenična ali soržična 

1102 Moka, žitna, razen pšenične ali soržične moke 

1103 Žitni drobljenci, zdrob in peleti 

1104 Žita v zrnju, drugače obdelana (npr., z ostranjeno opno, valjana, v kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), 
razen riža iz tar.št. 1006, žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti 

1105 Krompirjeva moka, zdrob, prah, kosmiči, granule in peleti 

1106 Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se uvrščajo v tar.št. 0713, iz saga, korenov ali gomoljev iz tar.št. 0714, 
moka, zdrob ali prah iz proizvodov iz 8.poglavja 
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1107 Slad, pražen ali nepražen 

1108 Škrob, inulin 

1109 Gluten, pšenični, osušen ali neosušen 

12 Oljna semena in plodovi, razno zrnje, semena in plodovi, industrijske in zdravilne rastline, slama in krma 

1201 Soja, cela ali lomljena 

1202 Arašidi, nepraženi ali drugače termično obdelani, vključno oluščeni ali lomljeni 

1203 Kopra 

1204 Seme lana, celo ali lomljeno 

1205 Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno 

1206 Seme sončnic, celo ali lomljeno 

1207 Drugo oljno seme in plodovi, cela ali lomljena 

1208 Moka in zdrob iz oljnega semena in plodov, razen iz gorčice 

1209 Semena in trosi, za setev 

1210 Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih, lupulin 

1211 Rastline in deli rastlin (vključno semena in plodovi), vrst, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za 
insekticidne, fungicidne ali podobne namene, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali v 
prahu 

1212 Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa in sladkorni trs, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne, 
sadne koščice in jedrca iz sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi, za prehrano ljudi, drugod neomenjeni 

1213 Žitna slama in žitne pleve, surove in nepripravljene, vključno zrezane, mlete ali ne ali v peletih 

1214 Rumena (podzemna) koleraba, krmna pesa, krmne korenovke, seno, lucerna, detelja, turška detelja, krmni 
ohrovt, volčji bob, grašice in podobni proizvodi za krmo, tudi v peletih 

13 Šelak, gume, smole in drugi rastlinski sokovi in ekstrakti 

130220 Pektinske snovi, pektinati in pektati 

1302 Rastlinski sokovi in ekstrakti, pektinske snovi, pektinati in pektati, agar-agar in druge sluzi ter zgoščevalci, dobljeni 
iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani 

15 Masti in olja, voski, živalskega in rastlinskega izvora in proizvodi njihovega razkrajanja, predelane užitne masti 

1501 Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih iz tarifne številke 0209 ali 1503 

1502 Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tarifne številke 1503 

1503 Stearin, olja, iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, nemešani ali kako drugače 
pripravljeni 

1504 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani 

1506 Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane 

1507 Olje, sojino in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano 

1508 Olje iz kikirikija in njegove frakcije, prečiščeno ali ne prečiščeno, toda kemično nemodificirano 

1509 Oljčno olje in njegove frakcije, rafinirano ali ne, toda kemično nemodificirano 

1510 Olja, druga, dobljeno izključno iz oljk in njihove frakcije, prečiščena ali neprečiščena, toda kemično 
nemodificirana, vključno mešanice teh olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar.št. 1509 

1511 Olje, palmovo in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano 

1512 Olje iz sončnih semen, semen žafranike in bombaževega semena in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, 
toda kemično nemodificirano 

1513 Olje kokosovega oreha (kopre), palmovega jedra (koščice) ali oreha in njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, 
toda kemično nemodificirano 

1514 Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njihove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, toda kemično nemodificirano 

1515 Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, 
toda kemično nemodificirani 

1516 Masti in olja rastlinskega ali živalskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, 
interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali ne, nadalje nepredelani 

1517 Margarina, mešanice ali preparati iz masti in olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz 
tega poglavja, primerni za prehrano, razen tistih iz tar.št. 1516 

1522 Degras (strojarska maščoba), ostanki dobljeni pri predelavi maščob in voskov živalskega in rastlinskega izvora 

16 Izdelki iz mesa, rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev 

1601 Klobase in podobni proizvodi iz mesa, klavničnih proizvodov ali krvi, sestavljena živila na osnovi teh proizvodov 

1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi 

1603 Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev 

1604 Pripravljene in konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih iker 

1605 Raki, mehkužci, vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani 

17 Sladkor in sladkorni proizvodi 

1701 Sladkor (iz sladkornega trsa ali sladkorne pese) ter kemično čista saharoza v trdnem stanju 

1702 Drugi sladkorji (tudi laktoza, maltoza, glukoza in fraktoza v trdnem stanju), sladkorni sirupi, umetni med, 
karamelni sladkor 

1703 Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja 

1704 Sladkorni proizvodi (tudi bela čokolada), brez kakava 

18 Kakav in kakavovi izdelki 

1801 Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen 

1802 Kakav, lupine, skorje, opne in drugi odpadki 

19 Izdelki iz žit, moke, škroba ali mleka, slaščičarski izdelki 
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1901 Sladni ekstrakt, živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba in sladnega ekstrakta, z ali brez kakava v prahu, manj 
kot 40 mas.%, živila iz tar.št. 0401 do 0404, neomenjena do sedaj 

1902 Testenine kuhane, nekuhane, polnjene, ali drugače pripravljene, kuskus, pripravljen ali nepripravljen 

19022010 Testenine, polnjene, kuhane ali ne, drugače pripravljene, ki vsebujejo več kot 20 mas.% rib, školjkarjev, 
mehkužcev, drugih vodnih nevretenčarjev 

1903 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih oblikah 

1904 Živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit, žita, v zrnu ali obliki kosmičev ali druge oblike, predkuhana ali 
drugače pripravljena, ne zajeta na drugem mestu 

1905 Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z ali brez dodatkom kakava, hostije, prazne kapsule za 
farmecevtske proizvode, oblati, rižev papir in podobni izdelki 

20 Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin 

2001 Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini 

2002 Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali ocetni kislini 

2003 Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali v ocetni kislini 

2004 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz 
tar.št. 2006 

2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene 

2006 Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (odcejeni, glazirani ali 
kristalizirani) 

2007 Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste, dobljeni s toplotno obdelavo, z ali 
brez dodanega sladkorja ali drugih sladil 

2008 Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z ali brez dodatnega sladkorja, sladila 
ali alkohola, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu 

2009 Sadni in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola, z ali brez dodanega sladkorja ali drugih sladil 

22 Pijače, alkoholne tekočine in kis 

2203 Pivo, izdelano iz slada 

2204 Vina iz svežega grozdja, vključno ojačana vina, grozdni mošt, razen tistega iz tar.št. 2009 

2205 Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje 

2206 Pijače, druge, fermentirane in njihove mešanice 

2207 Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol.% ali več, denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s 
katero koli vsebnostjo alkohola 

2208 Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol.%, žganja, likerji in druge alkoholne pijače 

2209 Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline 

23 Ostanki in odpadki živilske industrije, pripravljena krma za živali 

2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, 
neustreznih za hrano ljudi, ocvirki 

2302 Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali stročnic, v obliki peletov ali ne 

2303 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa, pese, ostanki 
in odpadki iz pivovarn in destilarn, nepeletizirani in peletizirani 

2304 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti, zmleti ali peletizirani 

2305 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti, zmleti ali peletizirani 

2306 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob in olj, razen tistih iz tar.št. 2304 in 
2305, nezmleti, zmleti ali peletizirani 

2307 Vinska usedlina, vinski kamen 

2308 Rastlinski materiali, odpadki in ostanki pri predelavi rastlinskih materialov in stranski proizvodi, peletizirani in 
nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, drugje neomenjeni 

2309 Pripravki, ki se uporabljajo kot krma za živali 

24 Tobak in tobačni nadomestki 

2401 Nepredelan tobak, tobačni odpadki 

45 Pluta in plutasti izdelki 

4501 Pluta, naravna, surova, enostavno obdelana, odpadki plute, zdrobljena, drobljena ali zmleta 

4502 Pluta, naravna, surova, brez skorje, v kockah, blokih 

53 Druga rastlinska tekstilna vlakna, papirna preja in tkanine iz papirne preje 

5301 Lan, surov ali predelan, toda nepreden, laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi 
tekstilnimi surovinami) 

5302 Konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena, konopljeno predivo in odpadki (vključno z 
odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami) 

1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1602 z dne 11. oktobra 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični 
nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (OJ L 273, 31.10.2018, str. 1–960) 

 


