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P O SEB N I PO GO J I  F IN AN C IRA NJ A 
G O SPO D AR SK IH SU BJ EKT O V N A PO DR OČ JU 

C EST N IH P R EVO ZO V  
 

1. Uvodne določbe 
 
1.1 »Posebni pogoji financiranja gospodarskih subjektov na področju 

cestnih prevozov« (posebni pogoji) urejajo pogoje za 
pridobitev kredita po »Razvojno-spodbujevalnem programu SID 
banke za financiranje gospodarskih subjektov na področju 
cestnih prevozov« (z oznako PROMET1) (program PROMET1). 

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

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

(2) EBITDA pomeni poslovni izid iz poslovanja, povečan za 
odpise vrednosti po podatkih iz finančnih izkazov: AOP151 
- AOP152 + AOP144; 

(3) 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); 

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

(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) Prilagojeni finančni dolg pomeni seštevek dolgoročnih 
finančnih in poslovnih obveznosti ter kratkoročnih finančnih 
po podatkih iz finančnih izkazov: AOP076 + AOP080 + 
AOP087; 

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

(14) Sporočilo Komisije pomeni Začasni okvir za ukrepe 
državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-
19, in njegove spremembe  (UL C 91 I, 20. 3. 2020, str. 1–
9; UL C 112 I, 4. 4. 2020, str. 1–9; UL C 164, 13. 5. 2020, 
str. 3–15; UL C 218 z dne 2. 7. 2020, str. 3–8 in UL C 340I 
z dne 13. 10. 2020, str. 1–10); 

(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) 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); 

(18) 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); 

(19) 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). 
 

 
2. Primerni kreditojemalci 

 
2.1 Kreditojemalec je lahko le podjetje, ki izpolnjuje vse naslednje 

pogoje: 
(1) je gospodarska družba, ki je ustanovljena in deluje po 

Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009 
– uradno prečiščeno besedilo z nadaljnjimi spremembami) 
(ZGD-1), podjetnik, ki je ustanovljen in deluje po ZGD-1, 
ali zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o 
zadrugah (Uradni list RS št. 97/09 – uradno prečiščeno 
besedilo) (ZZad); 

(2) kot glavno dejavnost opravlja dejavnost, ki je po veljavni 
standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v »H 49.310 
Mestni in primestni kopenski potniški promet«, razen 
obratovanja žičnic in zobatih železnic, ki so del mestnega ali 
primestnega prometnega sistema, »H 49.391 Medkrajevni 
in drug cestni potniški promet« ali »H 49.410 Cestni tovorni 
promet«; 

(3) je ob odobritvi kredita po metodologiji SID banke razvrščen 
najmanj v bonitetni razred C; 

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

(5) 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); 

(6) na dan oddaje 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 finančnih izkazov pod AOP 
188) najmanj 2,0; 

(8) iz finančnih izkazov za zaključeno poslovno leto 2019 izhaja, 
da je razmerje med prilagojenim finančnim dolgom in 
EBITDA manjše od 5 (pet); pri čemer velja, da je EBITDA 
večji od 0 (nič); 

(9) nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev; 
(10) ne opravlja 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«, »G 47.23 Trgovina na 
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drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, 
mehkužci« ali »K Finančne in zavarovalniške dejavnosti«; 

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

(12) na dan odobritve kredita še nima odobrenega kredita v 
okviru programa PROMET1; 

(13) 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 naslednja dva pogoja: 
(1) ima odprt poslovni račun, kamor SID banka nakaže sredstva 

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

na AJPES. 
 
2.3 Kreditojemalec, ki uveljavlja status MSP, mora na dan odobritve 

kredita izpolnjevati pogoje za MSP in ne sme imeti načrtov za 
statusno preoblikovanje ali spremembo lastništva, zaradi katere 
ne bi več izpolnjeval pogojev za MSP. 

 
2.4 Kreditojemalec, ki kot glavno dejavnost opravlja dejavnost, ki je 

po veljavni standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v »H 
49.410 Cestni tovorni promet«, mora dokazati, da je na njegovo 
poslovanje vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19, z enim od 
naslednjih dokazil: 
(1) dokazilo o padcu čistih prihodkov od prodaje od 1.2.2020 

dalje oziroma utemeljena ocena pričakovanega padca čistih 
prihodkov od prodaje v obdobju naslednjih 12 mesecev od 
oddaje vloge; 

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

(3) dokazila o zamudah, izpadih ali prekinitvah dobav s strani 
njegovih dobaviteljev; 

(4) dokazila o povečanju zapadlih, še ne plačanih terjatev; 
(5) dokazila o manjših obsegih proizvodnje ali opravljanja 

storitev zaradi zmanjšane prisotnosti zaposlenih na 
delovnem mestu; 

(6) dokazila o zaprtju proizvodnih ali poslovno – prodajnih 
obratov; 

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

 
 
3. Dopustni pogoji financiranja 
 
3.1 Najnižji kredit znaša 100.000 evrov, najvišji kredit pa 800.000 

evrov, upoštevajoč omejitve iz člena 5.4 posebnih pogojev, in ne 
več kot 85 % celotnih stroškov posla, kot so opredeljeni v členu 
4.1 posebnih pogojev. 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. Najvišji 
nespremenljivi pribitek znaša 2 (dva) % letno. Pogodbena 
obrestna mera mora biti nižja od ekvivalenta tržne obrestne mere 
ob odobritvi kredita. 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. 

 
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 6 (šest) let 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 2 leti. 
 
3.7 Kredit se črpa v enkratnem znesku. Skrajni rok za črpanje kredita 

je 45 dni od dneva sklenitve kreditne pogodbe. Črpanje kredita 
se izvrši ob izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v kreditni 
pogodbi. 

  
3.8 Kredit se odplačuje v enakih mesečnih obrokih, skladno z določili 

kreditne pogodbe. 
 
3.9 Zavarovanje mora biti ustanovljeno skladno s pogoji iz kreditne 

pogodbe. 
 
3.10 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, ki ga kreditojemalec 
ponudi. SID banka ima diskrecijsko pravico izbrati 
najprimernejše zavarovanje za kredit. Če je kreditojemalec 
gospodarska družba se lahko v zavarovanje kredita vzame samo 
poroštvo lastnikov gospodarske družbe. 

 
3.11 SID banka kreditojemalcu ne zaračuna nadomestil za opravljeno 

storitev. 
 
3.12 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. 

 
3.13 Drugi kreditni pogoji in finančne zaveze se opredelijo v kreditni 

pogodbi.  
 
3.14 Dopustnost sprememb kreditne pogodbe se presoja na podlagi 

skladnosti z določbami kreditne pogodbe in pravil o državni 
pomoči. 

 
3.15 V času trajanja kreditne pogodbe ni možno znižanje obrestne 

mere. 
 
 
4. Primeren namen kredita 
 
4.1 Kreditojemalec sme kredit nameniti za stroške blaga, materiala 

in storitev (podatek iz finančnih izkazov pod postavko AOP 128) 
in stroški dela (podatek iz finančnih izkazov pod postavko 
AOP 139), ki so prikazani v finančnih izkazih za leto, v katerem 
je oddana vloga za financiranje, in za leto, ki sledi letu, v katerem 
je oddana vloga za financiranje (celotni stroški posla). 

 
4.2 Finančni izkazi iz člena 4.1 posebnih pogojev so izkazi v obliki in 

vsebini, kot jih je kreditojemalec dolžan posredovati na AJPES, z 
dodatnimi pojasnili posameznih postavk. 

 
4.3 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 
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komisija pod številko 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 
številko 0001-5665493-2020. 

 
5.2 Šteje se, da je državna pomoč dodeljena kreditojemalcu z dnem 

odobritve kredita. SID banka s kreditno pogodbo seznani 
kreditojemalca o višini in dnevu dodelitve 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 kreditu. 
 
5.4 Kredit skupaj: 

(1) 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; 

(2) 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; 

(3) 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 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 in/ali ima 
eden od teh subjektov odločilen vpliv na druge v skupini. To so 
zlasti 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. 

 
5.6 Če kreditojemalec poda neresnične izjave, podatke ali listine in 

(i) niso izpolnjeni pogoji za dodelitev državne pomoči iz členov 
2.1(4), 2.1(10), 2.1(11), 2.3, 2.4 in 4.1 člena posebnih pogojev, 
in/ali (ii) je državna pomoč previsoka glede na omejitve iz člena 
5.4 posebnih pogojev, je dolžan vrniti pomoč (vračilo pomoči), 
vključno z obrestmi za vračilo pomoči, z višino obrestne mere, 
kot je določena v členu 5.7 posebnih pogojev, in sicer od dneva 
črpanja kredita do dneva vračila. 

 
5.7 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. 

 
5.8 Pomoč podeljena s kreditom se upošteva pri kumulaciji z drugimi 

državnimi pomočmi in/ali s pomočmi de minimis, za katere 
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 finančni 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 finančni izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca 
stanja) za leto, v katerem odda vlogo za financiranje, in 
naslednji dve leti, ki sledita letu, v katerem je oddana vloga 
za financiranje; 

(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 podjetje v težavah na 

obrazcu SID banke. 
 

6.2 Podjetnik mora poleg prilog iz člena 6.1 posebnih pogojev, 
predložiti tudi: 
(1) S.BON-1, ki ne sme biti starejši od 1 (enega) meseca; 
(2) izpis njegovih podatkov 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. 

 
 
7. Obveščanje o spremembah 

 
7.1 Po oddaji vloge za financiranje mora kreditojemalec vse 

spremembe, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev pridobitve 
kredita, ki so določeni v členih 4.1 in 5.4 posebnih pogojev 
nemudoma pisno sporočiti SID banki. 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 
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 posla hraniti še deset let od dokončnega poplačila 
obveznosti po kreditni pogodbi. 

 
 
9 Končne določbe 
 
9.1 Spremenjeni posebni pogoji veljajo od dne 23. 6. 2021. 

 

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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9.2 Ne glede na člen 9.1  posebnih pogojev, za vloge, ki so bile 
oddane do 22. 6. 2021 in na ta dan niso bile še rešene, se ne 
uporablja določba člena 2.1 (8) posebnih pogojev, temveč se za 
njih ohrani predhodno veljavni pogoj1, ki se glasi:« v zadnjem 
zaključenem poslovnem letu glede na dan oddaje vloge za 
financiranje ima razmerje med prilagojenim finančnim dolgom 
in EBITDA manjše od 5 (pet); pri čemer velja, da je EBITDA 
večji od 0 (nič)«. 
 

 

 
1 Člen 2.1(8) Posebnih pogojev financiranja gospodarskih subjektov 

na področju cestnih prevozov veljavni od dne 26. 5. 2021. 


