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SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana (v 
nadaljevanju: SID banka) na podlagi b) točke prvega odstavka 
11. člena Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki1 in Uredbe 
Komisije (EU) št. 1407/20132 objavlja dne 1. 2. 2016 sprejete  
 
 

P O SEB N E PO GO J E  
F IN AN C IR A NJ A PO SLO VA NJ A  IN   

K A P IT A LSK EG A UT RJ EVA NJ A  M SP 
 
 

1. Uvodna določila 
 
1.1 »Posebni pogoji financiranja poslovanja in kapitalskega utrjevanja 

MSP« (posebni pogoji) urejajo pogoje za pridobitev kredita po 
programu SID banke3, ki ga kreditojemalec lahko nameni le za 
kritje primernih izdatkov, ki so: 
(1) plačila za nakup materiala, 
(2) plačila za nakup trgovskega blaga ter 
(3) nakazane plače.4 
 

1.2 Izdatki iz točke 1.1 posebnih pogojev morajo nastati za potrebe 
poslovnih procesov kreditojemalca, ki jih opravlja na območju 
Republike Slovenije. 
 

1.3 Izdatki iz točke 1.1 posebnih pogojev lahko nastanejo največ 6 
mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 18 mesecev 
po sklenitvi kreditne pogodbe. 
 

1.4 Upošteva se le plačilo na podlagi računa ali računu enakovredne 
knjigovodske listine kot jo obravnavajo Mednarodni standardi 
računovodskega poročanja (MSRP) oziroma Slovenski standardi 
poročanja (SRS), zmanjšano za davek na dodano vrednost, 
pogodbene kazni in podobno ter upoštevaje trgovske in druge 
popuste. Kreditojemalec kredita ne sme porabiti za izdatke v 
kolikor je dobavitelj povezana oseba5 ali za izdatke, ki se deloma 
ali v celoti financirajo tudi z drugimi državnimi pomočmi in/ali z 
drugo pomočjo de minimis. 
 

1.5 Kredit 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. 

 
1.6 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. 
794/20046, doda 100 bazičnih točk. 

 
 
2. Opredelitev pojmov 
 
2.1 Izrazi, uporabljeni v posebnih pogojih, imajo naslednji pomen: 

                                                 
1 Ur.l. RS, št. 56/08, 20/09. 
2 UL L 352, 24.12.2013, str. 1. 
3 Program SID banke je »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za 
financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja malih in srednje velikih 

podjetij«. 
4 Plača pomeni znesek iz računovodskih izkazov pod postavko AOP139, ki zajema 

stroške plač, stroške pokojninskih zavarovanj, stroške drugih socialnih zavarovanj 
ter druge stroške dela. 
5 Veljajo enake povezave (razen ekonomskih in vodstvenih povezav), kot so 

opredeljene v izjavi za ugotavljanje skupine povezanih strank za ugotavljanje 
izpostavljenosti banke na podlagi Zakona o bančništvu (Ur. L. RS, št. 99/10 in 

52/11 – popr.). 
6 UL L 140, 30.4.2004, str. 1–134 in njene nadaljne spremembe. 

(1) Kredit pomeni s kreditno pogodbo dogovorjen znesek 
financiranja kreditojemalca (glavnica); 

(2) Izključeni sektor pomeni: 
(1) dejavnost, ki spada v naslednje ravni standardne 

klasifikacije dejavnosti (SKD2008)7 
 A - Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, C 10.2 

- Predelava in konzerviranje rib, rakov in 
mehkužcev ali G 47.23 - Trgovina na drobno v 
specializiranih prodajalnah z ribami, raki, 
mehkužci;8 

 B 05 - Pridobivanje premoga;9 
 C 12 - Proizvodnja tobačnih izdelkov, G 46.35 - 

Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki ali G 47.26 
- Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah s tobačnimi izdelki;10 

 C 20.51 - Proizvodnja razstreliv, C 25.4 
Proizvodnja orožja in streliva ali C 30.4 - 
Proizvodnja bojnih vozil;11 

 K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti; 
 L - Poslovanje z nepremičninami;12 

i. M 70 – Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in 
poslovno svetovanje 

 R 92 - Prirejanje iger na srečo; 
(2) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih ni mogoče 

ublažiti in/ali popraviti; 
(3) dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in znanstvene 

namene, če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo 
Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se 
uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene«; 

(4) dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne 
oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo; 

(3) Vloga za financiranje pomeni izpolnjen prijavni obrazec 
SID banke s priloženimi obveznimi prilogami: 
(1) predstavitev kreditojemalca na obrazcu SID banke; 
(2) akt o ustanovitvi oziroma statut; 
(3) bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz 

bilančnega dobička/bilančne izgube, vsi zadnji oddani 
na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES), na poenotenih obrazcih 
za državno statistiko, predpisanih z Navodilom o 
predložitvi letnih poročil in drugih podatkov 
gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov 
posameznikov13 (zadnji računovodski izkazi); 

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

(5) medletni računovodski izkazi na obrazcu SID banke 
(6) projekcija finančnih izkazov (izkaz poslovnega izida, 

bilanca stanja, izkaz denarnih tokov) za predlagano 
ročnost kredita, oboje na obrazcu SID banke; 

(7) poslovni načrt kreditojemalca za čas ročnosti kredita, ki 
mora med drugim izkazovati konsistenten model 
vzdržnosti poslovanja in financiranja kreditojemalca, 
potencial za rast kreditojemalca ter oceno tveganj in 
problemov, ki bi lahko povzročili slabše poslovanje 
kreditojemalca ali celo ogrozili njegov obstoj in 
vključuje tudi načrt kapitalske utrditve kreditojemalca;14  

                                                 
7 Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08). 
8 V smislu točk (a) in (b) prvega odstavka 1. člena Uredbe Komisije (EU) št. 

1407/2013. 
9 V smislu dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih ni mogoče ublažiti in/ali 

popraviti. 
10 V smislu dejavnosti proizvodnje, predelave in/ali distribucije tobaka ter 
aktivnosti, ki omogočajo ali lajšajo uporabo tobačnih izdelkov. 
11 V smislu dejavnosti proizvodnje orožja, streliva ter druge vojaške in policijske 
opreme ali izgradnje vojaške in policijske infrastrukture. 
12 V smislu dejavnosti naložbenja nepremičnin in/ali posredovanja pri poslih z 
nepremičninami. 
13 Ur.l. RS, št. 7/08, 8/09, 107/09, 109/10. 
14 Načrt kapitalskega utrjevanja kreditojemalca je načrt, ki opredeljuje 
način in roke ohranjanja oziroma povečevanja višine kapitala kreditojemalca v 

razmerju do virov sredstev kreditojemalca skozi obdobje ročnosti kredita: 
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(8) predlog zavarovanj na obrazcu SID banke; 
(9) dokazila o vrednosti v zavarovanje predlaganega 

premoženja; 
(10) izjava za ugotavljanje skupine povezanih strank na 

obrazcu SID banke; 
(11) izjava za ugotavljanje podjetja v težavah na obrazcu 

SID banke;15 
(12) izjava o statusu MSP na obrazcu SID banke s 

priloženimi obveznimi prilogami;16 
(13) izjava in posredovanje podatkov v zvezi s seštevanjem 

pomoči na obrazcu SID banke; 
(14) potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) o 

plačanih davkih in prispevkih; 
(15) podatki kreditojemalca ob vzpostavitvi poslovnega 

razmerja na obrazcu SID banke. 
 

(4) Referenčna stopnja kapitala v obveznostih do virov 
sredstev je minimalna stopnja kapitala v obveznostih do 
virov sredstev, ki jo zahteva SID banka konec vsakega 
posameznega leta ročnosti kredita, ki jo je določila SID banka 
v odvisnosti od ročnosti kredita na način premosorazmerne 
rasti razmerja z izhodiščno stopnjo 0,20 ob odobritvi kredita 
in končno stopnjo 0,40 ob zapadlosti zadnjega obroka vračila 
kredita. Spodnja tabela ponazarja minimalno zahtevano 
stopnjo kapitala v obveznostih do virov sredstev po 
posameznem letu kredita:  
 

 
 
 
3. Primerni kreditojemalci 
 
3.1 Organ odločanja SID banke lahko odobri kredit v okviru dopustnih 

pogojev financiranja pravni osebi s sedežem v Republiki Sloveniji, 
ki je ustanovljena in deluje kot kapitalska družba17 po Zakonu o 
gospodarskih družbah (ZGD-1)18 in ki izpolnjuje vse naslednje 
pogoje (kreditojemalec): 
(1) v zadnjih dveh oziroma v vsaj dveh od zadnjih treh 

zaključenih poslovnih let opravlja dejavnost z manj kot 250 
zaposlenimi (v LDE) na letni ravni in ima letni promet, ki ne 
presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne 
presega 43 milijonov evrov;19 

(2) v primeru izvedene statusne spremembe20 (npr. pripojitev, 
spojitev) po zaključku zadnjega poslovnega leta ne presega 
pragov, opredeljenih v prejšnji točki posebnih pogojev; 

(3) v trenutku odobritve kredita oziroma sklenitve kreditne 
pogodbe nima konkretnih načrtov za statusno spremembo, 

                                                 
15 Podjetje v težavah je pravna oseba, ki ne izpolnjuje vsaj enega od pogojev iz 
točk 3.1(4), 3.1(5), 3.1(6) in 3.1(7) posebnih pogojev. 
16 Mikro, malo ali srednje veliko podjetje (MSP) je pravna oseba, ki 
izpolnjuje pogoje iz točk 3.1(1) in 3.1(2) posebnih pogojev. Ugotavljanje pragov iz 

točke 3.1(1) posebnih pogojev se presoja skladno s 3., 4., 5. in 6. členom Priloge 
1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014. 
17 Kapitalska družba je delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo ali 
komanditna delniška družba oziroma druga vrsta pravne osebe s sedežem v 
katerikoli drugi državi članici Evropske unije iz Priloge I k Direktivi 2013/34EU 

Evropskega parlamenta in Sveta UL L 182, 29.6.2013, str. 19–76). 
18 Ur.l. RS, št. 42/06 (60/06 popr.), 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZTFI 

(100/07 popr.), 10/08, 68/08, 23/09 Odl.US: U-I-268/06-35, 42/09, 65/09-UPB3, 
83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 
100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 44/13 Odl.US: U-I-311/11-16. 
19 LDE je oznaka za število letnih delovnih enot, kot jih določa 5. člen Priloge I 
Uredbe Evropske komisije (EU) št. 651/2014. 
20 Statusna sprememba pomeni statusno preoblikovanje po določbah 579. 
člena in naslednjih Zakona o gospodarskih družbah. 

zaradi katerih bi presegala pragove iz točke 3.1(1) posebnih 
pogojev; 

(4) 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 prenehanju (ZFPPIPP)21; 

(5) v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med 
celotnim in vpoklicanim kapitalom kapitalske družbe večje od 
0,5;22 

(6) ni prejemnica pomoči za reševanje oziroma je prejemnica 
pomoči za reševanje in je posojilo že vrnila ali že prekinila 
jamstva ali ni več predmet načrta prestrukturiranja; 

(7) ni povezana z osebo, za katero velja vsaj ena od naslednjih 
okoliščin:23 
 je v postopku zaradi insolventnosti ali so izpolnjeni 

pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na 
predlog upnikov po določbah ZFPPIPP oziroma 
nacionalne zakonodaje po sedežu takšne osebe; 

 v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med 
celotnim in vpoklicanim kapitalom kapitalske družbe 
manjše ali enako 0,5 oziroma zaradi nakopičenih izgub v 
osebni družbi24 se je kapital zmanjšal za več kot 
polovico; 

 v zadnjih dveh zaključenih poslovnih letih je razmerje 
med dolgom in kapitalom te osebe večje od 7,525 ter 
razmerje med poslovnim izidom iz poslovanja, 
povečanim za odpise vrednosti (EBITDA) in finančnimi 
odhodki iz finančnih obveznosti te osebe manjše od 
1,026. Pogoj ne velja za povezane osebe, ki izpolnjujejo 
pogoje iz Priloge 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014; 

 je prejemnica pomoči za reševanje in posojila še ni 
vrnila ali prekinila jamstva ali je še vedno predmet 
načrta prestrukturiranja; 

razen, kadar je mogoče primerno izkazati, da je vzrok za 
navedene okoliščine pri takšni osebi sami in te niso posledica 
samovoljnega prerazporejanja stroškov in/ali denarnih tokov 
med tako povezanimi osebami; 

(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 posluje v izključenem sektorju; 
(11) ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko posluje 

najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev) oziroma z isto 
davčno številko razpolaga z računovodskimi izkazi za dve 
polni poslovni leti; 

(12) v zadnjem zaključenem poslovnem letu ima povprečno število 
zaposlenih najmanj 2,0;27 

(13) v zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med 
kapitalom in viri sredstev največ 0,40 in najmanj 0,125;28 

(14) iz načrta kapitalske utrditve mora biti razvidno gibanje 
stopnje kapitala v obveznostih do virov sredstev na dan 
31.12. posameznega leta v celotnem obdobju ročnosti kredita 
in zadovoljivo izhajati, da bo na podlagi kredita ali skupaj s še 
drugim kreditom SID banke, ki je prav tako namenjen 
kapitalskemu utrjevanju pravnih oseb, ob zapadlosti zadnjega 
obroka kredita po posebnih pogojih, izpolnjena minimalna 

                                                 
21 Ur.l. RS, št. 13/14 – UPB. 
22 Gre za količnik po podatkih iz zadnjih računovodskih izkazov: 

      

      
. 

23 Veljajo enake povezave (razen ekonomskih in vodstvenih povezav), kot so 
opredeljene v izjavi za ugotavljanje skupine povezanih strank za ugotavljanje 
izpostavljenosti banke na podlagi Zakona o bančništvu. 
24 Osebna družba je družba z neomejeno odgovornostjo ali komanditna družba 
oziroma oziroma druga vrsta pravne osebe s sedežem v katerikoli drugi državi 

članici Evropske unije iz Priloge II k Direktivi 2013/34EU Evropskega parlamenta 
in Sveta. 
25 Gre za količnik po podatkih iz zadnjih računovodskih izkazov: 

               

      
. 

26 Gre za količnik po podatkih iz zadnjih računovodskih izkazov: 
        –                 

      
. 

27 Gre za podatek iz zadnjih računovodskih izkazov pod postavko AOP188. 
28 Gre za količnik po podatkih iz zadnjih računovodskih izkazov: 

      

      
. 
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zahtevana referenčna stopnja kapitala v obveznostih do virov 
sredstev; 

(15) je predložila popolno vlogo za financiranje in razkrila vse 
naknadne podatke in dala pojasnila, ki jih je morebiti SID 
banka dodatno zahtevala za presojo vloge za financiranje. 
Šteje se, da je vloga za financiranje popolna, če izpolnjuje 
vse zahteve iz točke 2.1(3) posebnih pogojev; 

(16) je po presoji SID banke njeno financiranje z zaprošenim 
kreditom ekonomsko upravičeno; 

(17) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politik SID banke s 
področja upravljanja tveganj. 

 
 

4. Dopustni pogoji financiranja 
 

4.1 Kredit ima status javnih sredstev ter status pomoči de minimis. 
 

4.2 Najnižji kredit znaša 100.000 evrov, najvišji kredit pa 
5.000.000 evrov. Kredit ne sme presegati vrednosti seštevka 
izdatkov iz točke 1.1. posebnih pogojev. Valuta kredita je evro. 

 
4.3 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 
razvrstitev kreditojemalca v ustrezni bonitetni razred po pravilih 
SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka. 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 
mere29 višina pomoči de minimis30 skupaj z drugo pomočjo de 
minimis dodeljeno enotnemu podjetju31 s strani dajalcev pomoči 

                                                 
29 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 (UL C 14, 19.1.2008 str. 6). 
30 Višino pomoči de minimis izračuna SID banka po naslednji formuli: 

 
                             

                      

 

   

 č                    

 

Simboli, znaki in pojmi uporabljeni v izračunu višine državne pomoči imajo 

naslednji pomen: 

 vsota 

o.m.1 ekvivalent tržne obrestne mere 

V izračunu ekvivalenta tržne obrestne mere se uporabi izhodiščna 
obrestna mera, ki velja na dan sklepa organa odločanja SID banke 

o kreditu.  

o.m.2 obrestna mera  (»all-in«) 

v izračunu obrestne mere (»all-in«) se uporabi referenčna obrestna 
mera 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 izbere za objavljanje medbančne 

obrestne mere za depozite v evrih) približno ob 11.00 uri dva 
delovna dneva pred datumom sklepa organa odločanja SID banke, 

pri čemer se za delovni dan šteje vsak dan, ko je na odgovarjajoči 
strani zgoraj naštetih informacijskih sistemov možno odčitati 
ustrezno referenčno obrestno mero EURIBOR. V primeru, da je 6-

mesečni EURIBOR negativen, se za namen izračuna višine državne 
pomoči šteje, da je 6-mesečni EURIBOR enak nič. 

i zaporedna številka meseca. 

n ročnost kredita v mesecih 

diskontna 

stopnja 

diskontna stopnja določena na osnovi Sporočila Komisije o 

spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in 
disko tnih stopenj, ki velja na dan sklepa organa odločanja SID 

banke. 

stanje 
kredita 

ostanek kredita v kapitalizacijskem obdobju (po obrestih in 
razdolžnini) kot izhaja iz načrta odplačila kredita za namen izračuna 

višine državne pomoči, v katerem se upošteva odobreni znesek 
kredita, ročnost kredita, enkratno nakazilo kredita takoj po sklenitvi 

kreditne pogodbe in linearna metoda mesečnega odplačila kredita 

 
31

 Enotno podjetje pomeni vse pravne osebe, ki so med seboj neposredno ali 

preko ene ali več drugih pravnih oseb najmanj v enem od naslednjih razmerij: 

a) pravna oseba ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov druge 
pravne osebe; 

de minimis v Republiki Sloveniji, ne sme preseči 200.000 evrov v 
kateremkoli obdobju treh proračunskih32 let oziroma 100.000 evrov 
v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, če kreditojemalec 
opravlja komercialne cestne prevoze tovora.33 
 

4.4 Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna 
mera, je šestmesečno.  

 
4.5 Pogodbene obresti zapadejo v plačilo mesečno. 

 
4.6 Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo glavnice 

kredita, je najmanj osem let in največ dvanajst let in se šteje od 
dneva veljavnosti kreditne pogodbe do dneva zapadlosti zadnjega 
obroka kredita. Zapadlost zadnjega obroka kredita v nobenem 
primeru ne more biti kasnejša od skrajnega roka za vračilo 
kreditov, kot je določen v programu SID banke. 

 
4.7 Moratorij na odplačilo glavnice kredita mora trajati polovico 

ročnosti kredita. 
 

4.8 Črpanje kredita je enkratno. Skrajni rok za črpanje kredita je 45 
dni od dneva sklenitve kreditne pogodbe. Črpanje kredita se izvrši 
ob izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v kreditni pogodbi. 
 

4.9 Kredit se odplačuje v enakih mesečnih obrokih. 
 

4.10 Za zavarovanje kredita je sprejemljivo zgolj zavarovanje z vpisom 
hipoteke na nepremičnine v Republiki Sloveniji, ki so vpisane v 
zemljiško knjigo in se zastavijo v celoti. Za vrednost nepremičnine 
se upošteva tržna vrednost po cenitvenem poročilu, izdelanem v 
skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (v 
nadaljevanju: MSOV), ki na dan oddaje vloge za financiranje ne 
sme biti starejše od 6 mesecev. Zastavna pravica v korist SID 
banke je praviloma ustanovljena na prvem mestu, v nasprotnem 
primeru se glede proste vrednosti upoštevajo interna pravila SID 
banke. Nepremičnine, dane v zastavo, morajo biti zavarovane pred 
vsemi običajnimi riziki, zavarovalna polica pa vinkulirana v korist 
SID banke, pri čemer mora biti pravica SID banke na vinkulaciji 
vpisana na enakem oziroma boljšem mestu kot njena hipoteka. 

 
4.11 Kreditojemalec SID banki izroči tudi tri bianco podpisane menice z 

nepreklicno  menično izjavo in nalogom za plačilo menic v 
predpisani obliki in vsebini. 

 
4.12 Višina in vrste nadomestil za opravljeno storitev so določeni v 

kreditni pogodbi. 

                                                                                      
b) pravna oseba ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, 

poslovodnega ali nadzornega organa druge pravne osebe; 
c) pravna oseba ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo pravno osebo 

na podlagi pogodbe, sklenjene z navedeno pravno osebo, ali določbe v njeni 
družbeni pogodbi ali statutu; 

d) pravna oseba, ki je delničar ali družbenik druge pravne osebe, na podlagi 

dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedene pravne osebe sama 
nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedene 

pravne osebe. 
32 Proračunsko leto pomeni koledarsko leto v skladu z 11. členom Zakona o 
računovodstvu. 
33 Kumulacija (seštevanje) pomoči de minimis 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 osebam, 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 te točke posebnih pogojev upošteva tudi pomoč de minimis, dodeljena 
osebi, ki je predmet statusne spremembe, pred statusno spremembo. Pri delitvi 
se pomoč de minimis, dodeljena pred delitvijo, prerazporedi osebi, ki jo je 

koristilo, in to je načeloma oseba, 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 oseb na 
dejanski datum delitve. 
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4.13 Drugi kreditni pogoji in finančne zaveze se opredelijo skladno z 

vzorcem kreditne pogodbe, objavljenim na spletni strani SID 
banke. 
 

4.14 Dopustnost sprememb kreditne pogodbe se presoja na podlagi 
skladnosti z določbami kreditne pogodbe in pravili o državni 
pomoči. V primeru znižanja kredita se lahko izdela nov izračun 
višine pomoči de minimis. V izračunu se upošteva ekvivalent tržne 
obrestne mere, pogodbeno obrestno mero (»all-in«) in diskontno 
stopnjo, ki so se upoštevale ob odobritvi kredita. 

 
4.15 Skladno z določili prejšnje točke in v diskreciji SID banke je 

mogoče kadarkoli znižati pogodbeno obrestno mero v delu, ki se 
nanaša na nespremenljivi pribitek, iz razlogov izboljšanja kvalitete 
predloženega zavarovanja kredita, če kreditojemalec:  

(1) redno in popolnoma izpolnjuje svoje obveznosti in ne krši 
nobenih zavez iz kreditne pogodbe; in 

(2) SID banki poda pisno vlogo za spremembo kreditne pogodbe; 
ter 

(3) vlogi iz prejšnje alineje priloži predlog zavarovanj na obrazcu 
SID banke, pri čemer zagotovi boljše zavarovanje kredita, kot 
ga je bil zagotovil ob odobritvi kredita. SID banka presoja 
kvaliteto zavarovanj skladno s pravili SID banke.   

 
4.16 Poleg razlogov iz prejšnje točke in pod pogoji iz alinej (1) in (2) 

prejšnje točke ter v diskreciji SID banke je mogoče kadarkoli 
znižati pogodbeno obrestno mero v delu, ki se nanaša na 
nespremenljivi pribitek, tudi iz razloga izboljšanja bonitetnega 
razreda, v katerega je razvrščen kreditojemalec glede na 
razvrstitev v bonitetni razred ob odobritvi kredita. V zvezi z 
znižanjem pogodbene obrestne mere se kreditojemalcu v času 
ročnosti kredita lahko prizna izboljšanje razvrstitve v bonitetni 
razred za kumulativno največ tri bonitetne razrede. Razvrstitev v 
bonitetni razred se presoja po pravilih SID banke.  
 

4.17 Znižanje pogodbene obrestne mere iz točk 4.15 in 4.16 posebnih 
pogojev ne pomeni znižanja odobrene pomoči de minimis in je 
dopustno le v kolikor informativni izračun višine pomoči de minimis 
po znižanju pogodbene obrestne mere ni višji od pomoči de 
minimis, izračunane ob odobritvi kredita. Tako znižana pogodbena 
obrestna mera se obračunava na neodplačani znesek kredita 
skladno z določili pisnega dodatka h kreditni pogodbi, ki ga 
skleneta kreditojemalec in SID banka. V informativnem izračunu 
pomoči de minimis se upošteva razvrstitev kreditojemalca v 
bonitetni razred po pravilih SID banke in kvaliteto zavarovanja, 
oboje na dan znižanja pogodbene obrestne mere, ostale 
parametre določanja zadevnega pribitka, ekvivalent tržne obrestne 
mere, pogodbeno obrestno mero (»all-in«) in diskontno stopnjo pa 
vse na dan odobritve kredita. 
 

 
5. Obveščanje o spremembah 

 
5.1 Po oddaji vloge za financiranje morajo biti spremembe primernih 

izdatkov pisno sporočene SID banki. Vse spremembe in njihov 
vpliv na poslovanje morajo biti obrazložene.  

 
5.2 Dopustnost načrtovanih sprememb iz prejšnje točke se presoja na 

podlagi skladnosti z določbami posebnih pogojev.  
 

5.3 SID banka s spremembami soglaša v obliki enostranske izjave. 
Spremembe iz točke 5.1 posebnih pogojev brez predhodnega 
soglasja SID banke predstavljajo kršitev kreditne pogodbe, zaradi 
katerih lahko SID banka predčasno odpokliče kredit. 

 
 
6. Hramba dokumentacije 
 
6.1 Kreditojemalec je dolžan vso dokumentacijo o kreditu in primernih 

izdatkih hraniti še deset let od dokončnega poplačila obveznosti po 
kreditni pogodbi. 

 
 
7. Končne določbe 

 
7.1 Posebni pogoji so priglašeni ministrstvu, pristojnemu za finance, 

kot shema pomoči de minimis (št. priglasitve M001-5665493-2016) 
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013., z veljavnostjo od 
vključno dne 26. 2. 2016. 

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

dnem, ko organ odločanja SID banke odobri kredit. SID banka s 
kreditno pogodbo seznani kreditojemalca o višini pomoči de 
minimis in za katere izdatke in stroške mu je dodeljena ter koliko 
znaša njena intenzivnost. SID banka o odobrenem kreditu poroča 
ministrstvu, pristojnemu za finance skladno z Zakonom o 
spremljanju državnih pomoči34 in Uredbo o spremembi Uredbe o 
posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih 
pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis35.  
 

7.3 Posebni pogoji veljajo in se uporabljajo od dneva njihove objave 
na spletni strani SID banke. SID banka lahko zadnji kredit odobri 
31. 12. 2020, vendar ne kasneje od skrajnega roka za odobritev 
kredita, ki izhaja iz programa SID banke. Rok za oddajo vlog za 
financiranje se izteče najkasneje dva meseca pred rokom iz 
prejšnjega stavka. 

 
Objavljeno na http://www.sid.si, dne 26. 2. 2016 

                                                 
34 Ur.l. RS, št. 37/2004. 
35 Ur.l. 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

