
PROTOKOL SID BANKE O DRŽAVNI POMOČI V OBLIKI JAVNIH POSOJIL, 

 

dodeljenih v skladu z Začasnim okvirom za ukrepe državne pomoči v podporo 

gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 

 

 

SID – SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D. D., LJUBLJANA, JE 

 

ob upoštevanju Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki,1 

 

ob upoštevanju tretjega odstavka 108. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije2 in Uredbe 

Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 

Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti poglavja II o postopku v zvezi s prijavljeno 

pomočjo,  

  

ob upoštevanju Zakona o spremljanju državnih pomoči3,  

 

ob upoštevanju vladne Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih 

pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«4,  

 

ob upoštevanju Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob 

izbruhu COVID-195 (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir),  

 

ob upoštevanju Sklepa Komisije o državni pomoči SA.57724(2020/N) – Slovenija COVID-19: 
Shema posojil z ničelno obrestno mero in ugodnih posojil6 ter njenih naknadnih pisnih 

pojasnil besedila omenjenega sklepa7,    
 

in ob upoštevanju naslednjega: 

 

(1) Slovenija je 12. marca 2020 razglasila epidemijo zaradi povečanja števila primerov 

okužb s koronavirusom. Sprejeta je bila vrsta ukrepov o zaprtju trgovin in drugih 

storitev, ustavitvi javnega prevoza, prepovedi javnih zborovanj itd.8  

 

(2) Študija Banke Slovenije kaže, da bi lahko negativni vpliv na slovensko gospodarstvo 

zaradi izbruha COVID-19 presegel tistega zaradi finančne krize v letih 2007–2008, pri 

čemer bi BDP upadel za 6,2 % do 16,1 % pri stopnji rasti za leto 2020. Analiza je 

 
1 Uradni list, št. 56/08, 20/09, 25/15, 61/20 
2 UL C 202, 7.6.2016  
3 Uradni list, št. 37/04 
4 Uradni list, št. 61/04, 22/07, 50/14 
5 UL C 91I, 20.3.2020, str. 1–9; UL C 112I, 4.4.2020, str. 1–9; UL C 164, 13.5.2020, str. 3–15  
6 Bruselj, 8.7.2020, C(2020) 4783 final 
7 Glej zlasti elektronska sporočila g. Andreasa Bergmanna, svetovalca v  Generalnem direktorat za konkurenco, 

sektor/oddelek Državna pomoč: Finančne institucije I, z dne: 9. julija 2020 ob 15.11, 23. julija 2020 ob 10.28 in 

24. julij 2020 ob 23.20.  
8 Uradni list, št. 19/20 
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pokazala bistveno poslabšanje glavnih makroekonomskih spremenljivk, kot so 

proizvodnja, zaposlovanje in zasebna potrošnja.9  

 

(3) Evropska komisija je ugotovila, da izbruh COVID-19 pomeni nevarnost za resen upad 

gospodarske dejavnosti, ki bo prizadel celotno gospodarstvo EU, z vplivom na podjetja, 

delovna mesta in gospodinjstva. Prihaja do prekinitve dobavnih verig, manjšega 

povpraševanja potrošnikov in negativnega učinka negotovosti na naložbene načrte ter 

do likvidnostnih omejitev v podjetjih. Šok povzroča začasno tržno vrzel po vsej EU na 

področju zunanjega dolžniškega financiranja in upravičuje dobro usmerjeno javno 

podporo, da na trgih ostane dovolj likvidnih sredstev za ublažitev škode, ki so jo utrpela 

zdrava podjetja, ter za ohranjanje neprekinjenosti gospodarske aktivnosti med 

izbruhom COVID-19 in po njem. Dostop podjetij do ugodnega zunanjega dolžniškega 

financiranja po izbruhu COVID-19 je bistvenega pomena za ohranitev uspešnega 

poslovanja podjetij oziroma njihove sposobnosti izvedbe naložb, potrebnih za oživitev 

gospodarstva.10  

 

(4) SID banka skladno z javnim pooblastilom in svojim poslanstvom zagotavlja podporo 

ekonomsko upravičenim projektom na segmentih, kjer nastajajo oziroma so 

ugotovljene tržne vrzeli.11 V tem smislu je dolžnost SID banke, da posodablja svoje 

posojilne programe, vključno s tistimi, ki jih podpirajo Evropski strukturni in investicijski 

skladi (ESIS), in tako podjetjem zagotovi ugodno zunanje dolžniško financiranje po 

izbruhu COVID-19, kar omogoča sklop na novo sprejetih pravil o državni pomoči in 

sprememba pravil ESIS12 za zagotovitev izredne prožnosti za države članice v odziv na 

izbruh COVID-19.  

 

(5) Namen posodobitve posojilnih programov SID banke glede na Začasni okvir je 

zagotoviti zadostno likvidnost podjetjem, zlasti MSP, katerih dejavnosti so bile močno 

prizadete zaradi izbruha COVID-19. Prav tako je namen posodobitve posojilnih 

programov SID banke spodbujanje naložb podjetij v opredmetena in neopredmetena 

osnovna sredstva.  

 

(6) Ta protokol je del celovitega svežnja ukrepov, ki jih je sprejela vlada Republike 

Slovenije,13 njegov namen pa je zagotoviti, da na trgu ostane na voljo dovolj likvidnosti 

 
9 https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/prikazi-in-analize-marec-2020.pdf  
10 Glej sklice v opombah št. 5 in 12.  
11 Glej sklic v opombi št. 1  
12 Glej Uredbo (EU) 2020/460 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 o spremembi uredb (EU) 

št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 508/2014 glede posebnih ukrepov za mobilizacijo naložb v 

zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 

(Naložbena pobuda v odziv na koronavirus), UL L 99, 31.3.2020, str. 5–8; Uredbo (EU) 2020/558 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede 

posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv 

na izbruh COVID-19, UL L 130, 24.4.2020, str. 1–6. 
13 Glej Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za 

državljane in gospodarstvo, Uradni list, št. 49/20 in 61/20, ki ga je odobrila Komisija v dokumentu SA.56999 

(2020/N) – Slovenija – Interventni ukrepi za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 

za gospodarstvo; Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0766
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901


za preprečevanje negativnih vplivov izbruha COVID-19 na podjetja, ter ohranitev 

nadaljevanja ekonomske aktivnosti med izbruhom in po njem. Protokol dopolnjuje 

obstoječe ukrepe, osredotoča pa se na zagotavljanje dostopa podjetij do ugodnega 

dolžniškega financiranja po izbruhu COVID-19. 

 

 

SPREJELA NASLEDNJI PROTOKOL: 

NASLOV I 

PREDMET, OPREDELITVE POJMOV IN SKUPNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Predmet 

 

Ta protokol ureja pogoje, ki jih mora upoštevati posojilodajalec, če je odobreno ugodno 

posojilo v okviru posojilnega programa SID banke v skladu z oddelkoma 3.1 ali 3.3 Začasnega 

okvira.  

 

2. člen  

Opredelitve pojmov  

Izrazi, uporabljeni v tem protokolu, imajo naslednji pomen: 

 

(1) »kmetijski proizvodi« so vsi proizvodi s seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju 

Evropske unije14 z izjemo proizvodov sektorja ribištva in akvakulture;  

(2) »prosilec« pomeni podjetje, ki je pri posojilodajalcu oddalo vlogo;  

(3) »vloga« pomeni uradno vlogo za pridobitev ugodnega posojila; 

(4)  »uredbe o skupinskih izjemah« pomenijo katero koli od naslednjih uredb: 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 (v nadaljnjem 

besedilu: Uredba o splošnih skupinskih izjemah)15, Uredba Komisije (EU) 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 unije16 in 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 

 
Uradni list, št. 61/20, ki ga je odobrila Komisija v dokumentu SA. 57143 (2020/N) – Slovenija – COVID-19: 

Likvidnostna poroštvena shema in shema pomoči pri najemninah; Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in 

odpravo posledic epidemije COVID-19, Uradni list, št. 80/20, ki ga je Komisija odobrila v dokumentu SA.57782 

(2020/N) – Slovenija COVID-19 – Podpora za MSP in za projekte povezane s COVID-19 na področju RRI ter investicij  
14 UL  C 202, 7.6.2016, str. 333–335 
15 UL L 187 26.6.2014, str. 1 
16 UL L 193, 1.7.2014, str. 1 
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združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije17;   

(5) »pomoč de minimis« pomeni pomoč v skladu s katero koli od uredb o pomoči de 

minimis;  

(6) »uredbe o pomoči de minimis« pomenijo katero koli od naslednjih uredb: 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 minimis18,  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 sektorju19, 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 akvakulture20 

in 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 pomena21; 

(7) »ESIS« pomeni evropski strukturni in investicijski skladi; 

(8) »upravičeno podjetje« pomeni podjetje, ki izpolnjuje vse pogoje iz 3. člena tega 

protokola;  

(9) »finančni posrednik« pomeni kreditne institucije, ki jih izbere SID banka za izvajanje 

svojih posojilnih programov; 

(10)  »končni upravičenec« je upravičeno podjetje, katerega vlogo za ugodno posojilo je 

potrdil posojilodajalec; 

(11) »sektor ribištva in akvakulture« pomeni sektorja, opredeljena v členu 2(1)Uredbe 

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 akvakulture22;  

(12) »velika podjetja« so podjetja, ki ne izpolnjujejo meril iz Priloge I k Uredbi o splošnih 

skupinskih izjemah;  

(13)  »načelo MEO« pomeni načelo udeleženca v tržnem gospodarstvu, kakor ga razlaga 

Evropsko sodišče;  

(14)  »ministrstvo za finance« pomeni Ministrstvo za finance Republike Slovenije; 

(15) »posojilodajalec« pomeni SID banko ali finančnega posrednika, ki odloča o vlogi; 

(16) »SID Banka« pomeni SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana (v 

nadaljnjem besedilu: SID banka), ki je nacionalna spodbujevalna banka v 100-odstotni 

lasti Republike Slovenije; 

(17)  »posojilni programi SID banke« so posojilni programi, ki jih določi SID banka, izvaja 

pa bodisi SID banka sama ali finančni posredniki; 

(18)  »MSP« pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I k Uredbi o splošnih skupinskih 

izjemah; 

(19)  »ugodno posojilo« pomeni posojilo z obrestno mero, ki je nižja od tržnih, njegovo 

financiranje pa poteka z javnimi viri. Če se posojilo končnemu upravičencu sofinancira 

 
17 UL L 369, 24.12.2014, str. 37 
18 UL L 352, 24.12.2013, str. 1 
19 UL L 352, 24.12.2013, str. 9 
20 UL L 190, 28.6.2014, str. 45 
21 UL L 114, 26.4.2012, str. 8 
22 UL L 190, 28.6.2014, str. 45  
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z viri ESIS in viri ESIS ne krijejo prve izgube, medtem ko se cena drugega dela posojila, 

ki ga financira posojilodajalec, določi v skladu z načelom MEO, se šteje, da je ugodno 

posojilo samo tisti del kombiniranega posojila, ki se financira s sredstvi ESIS. V vseh 

drugih primerih se celotno kombinirano posojilo, ki se odobri na podlagi tega protokola, 

šteje za ugodno posojilo; 

(20)  »podjetje« za namene 8. člena tega protokola pomeni vsa podjetja, ki imajo 

neposredno ali prek enega ali več drugih podjetij vsaj enega od naslednjih medsebojnih 

razmerij: 

a) eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov v drugem 

podjetju;  

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, 

poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja; 

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi 

pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi 

ali statutu;  

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z 

drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino 

glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 

(21)  »podjetje v težavah« pomeni podjetje, ki je 31. decembra 2019 že bilo podjetje v 

težavah, kot ta pojem opredeljuje  Uredba o splošnih skupinskih izjemah (člen 2(18)). 

 

 

3. člen  

Zahteve za upravičenost za podjetja 

 

Da bi bilo v skladu z naslovom II ali III tega protokola podjetje upravičeno do ugodnih posojil, 

se mora soočiti z nenadnim zmanjšanjem likvidnosti zaradi izbruha COVID-19, poslovati mora 

na ozemlju Slovenije ter ne sme biti  

a) kreditna institucija ali drug subjekt, za katerega bi lahko veljala Direktiva 2014/59/EU 

o sanaciji in reševanju bank23 (npr. finančne institucije, kreditne institucije, investicijsko 

podjetje); 

b) podjetje, ki je prejelo nezakonito pomoč, v zvezi s katero je Komisija sprejela negativno 

odločitev z nalogom za izterjavo in izterjava ni bila izvršena, ali 

c) podjetje v težavah. 

 

Podjetje mora poleg zahtev iz prejšnjega odstavka izpolniti vse druge zahteve, določene v 

programu SID banke, v okviru katerega je podjetje predložilo vlogo. 

 

 

4. člen 

Namen ugodnega posojila 

 

Ugodno posojilo je namenjeno financiranju naložb in/ali potreb po obratnem kapitalu končnega 

upravičenca. 

 
23 UL L 173, 12.6.2014, str. 190–348.  



 

 

5. člen  

Rok za odobritev ugodnega posojila in podpis posojilne pogodbe  

 

Vloge se lahko odobrijo in  posojilne pogodbe podpišejo od datuma začetka veljavnosti tega 
protokola do 31. decembra 2020.  

 
 

6. člen  

Izračun elementa pomoči in datum odobritve pomoči  

Pomoč, dodeljena z ugodnim posojilom, je enaka znesku glavnice ugodnega posojila, izražene 

v EUR.  

 

Pomoč se šteje za odobreno na datum odobritve vloge.  

Ob podpisu posojilne pogodbe mora biti končni upravičenec seznanjen z zneskom pomoči in 

oddelkom Začasnega okvira, v skladu s katerim se pomoč dodeli.  
 

 

7. člen 

Načela finančnih posrednikov o prenosu prednosti javnega financiranja na končne 

upravičence  

 

Če je ugodno posojilo dodeljeno končnemu upravičencu v okviru posojilnega programa SID 

banke, ki ga izvaja finančni posrednik, se uporabi naslednji mehanizem, ki zagotavlja, da 

finančni posrednik v največji možni meri prenese prednosti javnega financiranja na končne 

upravičence:  

- posojilni program SID banke mora biti bodisi na voljo vsem zainteresiranim kreditnim 

institucijam v Sloveniji bodisi omejen za nekatere med njimi na podlagi izbora 

narejenega v okviru preglednega, nediskriminatornega, objektivnega in 

konkurenčnega izbirnega postopka;  

- finančni posrednik mora pri katerem koli od teh dveh pristopov sprejeti pravno 

zavezujočo zavezo o prenosu prednosti javnega financiranja v največji možni meri 

na končne upravičence. Finančni posrednik mora zlasti sprejeti zavezo, da bodo 

stroški vodenja ugodnih posojil, ki jih uporablja finančni posrednik, skladni s tistimi, 

ki se uporabljajo za katera koli druga primerljiva posojila, ki jih finančni posrednik 

odobrava; 

- zaveza je sestavni del pogodbe, ki jo podpišeta SID banka kot pristojni organ za 

upravljanje sheme in izbrani finančni posrednik. Podjetja se lahko obrnejo na različne 

finančne posrednike, da ugotovijo, kje so najnižji stroški izposojanja, s tem pa 

spodbudijo finančne posrednike h konkuriranju za pridobitev posla s ponujanjem 

najprivlačnejših pogojev posojilojemalcem; 

- če se uporablja pregleden, nediskriminatoren, objektiven in konkurenčen izbirni 

postopek, je odločilno merilo izbora najnižja marža za kreditno tveganje za del 



kombiniranega posojila, ki ga financira posojilodajalec. Zaveze glede omenjene 

marže za kreditno tveganje so sestavni del pogodbe, ki jo podpišeta SID banka in 

izbrani finančni posrednik. Te zaveze se preverjajo z rednim poročanjem in kontrolo, 

ki jo izvede SID banka. Če se zaveze ne spoštujejo, so finančni posredniki kaznovani; 

- če bo posojilni program SID banke na voljo vsem zainteresiranim finančnim 

posrednikom, ki poslujejo v Sloveniji, bodo finančni posredniki SID banki zagotavljali 

poročila o vseh transakcijah s končnimi upravičenci, vključno z obrestno mero, ki bi 

jo uporabil finančni posrednik, če ob predpostavki, da vse ostala ostaja enako (ceteris 

paribus), posojilo ne bi bilo dodeljeno v okviru posojilnega programa SID banke. Če 

razlike med obrestnimi merami ne dokazujejo, da je finančni posrednik prenesel 

prednosti javnega financiranja na končne upravičence, se finančni posrednik kaznuje. 

 

 

NASLOV II 

 

SHEMA V SKLADU Z ODDELKOM 3.1 ZAČASNEGA OKVIRA 

 

8. člen 

Največji znesek glavnice in najdaljša ročnost ugodnega posojila 

 

Glavnica ugodnega posojila ne sme preseči 800.000 EUR na podjetje, ročnost ugodnega 
posojila pa ne sme biti daljša od osmih (8) let. Če se ugodno posojilo odobri podjetju, ki je 
dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, glavnica ne sme preseči 120.000 EUR na podjetje. 
Če se ugodno posojilo odobri podjetju, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov, glavnica ne sme preseči 100.000 EUR na podjetje.  
 

Če je podjetje dejavno v več sektorjih, za katere veljajo različni najvišji zneski glavnice 

ugodnega posojila, je treba na ustrezne načine, na primer z ločevanjem računov, zagotoviti, 

da se za vsako od teh dejavnosti upošteva ustrezna zgornja meja in da ni presežen skupni 

najvišji znesek 800.000 EUR na podjetje. Če je podjetje dejavno v sektorju ribištva in 

akvakulture ali se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, ne sme biti presežen 

skupni najvišji znesek 120.000 EUR na podjetje.  

 

 

9. člen 

Prepovedani pogoji 

 

Odobritev ugodnega posojila podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih 

proizvodov, ne sme biti pogojena  

a) s ceno ali količino proizvodov, ki so bili kupljeni od primarnih proizvajalcev ali 

so jih zadevna podjetja dala na trg, ali 

b) s tem, da se prednosti posojila delno ali v celoti prenesejo na primarne 

proizvajalce.  

 



Odobritev ugodnega posojila podjetjem, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih 

proizvodov, ne sme biti pogojena s ceno ali količino proizvodov, danih na trg.  

 

Ugodna posojila podjetjem, dejavnim v sektorju ribištva in akvakulture, ne smejo zasledovati 

nobenega od ciljev, ki se nanašajo na pomoč iz člena 1, odstavka (1), točk od (a) do (k) 

Uredbe 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 akvakulture24.  

 

 

NASLOV III 

 

SHEMA V SKLADU Z ODDELKOM 3.3 ZAČASNEGA OKVIRA 

 

10. člen 

Najnižje obrestne mere in najdaljša ročnost ugodnih posojil 

 

Ugodna posojila za velika podjetja se odobravajo z letnimi obrestnimi merami, ki vključujejo 

nadomestilo za odobritev kredita (ang. »all-in-rate«), ki so najmanj enake obrestnim meram, 

navedenim v spodnji razpredelnici:  

 

Ročnost 

posojila – M 

(leta)  

M ≤1 1 < M ≤ 2 2 < M ≤ 3 3 < M ≤ 4 4 < M ≤ 5 5 < M ≤ 6 6 < M ≤ 7 7 < M ≤ 8 

Obrestne 

mere 

(bazične 

točke)  

 

20,00 

 

50,00 

 

60,00 

 

105,00 

 

130,00 

 

145,00 

 

270,00 

 

320,00 

 

 

Ugodna posojila za MSP se odobravajo z letnimi obrestnimi merami (celotnimi), ki so najmanj 

enake obrestnim meram, navedenim v spodnji razpredelnici: 

 

Ročnost 

posojila – M 

(leta)  

M ≤ 1 1 < M ≤ 2 2 < M ≤ 3 3 < M ≤ 4 4 < M ≤ 5 5 < M ≤ 6 6 < M ≤ 7 7 < M ≤ 8 

Obrestne 

mere 

(bazične 

točke)  

10,00  16,00  18,00 38,00 48,00 55,00 170,00 220,00 
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11. člen 

Najvišji znesek glavnice ugodnega posojila 

 

Glavnica ugodnega posojila ne sme preseči:  

a) dvakratnika letne mase plač končnega upravičenca (vključno s prispevki za 

socialno varnost in stroški za zaposlene, ki delajo v prostorih podjetja, vendar 

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

leto. Če je podjetje ustanovljeno 1. januarja 2019 ali po njem, najvišji znesek 

ugodnega posojila ne sme preseči ocenjene letne mase plač v prvih dveh letih 

delovanja ali  

b) 25 % skupnega prometa končnega upravičenca v letu 2019. 

 

Če podjetje opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladno ali občinsko uredbo določeno, da se 

opravljanje storitev ali prodaja blaga začasno prepove zaradi epidemije virusa 

(npr. zdravstveni, turistični, kulturni, trgovinski in transportni sektor), se lahko znesek 

ugodnega posojila poveča za kritje likvidnostnih potreb podjetja v naslednjih 18 mesecih od 

odobritve ugodnega posojila za MSP in v naslednjih 12 mesecih za velika podjetja. Likvidnostni 

načrt lahko vključuje obratni kapital in tudi stroške naložb. Likvidnostne potrebe se določijo s 

samopotrditvijo končnega upravičenca. 

 

 

NASLOV IV 

KUMULACIJA, POROČANJE IN PRORAČUN SHEM 

 

12. člen 

Kumulacija 

 

Pomoč, odobrena v skladu s tem protokolom, se lahko kumulira s pomočjo de minimis in/ali 

pomočjo v okviru uredb o skupinskih izjemah; v tem primeru je treba upoštevati določbe 

ustreznih uredb.  

 

Pomoč, odobrena v skladu z naslovom II tega protokola, se lahko kumulira z drugo pomočjo, 

odobreno v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, dokler celotna pomoč, ki jo prejme 

podjetje, ne preseže 800.000 EUR.  

 

Pomoči, odobrene v skladu z naslovom III tega protokola, ni mogoče kumulirati s pomočjo, 

odobreno za isto zadevno glavnico posojila v skladu z oddelkom 3.2 Začasnega okvira in 

obratno. 

 

Pomoč, odobrena v skladu z naslovom III tega protokola, se lahko kumulira s pomočjo, 

odobreno v skladu z oddelkoma 3.2 in 3.3 Začasnega okvira za različna posojila, če skupni 

znesek posojil na končnega upravičenca ne preseže pragov iz 11. člena tega protokola. 

  

Posojilodajalec ugotovi skladnost z zahtevami za kumulacijo na podlagi vlagateljeve pisne 

samopotrditve glede državne pomoči, ki jo je prejel v skladu z oddelkom 3.2 ali 3.3 Začasnega 



okvira, in glede pomoči de minimis ali državne pomoči v skladu z uredbami o skupinskih 

izjemah za iste stroške. 

 

 

13. člen 

Poročanje 

 

SID banka poroča Ministrstvu za finance, tako da izpolni elektronski obrazec, objavljen na 

spletni strani Ministrstva za finance, in ga pošlje omenjenemu ministrstvu po e-pošti v skladu 

z Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh 

po pravilu »de minimis«.  

 

 

14. člen 

Vodenje evidenc 

 

Podrobne evidence o odobritvi vsakega ugodnega posojila je treba hraniti deset let od njegove 

odobritve. Te evidence morajo vsebovati vse potrebne informacije za ugotavljanje, ali so 

izpolnjeni pogoji iz tega protokola.  

 

Podatke iz teh  evidenc je treba pravočasno zagotoviti Ministrstvu za finance ali Evropski 

komisiji na njuno zahtevo.  

 

 

15. člen 

Proračun sheme pomoči 

  

Skupna višina vseh ugodnih posojil, ki jih bo do 31. decembra 2020 odobrila SID banka ali 

finančni posredniki, ne sme preseči proračuna v višini 222.000.000 EUR, od tega je skupna 

vrednost ugodnih posojil odobrenih v skladu z naslovom II tega protokola lahko največ 

74.000.000 EUR in skupna vrednost ugodnih posojil odobrenih v skladu z naslovom III tega 

protokola največ 148.000.000 EUR.  

 

 

16. člen 

Začetek veljavnosti in javna objava 

 

Ta protokol začne veljati 22. 9. 2020 in se istega dne objavi tudi na spletnih straneh SID banke.  

 

 

 

 

V Ljubljani, 22. 9. 2020.  

 

 


