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VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA (COVID-19 JAMSTVO RS)
(po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 - ZDLGPE)

Pravna oblika (ustrezno označite):

 samozaposlena oseba (s.p.)   mikro družba    majhna družba

 srednje velika družba    zadruga    drugo   

 nosilec kmetijskega gospodarstva   zasebnik 

 nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

 velika družba

I. OSNOVNI PODATKI O PROSILCU

Polni naziv oz. ime in priimek:            

             

Sedež oz. naslov prebivališča (ulica in kraj):          

Matična številka:        Davčna številka:       

Št. TRR pri hranilnici:             

Kontaktna oseba:                    Telefon:      

Elektronska pošta:       

II. PODATKI O KREDITU/LIMITU

Izberite vrsto financiranja: 

 Kredit   Limit 

A) Višina in ročnost

Znesek: _____________ EUR                                   Odplačilna doba: ___________ mesecev 

B) Način vračila

 mesečno (anuitete, obroki)    kvartalno

 polletno      letno

 ob zapadlosti      drugo: ____________________________

C) Namen financiranja
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D)  Zavarovanje 

Poleg obveznega zavarovanja z MENICAMI bodo uporabljene tudi naslednje oblike zavarovanj (označite):

 poroštvo       bančna garancija

 zastava nepremičnin      zastava bančne vloge

 odstop denarnih terjatev     zastavna pravica na premičninah

 drugo:_________________________    zastava vrednostnih papirjev

III. PODATKI O MORATORIJU OBSTOJEČIH KREDITOV 

Ali vam je bil v katerikoli banki ali hranilnici odobren odlog plačila obveznosti po Zakonu o interventnem ukrepu odloga 
plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) oziroma ste oddali vlogo za takšen odlog?:  DA   NE  

V kolikor ste pri zgornjem vprašanju odgovorili z DA, izpolnite spodnjo preglednico: 

Naziv banke
Številka 
kredita

Datum 
sklenitve 
kredita

Stanje kredita  
na dan te vloge 

Znesek odloženih  
obveznosti v EUR

IV. OPIS POSLOVNEGA POLOŽAJA ZARADI POSLEDIC VIRUSA COVID-19

A) Navedite in opišite dejstva in okoliščine povezane s posledicami epidemije virusa, ki so vplivale na vaš finančni položaj:  

Seznam priloženih listin, dokazil za zmanjšanje obsega dela in poslovanja (npr. odpoved naročil oz. pogodb, skrajšan 
delovni čas, sklepi/listine poslovodstva zaposlenim o zmanjšanem obsegu dela..)

B) Navedite skupne prihodke od prodaje in stroške dela v letu 2019:

 • Skupni prihodki od prodaje: ________________EUR

 • Stroški dela: ________________EUR
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V. POVEZANA PODJETJA

•   Navedite podjetja, v katerih delež vašega podjetja presega 5% kapitala povezanega podjetja:

Naziv povezanega podjetja Delež v kapitalu (v %)

•   Navedite podjetja, v katerih delež vašega večinskega lastnika presega 5% kapitala povezanega podjetja:

Naziv povezanega podjetja Delež v kapitalu (v %)

VI. PODATKI O KUPCIH IN DOBAVITELJIH

•   Največji kupci na domačem in/ali tujem trgu:

Kupec Država Delež prodaje v %

•   Največji dobavitelji na domačem in/ali tujem trgu:

Dobavitelji Država Delež prodaje v %
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VII. IZJAVE

Družba/subjekt izjavlja (označite):

 da so vsi v tej vlogi navedeni podatki popolni in resnični;

 da se po 31. decembru 2019 sooča z likvidnostnimi težavami, zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami 
epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije

 da je kredit namenjen izključno financiranju osnovne dejavnosti, in sicer financiranju novih ali dokončanju že začetih 
naložb (investicij), financiranju obratnega kapitala ali financiranju poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile 
sklenjene v obdobju od 12. marca 2020 do uveljavitve Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev 
posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), to je do vključno 30. 4. 2020 in izpolnjujejo pogoje po ZDLGPE;

 da kredit ni namenjen financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini;

 da ne posluje in ni registriran v državi iz Seznama Evropske unije z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v 
davčne namene, in nima lastnika iz takšne države,

 da se na 31. december 2019 in na dan oddaje te vloge ne šteje za podjetje v težavah po pogojih, kot so opredeljeni v 
18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU (npr. podana vloga za insolventnost, zmanjšanje osnovnega kapitala za 50% v treh 
letih, prejemnik državne pomoči za reševanje, ki še ni vrnjena/prekinjena);

 da ima na dan vložitve vloge poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, 
ali da je na dan vložitve vloge za kredit v situaciji, ko mu je v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz 
naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh,

 da ni in ne bo dal vloge oziroma mu ni bil odobren kredit po ZDLGPE pri nobeni drugi banki ali hranilnici v RS;

 da je vključen v sistem obveznega večstranskega pobota po zakonu, ki ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline.

S podpisom jamčim/jamčimo za pravilnost podatkov.

                                                                                                                                                                         
                             (kraj in datum)                                                                  (ime in priimek ter podpis pooblaščene osebe)
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Izpolni hranilnica:

Vlogo prevzel-a, pregledal-a ter verificiral-a kontrolne točke:

Sklenitev kredita/limita je izvedena v obdobju po 12.3.2020 in najkasneje do 
31.12.2020  DA  NE

Vsota zneska novega kredita/limita in zneska odloženih obveznosti iz novih kreditov 
sklenjenih po 12.3.2020 (moratorij zaradi COVID-19) ne presega 10 % prihodkov od 
prodaje v letu 2019 in hkrati ne presega višine zneska stroškov dela za leto 2019 

 DA  NE

Ročnost kredita ne presega 60 mesecev oz. limita 12 mesecev  DA  NE

Kredit/limit je namenjen izključno financiranju osnovne dejavnosti, in sicer financiranju 
novih ali dokončanju že začetih naložb (investicij), financiranju obratnega kapitala ali 
financiranju poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene v obdobju od 
12. 3. 2020 do vključno 30. 4. 2020

 DA  NE

Kredit/limit ni namenjen financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini  DA  NE

Priloženo je potrdilo davčnega organa, da ima subjekt na dan vložitve vloge poravnane 
zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev ali potrdilo, 
da je na dan vložitve vloge v situaciji, ko mu je v skladu z določbami zakona odloženo 
plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma 
omogočeno obročno odplačilo le-teh

 DA  NE

Subjekt ima sedež v Republiki Sloveniji  DA  NE

Subjekt se 31. decembra 2019 ni štel za podjetje v težavah po pogojih, kot so 
opredeljeni v točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU  DA  NE

Subjekt na dan 12.3.2020 ni bil razvrščen med NPE v DH  DA  NE

Računovodski izkazi na 31.12.2019 so priloženi  DA  NE

Priložen je izpis  iz profila Ajpes o vključenosti v večstranski pobot  DA  NE

Vloga je popolna in izpolnjena skladno z navodili (vključno z zahtevanimi prilogami in 
dokazili ter potrjenimi točkami izjave v točki VII.)  DA  NE

                                            
Datum prejema vloge

                                                                        
(ime in priimek ter podpis pooblaščene osebe hranilnice)
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