
VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA
SID EKP PORTFELJSKE GARANCIJE ZA MSP

Pravna oblika (ustrezno označite):

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

  srednje velika družba     zadruga    nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

  nosilec kmetijskega gospodarstva   zasebnik    drugo ________ 

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:            

Je bil subjekt v obdobju treh koledarskih let pred dodelitvijo kredita kreditojemalec predmet statusnih  
sprememb v smislu delitve / pripojitve / združitve?   DA     NE

II. PODATKI O KREDITU   

A) Višina in ročnost kredita

Znesek:     EUR (najmanj 30.000 EUR in največ 10.000.000 EUR)

Odplačilna doba:     mesecev  (najmanj 36 in največ 120)

Moratorij:     mesecev  (največ ½ odplačilne dobe)

B)Način vračila

  mesečno (anuitete, obroki)     kvartalno

  polletno       letno

  drugo: ____________________________

C)Namen financiranja

  krepitev splošnih dejavnosti podjetja 

  izvedba novih projektov

  preboj na nove trge 

  za nove dosežke, ki prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti podjetja ter k ustvarjanju in ohranjanju trajnih  
     delovnih mest

  obratna sredstva za učinkovito odzivanje na javnozdravstveno krizo



D) Naziv in opis projekta (opis in popis predvidenih upravičenih stroškov projekta)

E) Podatki o projektu

Lokacija projekta: ______________

Kohezijska regija, kjer se bo projekt izvajal:   vzhod   zahod 

Datum začetka projekta: ______________  Predvideni datum zaključka projekta: ______________

SKD koda2 projekta: ______________

Koda domene projekta: 

  001 Generične produktivne naložbe v mala in srednja podjetja (MSP)

  068 Energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v MSP ter podporni ukrepi

  073 Podpora socialnim podjetjem (MSP)

F) Zavarovanje 

Poleg jamstva SID banke in menic 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. DODELJENA POMOČ DE MINIMIS ENOTNEMU PODJETJU S STRANI 
DAJALCEV POMOČI DE MINIMIS V REPUBLIKI SLOVENIJI IN EU (V EUR) 
Ali ste v kateremkoli obdobju treh koledarskih let že prejeli pomoč de minimis (brez upoštevanja kredita po tej vlogi)?

  DA     NE  

V kolikor ste pri zgornjem vprašanju odgovorili z DA, izpolnite spodnjo preglednico za obdobje zadnjih treh let, to je dve 
predhodni leti in tekoče leto (tudi za morebitne pomoči, za katere pogodba še ni bila sklenjena, je pa pomoč de minimis 
v postopku pridobivanja):

     
1

- nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev ali neopredmetenih sredstev,  
- nabavna vrednost materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga,  
- nabavna vrednost storitev, ki jih kreditojemalcu zagotavlja tretja oseba,  
- finančni odhodki za zakup opredmetenih osnovnih sredstev (finančni najem),  
- stroški dela,  
- stroški in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika 
- pripadajoči davek na dodano vrednost (DDV), obračunan pri katerem izmed zgoraj naštetih tipov stroškov. 

2 Šifra dejavnosti kreditojemalca po Standardni klasifikaciji dejavnosti SKD 2008, Priloga I k Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti Uradni list 
št. 69/2007 (31.7.2007)



Naziv dajalca pomoči
Številka 
pogodbe

Datum 
pogodbe

Znesek prejete pomoči de minimis v EUR

Skupaj v EUR  

IV. 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 %)

V. 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:

Dobavitelj Država Delež prodaje v %



VI. IZJAVE 
Družba/subjekt izjavlja, da (označite):

  ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja;

  ne izpolnjuje pogojev za njegovo opredelitev kot podjetje v težavah skladno z 18. točko drugega člena Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014 (UL L 187, 26.6.2014, str. 1)

  na dan oddaje vloge za financiranje nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev v višini 
50,00 EUR ali več;

  nima neporavnanih finančnih obveznosti;

  nima neporavnanih obveznosti iz naslova odločbe Evropske Komisije o nezakoniti državni pomoči, državni pomoči, ki 
ni (več) združljiva z notranjim trgom, ali o zlorabljeni državni pomoči;

  nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v Izključeni sektor (izključeni sektor je priloga te vloge)

  mu v zadnjih 5 letih ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje 
države na podlagi zakona, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno;

  ob oddaji vloge za financiranje z isto davčno številko posluje najmanj dve (2) leti;

  ima na dan oddaje vloge za financiranje najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas;

  je seznanjen, da mora takoj obvestiti hranilnico o tem, da je po oddaji vloge za financiranje zaprosil ali prejel 
katerokoli drugo pomoč de minimis ter da mora takoj obvestiti hranilnico, v kolikor je po oddaji vloge za financiranje 
zaprosil ali prejel drugo državno pomoč v zvezi z istimi stroški naložbe;      

  soglaša, da lahko hranilnica opravi vpogled v registra SISBIZ in SISBON za potrebe obravnave te vloge;

  soglaša, da se vsi podatki družbe/subjekta iz vloge oziroma dokumentacije, ki jo v povezavi s to vlogo 
posreduje hranilnici, lahko posredujejo SID banki, v okviru izvajanja finančnega instrumenta »EKP portfeljske 
garancije za MSP (2014-2020)«

  da so vsi v tej vlogi navedeni podatki popolni in resnični, da priložene priloge odražajo dejansko stanje v družbi/
kreditojemalcu in, da je hranilnico seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki bodo lahko vplivali na odločitev hranilnice glede 
pridobitve kredita z jamstvom SID banke;

  bo na zahtevo hranilnice razkril vse naknadne podatke in dal pojasnila, ki jih je ali bo hranilnica dodatno zahtevala za 
presojo te vloge;

S podpisom jamčim/jamčimo za pravilnost podatkov.

________________________________________
(kraj in datum)

________________________________________

 
 (ime in priimek ter podpis pooblaščene osebe)

Obvezne priloge: 

• 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 posameznikov (zadnji računovodski izkazi), če so na voljo (najmanj zadnji medletni izkazi);

• 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;

• Poslovno finančni načrt ali opis Projekta za čas ročnosti kredita;



• Dokazila o vrednosti v zavarovanje predlaganega premoženja, če se za kredit daje zavarovanje;

• izjava in posredovanje podatkov za ugotavljanje skladnosti kredita s pravili o de minimis pomoči

• potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) o plačanih davkih in prispevkih

Izpolni hranilnica:

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

Kredit prispeva k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo3  
TA POGOJ NI OBVEZEN, JE PA ZAŽELEN

  DA   NE

Za glavno dejavnost nima registrirane dejavnost, ki spada v izključeni sektor po 
posebnih pogojih SID banke  

  DA   NE

Ročnost kredita je najmanj 36 mesecev in največ 120 mesecev (upoštevaje 
dejansko število dni od datuma sklenitve kreditne pogodbe do datuma zapadlosti 
zadnjega obroka kredita), moratorij ni daljši od ½ ročnosti kredita

  DA   NE

Namen kredita in upravičeni stroški so skladni s posebnimi pogoji SID banke   DA   NE
Izpolnjena je izjava o statusu MSP - podjetje se po velikosti uvršča med MSP   DA   NE
Izpolnjena je izjava za ugotavljanje statusa "podjetje v težavah" iz katere izhaja, 
da podjetje ni v težavah

  DA   NE

Podjetje ima sedež v Republiki Sloveniji   DA   NE
Izpolnjena je izjava za ugotavljanje skupine povezanih oseb   DA   NE
Predloženo potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) o plačanih davkih 
in prispevkih na dan oddaje vloge (+- 5 dni)

  DA   NE

Izdelan je izpis višine de minimis pomoči iz kalkulatorja – znesek z novim 
kreditom je v okviru dovoljene višine

  DA   NE

Predloženo je potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu 
zaposlenih v podjetju, iz katerega izhaja, da ima na dan oddaje vloge za 
financiranje najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas;

  DA   NE

Ob oddaji vloge za financiranje podjetje z isto davčno številko posluje najmanj dve 
(2) leti.

  DA   NE

Vloga je popolna in izpolnjena skladno z navodili   DA   NE

___________________________________ 

Datum prejema vloge

___________________________________

(ime in priimek ter podpis pooblaščene osebe hranilnice)

     

3 kredit, ki glede na pričakovane učinke z njim financiranega Projekta spodbuja učinkovito rabo energije in virov na sploh (npr. prispeva k večji 
energetski učinkovitosti procesov v podjetju, omogoča rabo lokalnih virov obnovljive energije, kot so biomasa, sonce, geotermalna energija, 
omogoča zamenjavo primarnih s sekundarnimi viri, zapira snovne tokove znotraj podjetij in v mrežah (npr. industrijska simbioza), uvaja 
učinkovitejši proizvodni proces, zmanjšuje odpadke ali omogoča učinkovitejše ravnanje z njimi ter drugimi viri itd.)



IZKLJUČENI SEKTOR

Izključeni sektor pomeni: 

(1) dejavnost, ki spada v naslednje ravni SKD20082 oziroma NACE Rev. 23: 

• A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 

• B 05: Pridobivanje premoga 

• C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev 

• C 11.01: Proizvodnja žganih pijač 

• C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov 

• C 20.51: Proizvodnja razstreliv 

• C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva 

• C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva 

• C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil 

• E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 

• E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki 

• G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki 

• G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki 

• G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci 

• G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki 

• G 47. 81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki 

• K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 

• L: Poslovanje z nepremičninami 

• M 69: Pravne in računovodske dejavnosti 

• M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje 

• R 92: Prirejanje iger na srečo 

(2) Projekte na področju: 

• Informacijskih tehnologij (IT): 

• raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, povezane z elektronskimi programi podatkov in rešitvami, ki podpirajo 
katerikoli zgoraj omenjen prepovedan sektor, na področju internetnih iger na srečo in spletnih igralnic ali na 
področju pornografije; 

• ki naj bi omogočile nezakonit vstop v elektronske baze podatkov ali prenos podatkov v elektronski obliki; 

• Bioznanosti: 

• pri zagotavljanju podpore k financiranju raziskav, razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na kloniranje 
ljudi, na raziskave ali v terapevtske namene in gensko spremenjene organizme; 

• druge 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; 

• Dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih ni mogoče ublažiti in/ali popraviti, druge dejavnosti, ki veljajo za 
etično ali moralno sporne oz. so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS; 

• Letališke infrastrukture, razen če so povezane z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne za blažitev ali 
zmanjšanje njenega negativnega vpliva na okolje; 

• Naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v prilogi I k Direktivi 2003/87/
ES; 

• Gradnje nepremičnin, če se izvaja kot dejavnost finančnega vlaganja. 
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