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Vloga za odobritev kredita po ZDLGPE - OBRAZEC      julij 2020 

VLOGA ZA ODOBRITEV KREDITA PO ZDLGPE 
(Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID -19 – 

Uradni list RS št. 61/20 (v nadaljevanju: ZDLGPE) in Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o 
zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 - Uradni list 

RS št. 90/2020 - v nadaljevanju: Uredba)) 

 

 

Naziv kreditojemalca:       

Sedež kreditojemalca:       

Poštna številka:       Kraj:       

Matična številka:       

Davčna številka:       

Telefonska številka:       

Velikost podjetja:   Mikro, malo ali srednje 
podjetje 

  Veliko podjetje 

OPOMBA: velikost podjetja se določi na podlagi podatkov izpolnjene priloge »IZJAVA IN POSREDOVANJE 
PODATKOV V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM STATUSA MSP« 
Število zaposlenih na dan 
31.12.2019: 

      
 

OPOMBA: izključno AOP 188  

Znesek skupnih prihodkov 
od prodaje v letu 2019 (v 
EUR): 

      

OPOMBA: izključno AOP 110 
Znesek stroškov dela za 
leto 2019 (v EUR) 

      

OPOMBA: vsota zneskov: bruto plače in nadomestila plač brez prevoza in prehrane – AOP 140 + prispevki za 
dodatno pokojninsko zavarovanje – AOP 141 + prispevki od plač in nadomestil – AOP 142 

Celotna sredstva iz 
Bilance stanja na zadnji 
dan v letu 2019 (v EUR): 

      

OPOMBA: izključno AOP 001 
 

Znesek kredita:       
OPOMBA: Najvišja dovoljena višina vsote vseh glavnic kreditov po ZDLGPE in skupnega zneska vseh odloženih 
plačil za novo sklenjene kreditne pogodbe v skladu s pogoji Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila 
obveznosti kreditojemalcev (v nadaljevanju: ZIUOPOK) (sklenjene po 29. 3. 2020) s poroštvom Republike 
Slovenije po 65. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP), posameznega kreditojemalca upoštevaje 
kredite pri vseh bankah in/ali hranilnicah, je omejena na:  

 10 % prihodkov od prodaje v letu 2019 in 

 ne sme presegati višine zneska stroškov dela za leto 2019. 

 

Ročnost kredita: 
OPOMBA: največ 5 let 

      

Način vračila kredita:       

 

 



2 

 

Vloga za odobritev kredita po ZDLGPE - OBRAZEC      julij 2020 

Namen kredita:   Investicije v osnovna sredstva (nova naložba,     
dokončanje že začetih naložb)  

  Obratna sredstva  
  Financiranje dolga (Refinanciranje  obveznosti iz 

kreditnih pogodb, sklenjenih od 12.03.2020 dalje do 
uveljavitve ZDLGPE (01.05.2020) in ki izpolnjujejo pogoje 
po tem zakonu) 
 

Podrobnejši opis namena 
kredita:  
 

      

Opis poslovnih razlogov za 
odobritev kredita po 
ZDLGPE 

      

 

OPOMBA: Pri podrobnejši opredelitvi namena financiranja opišite, kaj konkretno se financira. Kredit ne sme biti 

namenjen financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini. Navedite opis svojega poslovnega položaja 

zaradi posledic COVID-19 in predložite ustrezna dokazila – Poročilo o stanju likvidnosti ob podani vlogi za 

obdobje enega meseca pred oddajo vloge za kredit s projekcijo za 6 mesecev (excel obrazec v prilogi) ter 

morebitna druga dokazila. 

 

Kreditojemalec ima v odobravanju/odobren/sklenjen 
odlog odplačevanja kredita za nove kreditne pogodbe po 
ZIUOPOK pri bankah ali hranilnicah: 

  DA   NE 

Datum 
sklenitve 
odloga/vloge 
za odlog 

Status odloga 
po ZIUOPOK 

Znesek kreditnih 
obveznosti na 
dan predložitve 
vloge 

Znesek 
odloženih 
obveznosti 
(glavnice in 
obresti) 

Naziv 
banke/hranilnice  

Znesek je 
prijavljen v 
poroštveno 
kvoto 

      Choose an item.                   Choose an item. 
      Choose an item.                    Choose an item. 
      Choose an item.                    Choose an item. 
      Choose an item.                    Choose an item. 
      Choose an item.                    Choose an item. 
      Choose an item.                    Choose an item. 
Skupaj                     

 

OPOMBA: V maksimalno višino kredita se vštevajo vse glavnice kreditov po ZDLGPE pri vseh bankah in/ali 

hranilnicah ter skupni znesek vseh odlogov plačil kreditojemalca za novo sklenjene kreditne pogodbe v skladu s 

pogoji ZIUOPOK (sklenjene po 29. 3. 2020) pri vseh bankah, ki so jih banke prijavile SID banki v skladu z uredbo 

o izvajanju 65. čl. ZIUZEOP.  

PRILOGA: Informacija in potrditev vsake banke/hranilnice, pri kateri ima Kreditojemalec odložene obveznosti 

iz na novo sklenjenih pogodb (po 29. 3. 2020), o že koriščeni kvoti pri tej banki/hranilnici 

 

Kreditojemalec ima v odobravanju/odobren/sklenjen 
kredit po ZDLGPE pri drugih bankah ali hranilnicah: 

  DA   NE 

Datum 
sklenitve 
kredita/datum 
vloge za kredit 

Status vloge po 
ZDLGPE 

Znesek kreditne 
obveznosti  

Naziv banke/hranilnice  

      Choose an item.             

      Choose an item.             

      Choose an item.             
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      Choose an item.             

      Choose an item.             

      Choose an item.             

Skupaj              
 

PRILOGA: Informacija in potrditev vsake banke/hranilnice, pri kateri ima Kreditojemalec sklenjeno kreditno 

pogodbo po ZDLGPE, o že koriščeni kvoti pri tej banki/hranilnici. 

 

KOMENTAR KREDITOJEMALCA 
      
 
 
 
 

 
 

OPOMBA: Navedite morebitna druga dejstva o vaši družbi, ki se vam zdijo pomembna v zvezi s to vlogo. 

 

Kreditojemalec na podlagi ZDLGPE in Uredbe, pod kazensko in odškodninsko 

odgovornostjo izjavlja, se zavezuje in jamči: 
 na dan 31.12.2019 ni štel za podjetje v težavah po pogojih, kot so opredeljeni v 

18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU (ne na ravni kreditojemalca ne na ravni 
skupine opredeljene kot »enoten gospodarski subjekt«, če je kreditojemalec del 
tako opredeljene skupine); 

 
(Priložite izpolnjen obrazec: Izjava za ugotavljanje statusa "podjetje v težavah"); 

 da se po 31.12.2019 sooča z likvidnostnimi težavami zaradi poslovnih razlogov, 
povezanih s posledicami COVID-19 na območju Republike Slovenije kar razvidno iz 
opisa poslovnega položaja zaradi posledic COVID-19; 

 

 se na dan 12.03.2020 ne šteje za neplačnika po Uredbi EU 575/2013 in nima pri 
banki in v njeni bančni skupini pomembnih zamud pri poravnavanju obveznosti do 
banke; 

 ne posluje in ni registriran v državi iz Seznama EU z jurisdikcijami, ki niso 
pripravljene sodelovati za davčne namene in lastniki ne izhajajo iz teh držav: 

o v državah iz seznama nima odprtega bančnega računa in da v obdobju od 
1. 1. 2020 do datuma oddaje vloge za kredit ne posluje v državi iz 
Seznama Evropske unije z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v 
davčne namene (vpogledati na seznam, ki velja na dan oddaje vloge in je objavljen na 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/, 

v nadaljevanju Seznam EU);  
 

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

 
(Priložite potrdilo o plačanih davkih in prispevkih na dan vložitve vloge oz. veljavno odločbo o odlogu 
plačila davčnih obveznosti oz. obročnega odplačila le-teh); 
Ustrezno obkrožite: 

 je vključen v sistem obveznega večstranskega pobota po zakonu, ki ureja ukrepe 
za odpravo plačilne nediscipline (ZPreZP-1) 

(Priložite dokazilo, da je podjetje vključeno v sistem večstranskega obveznega pobota);  

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
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DA NE 

 
ali 

 
 v 30 dneh pred dnevom oddaje vloge za kredit po ZDLGPE in Uredbi ni bil vključen 

v obvezen večstranski pobot, ker ni imel zapadlih obveznosti, ki jih je po Zakonu o 
preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20) dolžan 
prijaviti; 

 

DA NE 

 
 

 da bo sredstva kredita uporabil za namene skladne z ZDLGPE (točka c) 1. odst. 5. člena: 

financiranje osnovne dejavnosti (financiranje novih ali dokončanje že začetih naložb, financiranje 
obratnega kapitala ali financiranju poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene po 

12. marcu 2020 do uveljavitve ZDLGPE in izpolnjujejo pogoje po tem zakonu); 

 
 da sredstva iz kredita ne bodo namenjena financiranju povezanih družb in družb s sedežem 

v tujini; 

  

Ustrezno obkrožite: 
 

 da ima sklenjene kreditne pogodbe po ZDLGPE tudi pri drugih bankah, in da bo 
banki pred črpanjem zneska kredita iz te vloge (v primeru, da ima sklenjene 
pogodbe) ali najkasneje v treh dneh po sklenitvi kreditnih pogodb po ZDLGPE pri 
drugih bankah (če v trenutku oddaje te vloge še niso sklenjene) posredoval 
podatke o sklenitvi teh pogodb z izpolnitvijo obrazca; 

 

DA NE 

 
 

 
 da bo Banko za namen dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz 2. in 3. odstavka 5. 

člena ZDLGPE nemudoma obveščal o vloženih zahtevkih za kredit po ZDLGPE pri 
drugih bankah in/ali hranilnicah, kot tudi o vlogah za nove kredite z odlogom 
plačila obveznosti  v skladu z ZIUOPOK in v povezavi s 65. členom ZIUZEOP. 

 

     

Kreditojemalec s podpisom tega obrazca potrjuje, soglaša in se zavezuje, da:  

 je seznanjen z določili ZDLGPE in Uredbe; 

 lahko banka opravi vpogled v registra SISBIZ in SISBON za potrebe obravnave te 
vloge; 

 v času veljave poroštva RS ne bo izplačeval dobičkov/dividend ipd., v skladu s 14. 
členom ZDLGPE; 

 ta vloga ni jamstvo za odobritev kredita po ZDLGPE s strani banke; 

 bo banki predložil zadnje računovodske izkaze (predvsem končne finančne izkaze 
za leto 2019) in projekcijo likvidnostnih potreb v obliki izpolnjenega obrazca 
Poročilo o stanju likvidnosti; 

 bo banki predložil dokazilo o plačanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah na 
dan vložitve vloge oz. dokazilo, s katerim mu je bilo plačilo odloženo; 

 bo banki predložil dokazilo, da je podjetje vključeno v sistem večstranskega 
obveznega pobota rezen, če je Kreditojemalec izjavil, da v 30 dneh pred dnevom 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2400
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0897
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oddaje vloge za kredit ni vključen v obvezen večstranski pobot, ker nima 
zapadlih obveznosti, ki jih je po zakonu dolžan prijaviti; 

 bo banki predložil vso drugo dokumentacijo, ki jo banka določi kot potrebno za 
sprejem odločitve o odobritvi kredita; 

 bo banka vso dokumentacijo, povezano s kreditno pogodbo, vključno z vlogo, 
kreditno pogodbo, dokazili, izpisi prometa na transakcijskih računih in drugo 
dokumentacijo, pomembno za uveljavljanje poroštvene obveznosti Republike 
Slovenije, ali pomembno za izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem pogojev za 
izdajo poroštva Republike Slovenije, posredovala in razkrila SID banki, ki je v 
skladu z ZDLGPE pooblaščena za opravljanje vseh poslov v zvezi z unovčevanjem 
poroštev; 

 je seznanjen, da letna premija za poroštvo Republike Slovenije bremeni 
kreditojemalca in se določi na način in v višini, kot je določeno v 8. členu 
ZDLGPE in 6. členu Uredbe. O načinu obračuna in plačilu premije banka 
kreditojemalca obvesti naknadno.  

 

Podpisani      , zakoniti zastopnik/pooblaščenec kreditojemalca, izjavljam: 

 da so vsi v tej vlogi navedeni podatki in izjave resnični in popolni ter da priložene 
priloge odražajo dejansko stanje v družbi - kreditojemalcu; 

 da sem banko seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mi bili znani ali bi mi 
morali biti znani in ki bi lahko vplivali na odločitev banke glede pridobitve 
zavarovanja kredita s poroštvom Republike Slovenije. 

 

OPOMBA: Navajanje lažnih podatkov na obrazcu daje banki pravico, da odstopi od izvedbe posla. 

 

 

 

 
 

  Ime in priimek, podpis zakonitega 
zastopnika/pooblaščenca in žig:* 

     ,        _______________________________________________ 
(kraj) (datum)  *če kreditojemalec pri svojem poslovanju uporablja žig, je le-ta 

obvezen pri identifikaciji 
 

Opravil identifikacijo 

podpisnika: 

        

  (ime in priimek)   

  __________________   

 

 

 

 

 

 

 (podpis)   
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Obvezne priloge: 

 računovodski izkazi kreditojemalca na dan 31.12.2019, iz katerih izhajajo 
verodostojni podatki o doseženih prihodkih od prodaje v letu 2019 in o stroških 
dela kreditojemalca za poslovno leto 2019 (obračunanih in izplačanih bruto 
plačah); 

 računovodski izkazi skupine na dan 31. 12. 2019, če je kreditojemalec del skupine 

 potrdilo FURS o poravnanih zapadlih obveznostih iz naslova obveznih prispevkov, 
davkov in drugih dajatev na dan vložitve vloge ALI kopija odločbe FURS o odlogu 
plačila ali o odobrenem obročnem plačevanju obveznosti iz naslova obveznih 
prispevkov, davkov in drugih dajatev na dan vložitve vloge; 

 dokazilo o vključitvi v sistem obveznega večstranskega pobota (razen če je 

kreditojemalec izjavil, da v 30 dneh pred dnevom oddaje vloge za kredit ni vključen v obvezen 

večstranski pobot, ker nima zapadlih obveznosti, ki jih je po zakonu dolžan prijaviti); 

 Izjava za ugotavljanje statusa podjetja v težavah s strani kreditojemalca (3 zavihki); 
 

              

Izjava_za_ugotavlja

nje_statusa_podjetja_v_tezavah.xlsx
 

 Izjava in posredovanje podatkov v zvezi z uveljavljanjem statusa MSP; 

Izjava_status_msp_0

.xlsx

Izjava_v_zvezi_z_del

ovanjem_na_istih_upostevnih_trgih_ali_na_sosednjih_trgih.pdf
 

 Poročilo o stanju likvidnosti za obdobje enega meseca pred oddajo vloge za kredit 
s projekcijo za 6 mesecev v prihodnosti (upoštevaje stanja na transakcijskem 
računu kreditojemalca in nečrpani del revolving bančnih posojil); 

             

Porocilo_o_stanju_li

kvidnosti.xlsx
 

 Izpis za kreditojemalca iz registra poslovnih subjektov AJPES, iz katerega je 
razviden kraj in država, kjer je registriran (in odraža stanje na datum vloge za 
kredit) 

 Obrazec kreditojemalca, v katerem navede svoje lastnike, in izjava, da med njimi 
nima lastnika iz države iz Seznama Evropske unije z jurisdikcijami, ki niso 
pripravljene sodelovati v davčne namene (če ni na voljo podatkov o lastniku 
kreditojemalca iz javnih evidenc) 

 Informacija in potrditev vsake banke/hranilnice, pri kateri ima Kreditojemalec 
sklenjeno kreditno pogodbo po ZDLGPE, o že koriščeni poroštveni kvoti pri tej 
banki/hranilnici. 

 Informacija in potrditev vsake banke/hranilnice, pri kateri ima Kreditojemalec 
odložene obveznosti po ZIUOPOK iz na novo sklenjenih pogodb, o že koriščeni 
poroštveni kvoti v povezavi s 65. členom ZIUZEOP pri tej banki/hranilnici; 
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Dodatne priloge: 

 v kolikor bodo sredstva kredita namenjena novim investicijam, se predložijo 
ustrezna dokazila skladno z namenom investicije; 

 medletni računovodski izkazi s poudarkom na ukrepih za zmanjšanje negativnih 
učinkov na denarni tok / likvidnost podjetja. 

 


