
 

 

 

 

KLJUČNI PODATKI ZA KREDITOJEMALCE  
 

 

 

RAZVOJNO-SPODBUJEVALNI PROGRAM SID BANKE ZA  

FINANCIRANJE MSP 

 

Namen kredita in primerne naložbe 

Namen kredita je kritje celotnih stroškov opravljanja 

dejavnosti kreditojemalca. 

Med celotne stroške se šteje: 

• nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev 

in neopredmetenih sredstev; 

• nabavna vrednost materiala in storitev, drobnega 

inventarja ter trgovskega blaga; 

• stroške dela. 

 

  

 

Računi ali računom enakovredne knjigovodske listine v zvezi s 

celotnimi stroški smejo nastati največ 1 leto pred sklenitvijo 

kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne 

pogodbe.  

 

Kredit se ne sme porabiti za: 

• nakup vozil za cestni prevoz tovora, če kreditojemalec 

deluje v komercialnem cestnem prevozu tovora,  

• proizvodnjo, predelavo ali trženje ribiških proizvodov,  

• primarno kmetijsko proizvodnjo, 

• postavke celotnih stroškov v zvezi s poslovno enoto 

kreditojemalca, ki ni v Republiki Sloveniji, 

• opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena 

sredstva, ki jih podjetnik pridobi s prenosom stvarnega 

premoženja iz gospodinjstva, 

• stroške materiala in storitev, ki nastajajo v zvezi z 

zasebno rabo stvarnega premoženja, ki ga podjetnik ne 

izkazuje v poslovnih knjigah. 

 
Pogoji financiranja in nadomestilo 

Lastna udeležba: 

• Najmanj: 15% vrednosti posla 

Znesek kredita: 

• Najvišji: 5.000.000 EUR 

• Najnižji:   100.000 EUR 

Sprejemljive oblike zavarovanj: 

• zavarovanje z nepremičninami, 

• zastava vrednostnih papirjev, 

• zavarovanje s premičninami, 

• zastavna pravica na patentu, blagovni znamki 

in modelu, 

• zastava poslovnega deleža v družbi, 

• zavarovanje z odstopom terjatev in zastavo terjatev, 

• zavarovanje s poroštvi in garancijami.  

Dolge ročnosti kreditov: 

• Najvišja: 10 let 

• Najnižja: 3 leta 

• Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ 1/2 

ročnosti kredita. 

 

Ta dokument je informativne narave, pripravljen z namenom enostavnejše predstavitve programa SID banke za potencialnega kreditojemalca. Ta dokument ni 
pravno zavezujoč. Pojmi, uporabljeni v tem dokumentu imajo pomen, kot je opredeljen v posebnih pogojih programa SID banke, ki tudi natančneje opredeljuje 

pogoje pridobitve kredita.  

Podrobne informacije na:  

• Spletna stran: https://www.sid.si 

• Elektronski naslov: financiranje@sid.si 

• Tel. št.: 01 2007 480 

Oddaja vlog na: https://vloge.sid.si 

Oddaja vlog za samostojne podjetnike in zadruge 

preko elektronske pošte: financiranje@sid.si 

 

 

Vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, 

ni pa omejujoča za pridobitev posojila. 

Kreditojemalec lahko kadarkoli dogovori znižanje 

obrestne mere zaradi izboljšanja kvalitete zavarovanj 

ali izboljšanja bonitetne ocene.  

Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita se 
ne zaračuna. 
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Primernost podjetja 

Gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga s 

sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjuje naslednje 

pogoje: 

- gre za MSP1, 

- posluje vsaj 2 leti, 

- ima v zadnjem poslovnem letu povprečno najmanj 2 

zaposlena, 

- ni v insolvenčnem postopku. 

- nima neporavnanih obveznosti do FURS, 

- nima dolga do Evropske Komisije iz naslova nezakonite 

državne pomoči, 

- če proizvaja, predeluje ali trži ribiške proizvode ali se 

ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo, mora voditi 

ločene računovodske izkaze za takšne dejavnosti 

 

  

Status in višina državne pomoči 

Kredit ima status pomoči de minimis,. Višina pomoči de minimis je odvisna od višine pogodbene obrestne mere in se izračuna 

skladno s formulo, ki je navedena v posebnih pogojih. Pomoč de minimis  je dodeljena z dnem, ko organ odločanja SID banke 

odobri kredit. Njena višina je navedena v kreditni pogodbi. 

Zlorabe kredita: 

V primeru zlorabe kredita je kreditojemalec dolžan SID banki 

povrniti pomoč de minimis skupaj z zamudnimi obrestmi od 

dneva posameznega črpanja kredita. 

Poročanje: 

O namenskosti porabe kredita in uresničevanju projekta je 

kreditojemalec dolžan poročati banki skladno z vsakokrat 

veljavnimi navodili, ki so objavljena na spletni strani SID 

banke. 

 

Obveščanje o spremembah in hramba dokumentacije 

Po oddaji vloge za financiranje mora kreditojemalec vse 

spremembe v zvezi s poslom pisno sporočiti banki.  

 

Kreditojemalec je dolžan vso dokumentacijo o naložbi, 

celotnih stroških in kreditu hraniti še 10 let od dokončnega 

poplačila obveznosti po kreditni pogodbi.   

 

                                                      
1 MSP je malo oziroma srednje veliko podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih na letni ravni in ima bodisi največ 50 mio € letnega prometa bodisi največ 43 mio € bilančne vsote. 


