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SID banka je kot pooblaščenka Republike Slovenije, skladno s sredi 
maja objavljeno uredbo vlade ZIUZEOP ter s koncem junija 
objavljeno uredbo ZDLGPE, sredi julija pričela z izvajanjem obeh 
uzakonjenih poroštvenih shem 
 
Skladno z določili Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) 
ter Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic 
epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki sta bila sprejeta aprila, je SID banka, po 
usklajevanju v prvi polovici julija, pričela z opravljanjem vseh poslov v zvezi s 
preverjanjem izpolnjevanja pogojev za pridobitev poroštva po njegovem 
plačilu, unovčevanjem poroštev ter spremljanjem in izvedbo vseh potrebnih 
ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev. 

Banke poroštvo za odloge kreditnih obveznosti, ki je določeno skladno z Zakonom o 
interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), prejmejo avtomatsko 
po zakonu ZIUZEOP od sklenitve aneksa h kreditni pogodbi ali v primeru sklenitve nove kreditne 
pogodbe. Skupni znesek izdanih poroštev Republike Slovenije (RS) v okviru 
omenjenega zakona znaša 200 milijonov evrov. Na stanje na dan 31.07.2020 znaša 
višina izdanih poroštev RS za sklenjene odloge plačil kreditnih obveznosti po ZIUOPOK v povezavi 
s 65. členom ZIUZEOP 54.929.709,92 EUR. 

Dodatno je bila SID banka s strani RS pooblaščena tudi za izvajanje poroštvene sheme po 
ZDLGPE, ki je namenjena zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev 
posledic epidemije. Tudi v okviru te sheme SID banka, v imenu in za račun Republike Slovenije, 
opravlja vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev, spremljanjem in izvedbo vseh potrebnih 
ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev, ter po sklenitvi kreditne pogodbe in prejemu 
dokumentacije formalno pregleda seznam za preverjanje pogojev, po plačilu poroštva pa 
vsebinsko preveri izpolnjevanje pogojev za pridobitev poroštva, na podlagi katerih je banka 
odobrila kredit. Poslovne banke pridobijo poroštvo RS že s samo sklenitvijo kreditne pogodbe, ki 
izpolnjuje vse pogoje kot jih določa zakon in uredba. Po stanju na dan 31.08.2020 od skupnega 
zneska glavnic kreditnih pogodb, sklenjenih v skladu z ZDLGPE in za katere velja poroštvo 
Republike Slovenije, v višini 2.000.000.000,00 EUR* (*po drugem odstavku 7. člena ZDLGPE) 
znaša: 

• vsota glavnic sklenjenih kreditov (porabljena kvota) v višini: 16.880.000,00 EUR, 
• vsota glavnic odobrenih kreditov (rezervirana kvota) v višini: 4.140.000,00 EUR. 
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Podatke o razpoložljivi, rezervirani oziroma porabljeni kvoti obeh poroštvenih shem SID banka 
periodično objavlja na svoji spletni strani in sicer: 

• Za shemo po ZIUZEOP vsakega 20. v mesecu na https://www.sid.si/banke/porostvo-rs-
ziuzeop. 

• Za shemo po ZDLGPE trikrat tedensko na https://www.sid.si/banke/porostvo-rs-zdlgpe. 

Spremljanje prijav bank bo SID banka izvajala do 31. 12. 2020, to je do datuma, ko po obeh 
zakonih Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost do določene višine za kreditne 
pogodbe, ki izpolnjujejo zakonske pogoje.     

 
### 

SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka, v 100 odstotni lasti države, katere ključna naloga 
je spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja. V skladu z zakonodajo preko opravljanja finančnih 
storitev podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih 
koristi. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne 
pomanjkljivosti, ki nastanejo, kadar na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev s strani 
zasebnega sektorja (zlasti na področjih razvoja konkurenčnega gospodarstva, razvoja družbe znanja in 
inovativnega podjetništva, razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje ter regionalnega in družbenega 
razvoja). SID banka lahko zagotavlja cene pod »tržnimi«, oziroma referenčnimi obrestnimi merami, ki jih 
objavlja Evropska komisija. Dovoljene državne pomoči podjetjem so pri programih SID banke opredeljene 
kot ugodnosti, ki izhajajo iz možnosti koriščenja nižjih obrestnih mer, kot bi jih za isto transakcijo ponujali 
morebitni poslovni finančni posredniki.  
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