
 
 
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka) na podlagi točke f), h) in 
i) prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08, 20/09,25/15 – 
ZBan-2 in 61/20 - ZDLGPE) objavlja dne  28. 9. 2021 sprejeti in dne 20. 12. 2021 spremenjeni  
 

PROGRAM FINANCIRANJA SUBJEKTOV JAVNEGA SEKTORJA  
(z oznako »JAVNI SEKTOR 1«) 

(v nadaljevanju: program SID banke), katerega namen je olajšati dostop subjektom javnega sektorja do 
dolžniškega financiranja. 

 

1. Pogoji pridobitve kredita 
 
Po programu SID banke lahko subjekt javnega sektorja (v nadaljevanju: stranka), pridobi enega ali več kreditov 
za naložbe. Pogoji pridobitve kredita za naložbe, vključno z dopustnimi pogoji financiranja, so urejeni s »Posebnimi 
pogoji za financiranja naložb subjektov javnega sektorja«, ki so v prilogi 1 k programu SID banke. Program SID 
banke se ne uporablja za dodeljevanje državnih pomoči ali pomoči de minimis.  
 
V nadaljevanju so zgoščeno in poenostavljeno ter informativno povzeti pogoji pridobitve kredita: 
 

Pogoji, ki jih mora 
stranka  
izpolnjevati že ob 
odobritvi kredita 

Stranka mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- je občina ali drug subjekt javnega sektorja, kateremu Banka Slovenije implicitno 

bonitetno oceno izpelje iz bonitetne ocene Republike Slovenije ali gospodarska 
družba  

- ima ustrezna soglasja k zadolžitvi skladno s predpisi, ki urejajo njeno zadolževanje, 
- je lastnik ali operater javne infrastrukture, 
- ne nastopa kot (pod)izvajalec gradbenih del ali ponudnik blaga in storitev v zvezi z 

izvedbo naložbe. 

Namen kredita Izvedba naložb na območju Republike Slovenije, katerih javno financiranje ni predmet 
pravil o državni pomoči. 

Min. znesek kredita 50.000 evrov s tem, da njegova višina ne presega 85 % vrednosti (vključno z 
nevračljivim DDV) naložb. 

Max. znesek 
kredita 

85 % od vrednosti (vključno z nevračljivim DDV) naložb. 

Min. ročnost 
kredita 

12 mesecev. 

Max. ročnost 
kredita 

300 mesecev. 

Min. moratorij 0 mesecev. 

Max. moratorij 60 mesecev, vendar ne več kot ½ ročnosti kredita. 

Način črpanja Enkratno ali večkratno. 

Način odplačila 
kredita 

V enakih mesečnih, kvartalnih, poletnih ali letnih obrokih. 

Zavarovanje 
kredita 

Stranka ni dolžna ponuditi za SID banko ustreznega zavarovanja. 

 
2. Viri mednarodnih razvojnih finančnih institucij 
 
SID banka lahko za kredit nameni vir mednarodne razvojne finančne institucije, v kolikor je razpoložljiv in so 
izpolnjeni pogoji za njegovo uporabo, kot so urejeni s »Posebnimi pogoji za financiranja naložb subjektov javnega 
sektorja«. 
 
 
3. Vloga za financiranje 
 

Stranka odda vlogo za financiranje po e-pošti na naslov obcine@sid.si ali na naslov varnega elektronskega predala 
sid@vep.si, oziroma na naslednji naslov: 
 
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana 
Oddelek za projektno in izvozno financiranje 
Ulica Josipine Turnograjske 6 
1000 Ljubljana. 

mailto:občine@sid.si
mailto:sid@vep.si
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Stranka mora k vlogi za financiranje vedno priložiti tudi naslednje priloge: 
 vsa soglasja in ostala dokazila glede izpolnjevanja pogojev, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo njeno 

zadolževanje; 
 veljavno investicijsko dokumentacijo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ1 
 veljavna soglasja v zvezi z  investicijsko dokumentacijo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ; 
 veljavna dovoljenja za izvedbo naložb (npr. gradbeno dovoljenje, okoljevarstveno soglasje); 
 revizijsko poročilo Računskega sodišča v zvezi s poslovanjem stranke in/ali naložbe (če obstaja); 
 zadnje razpoložljive medletne finančne izkaze, podatke za enako medletno obdobje preteklega leta in projekcije 

finančnih izkazov stranke; 
 izjavo o identifikaciji za namene DDV in pravico do odbitne stopnje na obrazcu SID banke; 
 izjavo za ugotavljanje skupine povezanih oseb na obrazcu SID banke; 
 izpolnjen obrazec SID banke »Podatki kreditojemalca ob vzpostavitvi poslovnega razmerja«. 
 
Stranka za dostop do obrazcev v formatu, primernem za izpolnjevanje, piše na e-naslov obcine@sid.si. 
 
Vse stroške priprave in oddaje vloge za financiranje nosi stranka sama.  
 
Stranka lahko informativno vedno na spletni strani Banke Slovenije2 preveri, ali izpolnjuje pogoj kot drug subjekt 
javnega sektorja, kateremu Banka Slovenije implicitno bonitetno oceno izpelje iz bonitetne ocene Republike 
Slovenije oziroma, ali se nahaja na listi subjektov javnega sektorja razreda 1 in 2. 
 
 
4. Obravnava vloge za financiranje 
 
SID banka odobrava kredite po programu SID banke samostojno in neposredno. 
 
SID banka sprejema vloge za financiranje od dneva objave programa SID banke dalje do porabe sredstev tega 
programa SID banke oziroma do datuma, ki ga SID banka objavi na svoji spletni strani. 
 
Stranka lahko vlogo za financiranje dopolni v roku 8 dni od prejema zahteve SID banke za dopolnitev vloge za 
financiranje. SID banka lahko obravnavo vloge za financiranje zavrne, če stranka vloge za financiranje ne dopolni 
pravočasno. 
 
SID banka vloge za financiranje pregleda sama ali po pooblaščenih osebah ter oceni njihovo skladnost s programom 
SID banke, internimi akti in politikami SID banke s področja upravljanja tveganj. Če podatki iz vloge za financiranje 
po oceni SID banke niso zadostni, lahko SID banka stranko zaprosi za dodatne podatke in pojasnila ter določi rok 
za posredovanje dodatnih podatkov. Če ti podatki niso razkriti v opredeljenem roku, SID banka odloča o odobritvi 
kredita na podlagi informacij iz prvotne vloge za financiranje. SID banka zavrne vlogo za financiranje, če niso 
izpolnjeni pogoji pridobitve kredita in/ali če ni zagotovljena skladnost z internimi akti in/ali s politikami SID banke s 
področja upravljanja tveganj. 
 
Stranka mora vse spremembe podatkov iz vloge za financiranje nemudoma pisno sporočiti SID banki, najkasneje 
pa v 8 dneh od nastanka teh sprememb. 
 
Stranka lahko v kateremkoli trenutku do odobritve kredita umakne vlogo za financiranje, tako da o tem pisno obvesti 
SID banko. 
 
Če SID banka stranki odobri kredit po tem programu SID banke, ji po odobritvi posreduje ponudbo za sklenitev 
kreditne pogodbe ter določi rok za sklenitev kreditne pogodbe. Če SID banka ne odobri kredita, ali če kreditna 
pogodba ni sklenjena v roku, se obravnava vloge zaključi in SID banka stranko o tem obvesti.  
 
Stranka se lahko pisno v 8 dneh po prejemu poziva za sklenitev kreditne pogodbe pritoži na ponudbo, če je le-ta v 
nasprotju z dopustnimi pogoji odobritve kredita. V tem primeru lahko SID banka po proučitvi pritožbe pripravi novo 
ponudbo za sklenitev kreditne pogodbe. Pritožba ni utemeljena na podlagi dejstev in okoliščin, (i) ki so bile stranki 
znane že v času obravnave vloge za financiranje in jih ta ni pravočasno sporočila SID banki, v času obravnave 

 
1 Uradni list RS, št. 60/06 in nadaljnje spremembe. 
2 Povezava do spletne strani Banke Slovenije: https://www.bsi.si/denarna-politika/izvajanje-denarne-

politike/vsebina-za-nasprotne-stranke/zavarovanje-posojil-denarne-politike/uporaba-posebnega-pravila-za-

bonitetne-ocene-subjektov-javnega-sektorja. 
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pritožbe pa niso več izpolnjeni pogoji za pridobitev kredita, ali (ii) ki so nastopile po odobritvi kredita, pa bi zaradi 
njih stranka kršila kreditno pogodbo, če bi jo podpisala. 
 
SID banka stranko pisno obvesti o zavrnjeni vlogi za financiranje. Stranka, ki odpravi razloge za zavrnitev vloge za 
financiranje, lahko vloži novo vlogo za financiranje, ko odpravi razloge za zavrnitev. 
 
Stranka mora vsako spremembo, ki se nanaša na pogoje pridobitve kredita, po odobritvi kredita takoj pisno z 
obrazložitvijo sporočiti SID banki in pridobiti njeno soglasje. Prav tako mora stranka po odobritvi kredita pisno 
sporočiti SID banki spremembe vseh drugih dejstev v 8 dneh od nastanka teh sprememb. 
 
SID banka lahko javno objavi informacijo o prejeti vlogi za financiranje in statusu njene obravnave na svoji spletni 
strani. 
 
SID banka o prejetih vlogah za financiranje poroča pristojnim institucijam skladno s predpisi in svojimi pogodbenimi 
obveznostmi. 
 
 
5. Pravna narava programa SID banke 
 
Objava programa SID banke ni ponudba zavezujoče narave in SID banke ne zavezuje k sklenitvi kreditne pogodbe 
s katerokoli stranko. 
 
SID banka si pridržuje pravico do spremembe tega programa. 
 
6. Kontakt 
 
Stranka lahko za dodatne informacije in pojasnila pokliče SID banko na telefonsko številko 01 2007 798 ali piše na 
elektronski naslov obcine@sid.si. 
 
7. Veljavnost programa SID banke 
 
Program SID banke velja od dneva objave na spletni strani SID banke. 
 
8. Priloge k programu SID banke 
 
Priloga 1: Posebni pogoji za financiranja naložb subjektov javnega sektorja 
Priloga 2: Informativni vzorec kreditne pogodbe 
 

Objavljeno na https://www.sid.si dne 23. 12. 2021 

 

 


