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SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka) na podlagi f), h) in i) točke prvega odstavka 11. 
člena Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki1 objavlja dne 13. 6. 2016 sprejeti ter dne 6. 9. 2016, dne 24. 10. 2016, dne 5. 12. 2016 
in dne 30. 9. 2019 spremenjeni 
 

RAZVOJNO-SPODBUJEVALNI PROGRAM SID BANKE 
ZA FINANCIRANJE OBČIN  

(z oznako »OBČINE1«) 

 
(v nadaljevanju: program SID banke) 
 

Namen programa SID banke Spodbujanje naložb v lokalno javno infrastrukturo, lokalnih ukrepov učinkovite rabe energije ter 
lokalne stanovanjske oskrbe za ranljive skupine prebivalstva. 

Proračun in viri sredstev 
programa SID banke 

Obseg sredstev programa SID banke znaša 100.000.000,00 EUR, pri čemer SID banka sredstva 
zagotavlja iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki (v nadaljevanju: EIB) in Banki Sveta 
Evrope (v nadaljevanju: CEB). 

Veljavnost programa 
SID banke 

Program SID banke za odobravanje kreditov velja od dneva objave na spletni strani SID banke do 
porabe sredstev programa SID banke, vendar v nobenem primeru ne dlje kot do vključno 
31. 12. 2020. 

Kdo lahko zaprosi za 
financiranje 

Za financiranje lahko zaprosijo: 
- Občine, ki so ustanovljene skladno z določili Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 

območij2(v nadaljevanju: občina ali občine); in 
- banke in hranilnice, oboje kot so opredeljene z Zakonom o bančništvu3 (v nadaljevanju: banka 

ali banke), ki so s SID banko podpisale »Protokol o sofinanciranju občin«4 (v nadaljevanju: 
protokol) in so prejele povpraševanje občine po zadolžitvi in so povabile SID banko k 
sofinanciranju skladno z veljavnim protokolom (v nadaljevanju: sofinanciranje). 

Oblika in pogoji financiranja Oblika financiranja občine ali banke je kredit. 
 
Pogoji financiranja občin so opredeljeni s »Posebnimi pogoji financiranja občin« (v nadaljevanju: 
posebni pogoji), ki so sestavni del programa SID banke, in vzorcem kreditne pogodbe, ki je 
sestavni del programa SID banke. 
 
Pogoji financiranja bank so opredeljeni s »Splošnimi pogoji financiranja bank po Razvojno-
spodbujevalnem programu SID banke za financiranje občin«, ki jih SID banka skupaj z vzorcem 
protokola ob objavi programa SID banke posreduje vsem bankam. 

Namenskost financiranja Kredit občini se sme uporabiti le za kritje primernih izdatkov projekta kot je določeno v posebnih 
pogojih. Obveznosti občine glede projekta so določene v vzorcu kreditne pogodbe. 
 
Banka sme kredit uporabiti le za financiranje svoje udeležbe v primeru sofinanciranja.  

Način financiranja SID banka odobrava kredite občinam po programu SID banke: 
- samostojno in neposredno ali 
- kot sofinanciranje SID banke in banke z možnostjo zagotavljanja vira za banke.5 

Naslov za posredovanje vloge 
za financiranje 

Občina odda vlogo za financiranje6 po e-pošti na naslov obcine@sid.si ter obenem posreduje 
podpisan prijavni obrazec in podpisane izjave tudi po pošti na naslov: 

SID banka, d. d., Ljubljana 
Oddelek za projektno in izvozno financiranje (Vloga OBČINE1) 
Ulica Josipine Turnograjske 6 
SI-1000 Ljubljana, Slovenija 
 

Banka odda povabilo k sofinanciranju z ali brez povpraševanja za zadolžitev skladno z veljavnim 
protokolom 

Obravnava vloge za 
financiranje 

SID banka sprejema vloge občin za financiranje od dneva objave programa SID banke dalje do 
vključno 31. 10. 2020. 
 
SID banka prejete vloge občin za financiranje pregleda sama ali po pooblaščenih osebah in oceni 
njihovo skladnost s programom SID banke in politikami SID banke s področja upravljanja tveganj. 
Če podatki iz vloge občine za financiranje po oceni SID banke niso zadostni, lahko SID banka občino 
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 vlogi občine za financiranje na podlagi 
informacij iz popolne vloge občine za financiranje. SID banka zavrne vlogo občine za financiranje, 
če niso izpolnjena objektivna merila iz posebnih pogojev ali če ni zagotovljena skladnost s politikami 
SID banke s področja upravljanja tveganj. Občina, ki odpravi razloge za zavrnitev vloge za 
financiranje, lahko vloži novo vlogo za financiranje. 

 
1 Uradni list RS, št. 56/08 in nadaljnje spremembe 
2 Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo in nadaljnje spremembe. 
3 Uradni list RS, št. 25/15. 
4 SID banka na svoji spletni strani objavi, s katerimi bankami je sklenila protokol. 
5 SID banka na svoji spletni strani objavi pojasnjevalni diagram »Način financiranja«. 
6 SID banka prijavni in druge obrazce objavi na svoji spletni strani. 
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Občina mora vse spremembe podatkov iz vloge za financiranje pisno sporočiti SID banki v osmih 
dneh od nastanka teh sprememb. 
 
Občina lahko v kateremkoli trenutku do odobritve kredita umakne vlogo za financiranje, tako da o 
tem pisno obvesti SID banko. 
 
Če SID banka občini odobri kredit po programu SID banke, ji po odobritvi posreduje ponudbo za 
sklenitev kreditne pogodbe ali pa če banka povabi SID banko k sofinanciranju, občina prejme skupno 
ponudbo SID banke in banke z rokom za sprejem ponudbe. Obrestna mera skupne ponudbe 
SID banke in banke je enaka tehtani povprečni obrestni meri obeh ponudnikov (op. SID banke in 
banke). Pri tem SID banka pogoje financiranja dogovori skladno s posebnimi pogoji, medtem ko 
banka svoje pogoje financiranja oblikuje skladno s svojo poslovno politiko. Če banka koristi sredstva 
programa SID banke, pri oblikovanju pogojev financiranja upošteva Splošne pogoje financiranja 
bank po Razvojno-spodbujevalnem programu SID banke za financiranje občin.7 
 
V primeru skupne ponudbe SID banke in banke občina sklene dve ločeni kreditni pogodbi, in sicer 
eno s SID banko in drugo z banko. 
 
Občina mora SID banki do sklenitve kreditne pogodbe predložiti soglasje Ministrstva za finance k 
zadolžitvi. 
 
Občina mora vsako načrtovano spremembo projekta po odobritvi kredita takoj pisno sporočiti 
SID banki in k načrtovani spremembi pridobiti soglasje SID banke. Prav tako mora občina po 
odobritvi kredita pisno sporočiti SID banki spremembe vseh drugih dejstev v osmih dneh od nastanka 
teh sprememb. 
 
SID banka o prejetih vlogah občine za financiranje poroča pristojnim institucijam skladno s predpisi 
in svojimi pogodbenimi obveznostmi. 

Pravna narava programa 
SID banke 

Program SID banke ni zavezujoče narave in SID banke ne zavezuje k sklenitvi kreditne pogodbe s 
katerokoli občino kot tudi ne s katerokoli banko. 
 
SID banka si pridržuje pravico do spremembe programa SID banke. 

Kontakt Tel. št.: 01 2007 530 
Elektronski naslov: obcine@sid.si 

Veljavnost programa SID 
banke 

Spremenjeni program SID banke velja od dneva objave na spletni strani SID banke in se uporablja 
za vloge za financiranje oddane po objavi spremenjenega programa SID banke. 
 
Spremenjeni program se uporablja tudi za vloge za financiranje oddane pred objavo spremenjenega 
programa SID banke, ki do dneva objave spremenjenega programa SID banke še niso bile rešene. 

Priloge programa SID banke Priloga 1: Posebni pogoji 
Priloga 2: Vzorec kreditne pogodbe med SID banko in občino 

 
Objavljeno na http://www.sid.si, dne 6. 9. 2016 
Sprememba z dne 24. 10. 2016 objavljena na http://www.sid.si, dne 25. 10. 2016 
Sprememba z dne 5. 12. 2016 objavljena na http://www.sid.si, dne 13. 12 2016 
Sprememba z dne 30. 9. 2019 objavljena na https://www.sid.si, dne 16. 10. 2019 

 
7 Obravnava povpraševanja bank za sofinanciranje poteka skladno s protokolom. 


