
                               
 

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij 2013-2014 
  1/3 

Številka 41-2/2013-1 z dne 27. 9. 2013 
 
 
Na podlagi b) točke prvega odstavka 11. člena Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki1 ter v skladu s shemo pomoči 
de minimis Posebni pogoji financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij (številka priglasitve: M001-5665493-2013; 
v nadaljevanju: posebni pogoji), Pogodbo o financiranju in izvajanju Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje 
razvoja malih in srednje velikih podjetij med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) in 
SID – Slovensko izvozno in razvojno banko, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka) z dne 10. 9. 2013 SID banka 
objavlja  
 

Razvojno-spodbujevalni  program SID banke 

za mikrofinanciranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij  2013 –  2014 

 
(v nadaljevanju: program) 
 
 
(1) Namen programa (1) Namen programa je financiranje poslovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij, 

kot so opredeljena v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6.8.20082 (v 
nadaljevanju: MSP). 

(2) Proračun in viri sredstev 

programa 

(1) Obseg programa znaša 41.666.666,67 EUR. 
 
(2) Sredstva zagotavljata MGRT v višini 10.000.000,00 EUR in SID banka v višini 
31.666.666,67 EUR, od tega SID banka tudi iz naslova zadolžitve pri Evropski 
investicijski banki (v nadaljevanju: EIB). 

(3) Trajanje programa (1) Program velja od dne objave do porabe sredstev, predvidenih za izvajanje 
programa v skladu s točko (2) programa, oziroma do datuma, ki ga SID banka 
predhodno objavi na svoji spletni strani. 
 
(2) SID banka lahko zadnjo spodbudo po programu odobri najkasneje 30. 6. 2014. 
 
(3) SID banka lahko zadnje nakazilo sredstev po programu izvrši najkasneje 
31. 12. 2014. 

(4) Oblika in pogoji 

spodbude 

(1) Oblika spodbude je kredit (v nadaljevanju: kredit). 
 
(2) Najnižji znesek kredita znaša 30.000,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 100.000,00 
EUR. 
 
(3) Kredit ima status pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z 
dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis3, če 
je pogodbena obrestna mera ob odobritvi kredita nižja od referenčne obrestne mere 
skladno s Sporočilom EK o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in 
diskontnih stopenj4. 
 
(4) Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne 
obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka v višini 2,00% p.a. (z 
besedo: dva odstotka letno). 
 
(5) Za kredit veljajo naslednje višine nadomestil: 

Nadomestilo Višina nadomestila 
Nadomestilo za obdelavo in vodenje kredita 0,90 % od odobrenega zneska kredita. 
Nadomestilo za spremembo kreditnih 
pogojev 

0,09 % od odobrenega zneska kredita, 
najmanj pa 100,00 EUR. 

Nadomestilo za pripravo in odobritev kredita 
(v primeru, da ponujena kreditna pogodba ni 
sklenjena) 

0,50 % od odobrenega zneska kredita. 

Nadomestilo za predčasno vračilo kredita 2,00 % od predčasno vrnjenega zneska 
glavnice kredita, če je znesek predčasnega 
vračila manjši od 10.000,00 EUR. 

 

                                                      
1 Ur. l. RS, št. 56/08, 20/09. 
2 ULL 214, 9. 8. 2008 str. 3. 
3 UL L 379, 28.12.2006 str. 5. 
4 UL C 14, 19.1.2008 str. 6. 
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(6) Drugi pogoji financiranja so opredeljeni s posebnimi pogoji v prilogi I programa in 
z vzorcem kreditne pogodbe v prilogi II programa oziroma v prilogi III programa. 

(5) Kdo lahko zaprosi za 

spodbudo 

(1) Za kredit lahko zaprosijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe po Zakonu o 
gospodarskih družbah5 in izpolnjujejo pogoje iz točke 3 posebnih pogojev v prilogi I 
programa (v nadaljevanju: gospodarska družba). 
 
(2) Gospodarska družba lahko zaprosi za več kreditov, pod pogojem da višina vseh 
odobrenih kreditov ne presega zneska 100.000,00 EUR. 

(6) Namenska poraba 

sredstev spodbude 

(1) Kredit je namenjen financiranju poslovanja gospodarske družbe. 
 
(2) Gospodarska družba lahko kredit porabi samo za kritje primernih izdatkov iz točke 
5 posebnih pogojev, pri čemer morajo biti vsi ti izdatki dokazljivi s knjigovodskimi 
listinami, ki verodostojno in pošteno izkazujejo poslovne dogodke, ki so z njimi 
neposredno povezani, in z drugimi dokumentarnimi dokazili, ki morajo biti razumljiva 
in razčlenjena. 
 
(3) Drugi pogoji namenske porabe kreditov so opredeljeni s točkama 5. in 8. posebnih 
pogojev v prilogi I programa ter z vzorcem kreditne pogodbe v prilogi II programa 
oziroma v prilogi III programa. 

(7) Način posredovanja 

sredstev spodbude 

(1) Sredstva spodbude SID banka posreduje neposredno in samostojno. 

(8) Priprava vloge za 

spodbudo 

(1) Vloga za kredit (v nadaljevanju: vloga) je sestavljena iz: 
a) prijavnega obrazca, ki je v prilogi IV programa, 
b) predloga zavarovanj, ki je v prilogi V programa, 
c) obrazca »Predstavitev stranke«, ki je v prilogi VI programa, 
d) akta o ustanovitvi družbe/statuta, 
e) zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, v originalni AJPES obliki,  
f) izjave za ugotavljanje skupine povezanih oseb, ki je v prilogi VII programa, 
g) izjave in posredovanja podatkov v zvezi z državnimi pomočmi, ki je v prilogi 

VIII programa 
h) potrdila Davčne uprave Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih, 

ki na dan oddaje vloge ni starejše od enega meseca, 
i) dokazil o vrednosti v zavarovanje predlaganega premoženja, 
j) nepodpisanega obrazca »Podatki stranke ob vzpostavitvi poslovnega 

razmerja«, ki je v prilogi IX programa. 
 

(2) Gospodarska družba vlogo predloži v elektronski obliki. 
 
(3) Vse stroške, ki gospodarski družbi nastanejo s sestavo in oddajo vloge, nosi 
gospodarska družba v celoti, ne glede na uspeh prijave. 

(9) Naslov za posredovanje 

vloge za kredit 

(1) Gospodarska družba vlogo posreduje preko spletnega portala https://vloge.sid.si 

(10) Obravnava vloge za 

kredit 

(1) SID banka sprejema vloge od 14. 10. 2013 dalje. 
 
(2) Kadar vloga ne vsebuje obveznih sestavin po tem programu ali razkriti podatki po 
oceni SID banke niso zadostni, se vloga šteje za nepopolno in bo SID banka zavrnila 
njeno obravnavo. V tem primeru lahko gospodarska družba posreduje novo vlogo za 
kredit. 
 
(3) SID banka popolne vloge pregleda sama ali po pooblaščenih osebah ter jih na 
osnovi v vlogi razkritih podatkov oceni z vidika izpolnjevanja skladnosti s programom. 
Vloga se oceni tudi z vidika politik SID banke s področja upravljanja tveganj. 
 
(4) Če SID banka gospodarski družbi odobri kredit, jo povabi k sklenitvi kreditne 
pogodbe. V nasprotnem primeru se obravnava vloge zaključi in SID banka o tem 
obvesti gospodarsko družbo. Če ne pride do sklenitve kreditne pogodbe v s strani SID 
banke opredeljenem roku, SID banka obračuna nadomestilo za pripravo in odobritev 
kredita. 

                                                      
5 Ur.l. RS, št. 42/06 (60/06 popr.), 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZTFI (100/07 popr.), 10/08, 68/08, 23/09 Odl.US: U-I-268/06-35, 
42/09, 65/09-UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 
44/13 Odl.US: U-I-311/11-16. 
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(5) SID banka lahko objavi informacijo o prejeti vlogi in statusu prejete vloge na svoji 
spletni strani. 

 
(6) SID banka o kreditih poroča zunanjim institucijam skladno z zakonskimi in svojimi 
pogodbenimi obveznostmi. 

(11) Pravna narava 

programa 

(1) Program ni zavezujoče narave in SID banke ne zavezuje k sklenitvi kreditne 
pogodbe s katerokoli od gospodarskih družb, ki je podala vlogo za kredit.  
 
(2) V primeru spremenjenih okoliščin si SID banka pridržuje pravico do spremembe 
programa. Sprememba programa velja od dneva objave in se uporablja za vse vloge, 
ki jih SID banka prejme ali so še v obravnavi, od naslednjega dne od objave 
spremembe dalje. 

(12) Kontakt Tel. št.: 01/2007 480 
Elektronski naslov: msp@sid.si 

(13) Priloge programa Priloga I: Posebni pogoji financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij 
Priloga II: Vzorec kreditne pogodbe (kredit s statusom pomoči de minimis) 
Priloga III: Vzorec kreditne pogodbe (kredit brez statusa pomoči de minimis) 
Priloga IV: Obrazec Vloga za financiranje 
Priloga V: Obrazec Predlog zavarovanj 
Priloga VI: Obrazec Predstavitev stranke 
Priloga VII: Obrazec Izjava za ugotavljanje skupine povezanih oseb 
Priloga VIII: Obrazec Izjava in posredovanje podatkov v zvezi z državnimi pomočmi 
Priloga IX: Podatki stranke ob vzpostavitvi poslovnega razmerja 
Priloga X: Navodilo o poročanju P14 

 
 
Objavljeno na http://www.sid.si, dne 27. 9. 2013 
 
 


