
  

 

 
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka) na podlagi točke b) 
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 12. 7. 2021 sprejeti, ter dne 28. 9. 2021, dne 20. 12. 2021, 24. 12. 2021, 
30. 6. 2022, 6. 10. 2022 in dne 26. 1. 2023 spremenjeni 
 

PROGRAM FINANCIRANJA PODJETIJ VSEH VELIKOSTI ZA OBRATNA SREDSTVA IN NALOŽBE 
(z oznako »OSN«) 

(v nadaljevanju: program SID banke), katerega namen je olajšati dostop podjetjem vseh velikosti do dolžniškega 
financiranja. 

 

1. Pogoji pridobitve kredita 
 

Po programu SID banke lahko gospodarska družba, samostojni podjetnik, zadruga, javni gospodarski zavod ali javni 
zavod s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: stranka) pridobi enega ali več kreditov za obratna sredstva 
in/ali za naložbe. Pogoji pridobitve kredita za obratna sredstva, vključno z dopustnimi pogoji financiranja, so urejeni 
s Posebnimi pogoji financiranja podjetij vseh velikosti za obratna sredstva, ki so v prilogi 1 k programu SID banke, 
pogoji pridobitve kredita za naložbe, vključno z dopustnimi pogoji financiranja, pa so urejeni s Posebnimi pogoji 
financiranja podjetij vseh velikosti za naložbe, ki so v prilogi 2 k programu SID banke. Kredit za stranko pomeni 
pomoč de minimis ali državno pomoč za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu v obliki ugodnega kredita, kar 
je podrobneje predstavljeno v 3. in 4. točki v nadaljevanju. Skladno s pravili o državni pomoči se za stranke, ki 
izpolnjujejo pogoje za mikro, malo ali srednje veliko podjetje (v nadaljevanju: MSP), lahko uporabljajo milejša 
pravila za dodeljevanje državnih pomoči. 
 
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: 
- ni v postopku zaradi insolventnosti in hkrati niso izpolnjeni pogoji za uvedbo 

postopka zaradi insolventnosti na predlog upnikov; 
- na dan oddaje vloge za financiranje z isto davčno številko posluje najmanj dve 

polni poslovni leti; 
- podatek o številu zaposlenih iz finančnih izkazov zadnjega zaključenega poslovnega 

leta glede na dan oddaje vloge za financiranje pod AOP 188 je najmanj 2,0; 
- ima odprt poslovni račun pri ponudniku plačilnih storitev v Republiki Sloveniji, na 

katerega mu lahko SID banka nakaže sredstva kredita; 
- vodi poslovne knjige in sestavlja letna poročila, ki jih skladno z Navodilom o 

predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov1 

predloži na AJPES;  
- nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske 

komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom. 

Namen kredita Obratna sredstva in/ali izvedba naložbe 

Min. znesek kredita 100.000 evrov 

Max. znesek kredita - Kredit s statusom pomoči de minimis: nima omejitve 
- Kredit s statusom državne pomoči za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu: 

• Po oddelku 2.1 Sporočila Komisije: 2.000.000 evrov; 
• Po oddelku 2.3 Sporočila Komisije: 15 % povprečnega skupnega letnega 

prometa stranke v zadnjih treh zaključenih obračunskih obdobjih ali 50 % 
stroškov energije v 12 mesecih pred mesecem, v katerem je bila oddana vloga 
za financiranje, kar je ugodneje za stranko. 

Min. ročnost kredita 12 mesecev 

Max. ročnost kredita - Kredit s statusom pomoči de minimis: 240 mesecev. 
- Kredit s statusom državne pomoči za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu: 

• Po oddelku 2.1 Sporočila Komisije: 96 mesecev; 
• Po oddelku 2.3 Sporočila Komisije: 96 mesecev. 

Min. moratorij 0 mesecev. 

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

Način črpanja - Obratna sredstva: enkratno; 
- Naložbe: enkratno ali večkratno. 

Način odplačila kredita V enakih mesečnih, kvartalnih, poletnih ali letnih obrokih. 

Zavarovanje kredita Stranka je dolžna ponuditi ustrezno zavarovanje kredita. 

 
1 Uradni list RS, št. 86/16 z nadaljnjimi spremembami. 
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2. Stranke, ki se niso znašle v težavah zaradi posledic agresije Rusije proti Ukrajini  

 
SID banka bo lahko stranki, ki se ni znašla v težavah zaradi posledic agresije Rusije proti Ukrajini, na podlagi prejete 
vloge za financiranje odobrila kredit s statusom pomoči de minimis. 

 
 
3. Stranke, ki so se znašle v težavah zaradi posledic agresije Rusije proti Ukrajini  

 
SID banka bo lahko stranki, ki se je znašla v težavah zaradi posledic agresije Rusije proti Ukrajini, na podlagi prejete 
vloge za financiranje odobrila: 

- kredit s statusom pomoči de minimis; ali 
- kredit s statusom državne pomoči za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu po oddelku 2.1 Sporočila 

Komisije; ali 
- kredit s statusom državne pomoči za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu po oddelku 2.3 Sporočila 

Komisije. 
 
V kolikor bo SID banka v okviru obravnave vloge za financiranje ocenila, da so izpolnjeni pogoji za dodelitev državne 
pomoči za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu po oddelku 2.1 Sporočila Komisije in/ali po oddelku 2.3 
Sporočila Komisije, bo stranki razkrila tako obrestno mero kredita s statusom pomoči de minimis kot tudi obrestno 
mero kredita s statusom državne pomoči za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu. Na ta način bo stranki, ki 
se je znašla v težavah zaradi posledic agresije Rusije proti Ukrajini , omogočeno, da se po oddaji vloge za 
financiranje sama odloči za kredit s statusom pomoči de minimis ali za kredit s statusom državne pomoči za 
odpravljanje resne motnje v gospodarstvu. 
 
 

4. Vloga za financiranje 
 

Gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga odda izpolnjen prijavni obrazec s prilogami (v nadaljevanju: 
vloga za financiranje) elektronsko preko spletnega portala dostopnega na: https://vloge.sid.si, javni gospodarski 
zavod ali javni zavod pa po e-pošti na naslov financiranje@sid.si ali na naslov varnega elektronskega predala 
sid@vep.si. 
 
Stranka mora k izpolnjenemu prijavnemu obrazcu vedno priložiti tudi naslednje priloge: 
 izpolnjen obrazec SID banke »Predstavitev kreditojemalca«; 
 zadnje razpoložljive medletne finančne izkaze, podatke za enako medletno obdobje preteklega leta in projekcije 

finančnih izkazov stranke na obrazcu SID banke; 
 izpolnjen obrazec SID banke »Predlog zavarovanj« in dokazila o vrednosti v zavarovanje predlaganega 

premoženja; 
 izjavo o identifikaciji za namene DDV in pravico do odbitne stopnje na obrazcu SID banke; 
 izpolnjen obrazec »Podatki kreditojemalca ob vzpostavitvi poslovnega razmerja« na obrazcu SID banke; 
 Izpolnjen obrazec SID banke »Podatki o velikosti podjetja« s prilogami. 
 
V nadaljevanju so navedene posebne zahteve glede vloge za financiranje, ki veljajo za: 
 kredit za naložbo; ali 
 samostojnega podjetnika; ali 
 zadrugo; ali 
 javni zavod; ali 
 javni gospodarski zavod; ali 
 stranko, ki se je znašla v težavah zaradi posledic agresije Rusije proti Ukrajini. 
 
Samo, če gre za kredit za naložbo, mora stranka predložiti tudi investicijski elaborat, ki zajema predstavitev 
stranke in njenega poslovanja, opis poslovnega modela, analizo trga, predstavitev naložbe in njenih učinkov, 
specifikacijo predračunske vrednosti in stroškov, za katere se sme porabiti kredit, specifikacijo virov financiranja z 
opredelitvijo višine lastnih sredstev in načinom zagotovitve le teh, terminski načrt realizacije, ter projekcije bodočega 
poslovanja z obrazložitvijo posameznih postavk, na osnovi katerih so projekcije narejene.  
 
Zadruga mora kot del vloge za financiranje dodatno predložiti eS.BON, S.BON-1 ali S.BON-1/P2, ki prav tako ne 
smejo biti starejši od 1 meseca. 
 

 
2 eS.BON, S.BON-1 ali S.BON-1/P pomeni bonitetno informacijo zunanjega bonitetnega vira AJPES. 

https://vloge.sid.si/
mailto:sid@vep.si
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Samostojni podjetnik mora kot del vloge za financiranje dodatno predložiti tudi eS.BON ali S.BON-1 in izpisek iz 
SISBON3, ki ne smeta biti starejša od 1 meseca.  
 
Javni gospodarski zavod in javni zavod morata kot del vloge za financiranje predložiti tudi soglasje 
ustanovitelja za zadolžitev. Projekcije finančnih izkazov pa pripravita v formatu MS Excel in za to ne uporabita 
obrazca SID banke. 
 
Stranka, ki se je znašla v težavah zaradi posledic agresije Rusije proti Ukrajini, mora za pridobitev kredita pod 
pogoji za ta namen predloži še naslednje priloge: 
 dokazilo o težavah zaradi posledic agresije Rusije proti Ukrajini (npr. dokazilo o padcu čistih prihodkov od 

prodaje stranke po 1. 2. 2022 dalje, kot npr. dokazila o odpovedanih naročilih kupcev in ocena pričakovanih 
odpovedi naročil; dokazila o zamudah, izpadih ali prekinitvah dobav s strani dobaviteljev oziroma utemeljena 
ocena pričakovanih zamud, izpadov ali prekinitev dobav dobaviteljev; dokazila o zvišanju stroškov logističnih 
storitev; dokazila o povečanju zapadlih in še ne plačanih terjatev; dokazila o zmanjšanem obsegu proizvodnje 
oziroma o zmanjšanem obsegu opravljenih storitev zaradi povečanja stroškov in/ali zmanjšane količine 
dobavljenih primarnih proizvodov ter surovin in energentov); 

 načrt o ukrepih za odpravo težav zaradi posledic agresije Rusije proti Ukrajini, vključno z opisom že izvedenih 
in načrtovanih aktivnosti. 

 
Vsi navedeni obrazci SID banke so objavljeni na spletnem naslovu https://www.sid.si. V formatu primernem za 
izpolnjevanje pa so dostopni na portalu https://vloge.sid.si. Javni gospodarski zavod in javni zavod za dostop 
do obrazcev v formatu, primernem za izpolnjevanje, pišeta na e-naslov financiranje@sid.si. 
 
Vse stroške priprave in oddaje vloge za financiranje nosi stranka sama.  
 
Javni gospodarski zavod ali javni zavod lahko vedno na spletni strani Banke Slovenije4 preveri, ali se nahaja na 
informativnem seznamu subjektov javnega sektorja razreda 1 in 2. 
 
Stranka lahko vedno na spletni strani Evropske komisije5 preveri, ali ima neporavnan nalog za izterjavo zaradi 
predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom. 
 

5. 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. 

 
3 SISBON pomeni sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb skladno z Zakonom o centralnem 
kreditnem registru – ZCKR (Uradni list RS, št. 77/16). 
4 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 
5 Povezava do spletne strani Evropske komisije: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-
aid/procedures/recovery-unlawful-aid_en 

https://vloge.sid.si/
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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. Če stranka zavrne 
ponudbo za sklenitev pogodbe, ali če kreditna pogodba ni sklenjena v za to določenem roku, ji SID banka zaračuna 
nadomestilo za pripravo in odobritev kredita v višini, kot je določena v Tarifi nadomestil in stroškov SID banke, 
katere izvleček je objavljen na spletni strani SID banke in ki je veljavna ob nastanku razlogov za obračun 
nadomestila.  
 
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 
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. 

 
6. Obveščanje o prejetih ali zaprošenih pomočeh za namen preverjanja kumulacije pomoči 
 

Stranka mora SID banko nemudoma obvestiti o vsaki drugi državni pomoči ali pomoči de minimis, ki ji je bila 
dodeljena po oddaji vloge za financiranje ali že pred oddajo vloge za financiranje, če te pomoči ni navedla že v sami 
vlogi za financiranje. 

 
7. 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. 

 
8. Kontakt 
 

Stranka lahko za dodatne informacije in pojasnila pokliče SID banko na telefonsko številko 01 2007 480 ali piše na 
elektronski naslov financiranje@sid.si. 

 
9. Veljavnost programa SID banke 
 

Program SID banke je bil na spletni strani prvič objavljen dne 23. 7. 2021, ko je tudi začel veljati. 
 
Z dnem objave na spletni strani SID banke začne veljati in se uporabljati šesta sprememba programa SID banke, 
in sicer: 
 

a) za nove vloge za financiranje, ki jih SID banka prejme od dneva objave te spremembe programa SID 
banke; 

b) za vloge za financiranje, ki jih je SID banka prejela pred to spremembo programa SID banke in do dneva 
objave te spremembe programa SID banke še ni odobrila kredita. 

 
V kolikor je SID banka do dneva objave te spremembe programa SID banke odobrila kredit, kreditna pogodba pa 
do objave tega programa še ni bila sklenjena, se za izvajanje kreditne pogodbe uporabljajo posebni pogoji, ki so 
veljali ob odobritvi kredita. 
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Ne glede na prejšnji odstavek od dne 1.7.2022 ni več mogoče skleniti kreditne pogodbe za kredit s statusom državne 
pomoči za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu po oddelku 3.1 in 3.3 Začasnega okvira za ukrepe državne 
pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-196. S 1.1.2023 pa prav tako ni mogoče skleniti kreditne 
pogodbe za kredit s statusom pomoči de minimis, za katerega se uporabi jamstvo EGF. 
 

 
 
10. Priloge k programu SID banke 

 

Priloga 1: Posebni pogoji financiranja podjetij vseh velikosti za obratna sredstva 
Priloga 2: Posebni pogoji financiranja podjetij vseh velikosti za naložbe 
Priloga 3: Informativni vzorec kreditne pogodbe 

 

Objavljeno na https://www.sid.si dne 23. 7. 2021. 
Prva sprememba z dne 28. 9. 2021, objavljena na https://www.sid.si dne 29. 9. 2021. 
Druga sprememba z dne 24. 12. 2021, objavljena na https://www.sid.si dne 27. 12. 2021. 
Tretja sprememba z dne 20. 12. 2021, objavljena na https://www.sid.si dne 14. 1. 2022. 
Četrta sprememba z dne 30. 6. 2022, objavljena na https://www.sid.si dne 13. 7. 2022 
Peta sprememba z dne 6. 10. 2022, objavljena na https://www.sid.si dne 7. 10. 2022 
Šesta sprememba z dne 26. 1. 2023, objavljena na https://www.sid.si dne 30. 1. 2023 
 

 
6 UL C 91I z dne 20. 3. 2020, str. 1–9; UL C 112I z dne 4. 4. 2020, str. 1-9; UL C 164 z dne 13. 5. 2020, str. 3-15; UL C 218 z 

dne 2. 7. 2020, str. 3–8 in UL C 340I z dne 13. 10. 2020, str. 1–10; UL C34 z dne 1. 2. 2021, str. 6-15; UL C 473, 24.11.2021, 
str. 1-15. 


