
 

 

 

 

KLJUČNI PODATKI ZA KREDITOJEMALCE 
Ta dokument je informativne narave, pripravljen z namenom enostavnejše predstavitve programa SID banke za potencialnega kreditojemalca. Ta 
dokument ni pravno zavezujoč. Pojmi, uporabljeni v tem dokumentu imajo pomen, kot je opredeljen v posebnih pogojih programa SID banke, ki tudi 
natančneje opredeljuje pogoje pridobitve kredita. 

 

RAZVOJNO-SPODBUJEVALNI PROGRAM SID BANKE 

ZA FINANCIRANJE TEHNOLOŠKO-RAZVOJNIH PROJEKTOV 

Naložbeni projekti v Zahodni Sloveniji 
 

Namen kredita in primerni projekti 

Namen kredita je izvedba naložbenega projekta. 

Primeren projekt: 

• cilj je nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali 
storitev1; 

• se izvaja na območju Zahodne Slovenije; 

• ne traja več kot 4 leta; 

• celotni stroški ne presegajo 25 mio EUR; 

• aktivnosti se niso pričele pred oddajo vloge za 
kredit; in 

• zasnovan je v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

Če kreditojemalec uveljavi status MSP (mikro, 
malo ali srednje veliko podjetje) se za naložbeni 
projekt šteje naložbo v opredmetena in 
neopredmetena sredstva, ki se nanašajo na: 

- vzpostavitev nove poslovne enote; 

- povečanje raznovrstnosti proizvodnje obstoječe 
poslovne enote v nove dodatne proizvode2, 

- bistvene spremembe v celotnem proizvodnem 
procesu v obstoječi dejavnosti poslovne enote 
kreditojemalca. 

Če kreditojemalec ne uveljavi statusa MSP 
(veliko podjetje) se za naložbeni projekt šteje 
naložbo v opredmetena in neopredmetena 

sredstva, ki se nanašajo na: 

- vzpostavitev nove poslovne enote; 

- povečanje raznovrstnosti proizvodnje obstoječe 
poslovne enote v novo dejavnost (štirimestna 
številčna šifra dejavnosti po SKD 2008 oziroma 
NACE Rev.2)2. 

 

Neupravičeni projekti so vlaganja v: 

• proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov; 

• proizvodnje, predelave ali trženja ribiških proizvodov ali 
proizvodov iz ribogojstva; 

• sektor jeklarstva; 

• pridobivanje črnega premoga; 

• gradnjo trgovskih plovil na lastni pogon; 

• sektor sintetičnih vlaken; 

• prometni sektor in povezano infrastrukturo; 

• proizvodnjo in distribucijo energije ter energetsko 
infrastrukturo; ali 

• enako ali podobno dejavnost, ki jo je kreditojemalec 
deloma ali v celoti premestil iz poslovne enote v katerekoli 
državi članici Evropske unije, Norveške, Islandije ali 
Lihtenštajna (države EGP), razen v Republiki Sloveniji, v 
poslovno enoto, v kateri se izvede naložbeni projekt. 

 

Obveščanje o spremembah 

Po oddaji vloge mora kreditojemalec spremembe projekta 
(npr. sprememba lokacije, aktivnosti, višine ali/in strukture 
primernih izdatkov,…) pisno sporočiti banki. 

 

Podrobne informacije na:  

• Spletna stran: https://www.sid.si 

• Elektronski naslov: msp@sid.si 

• Tel. št.: 01 2007 480 

 

 

 
 

                                                      
1 Proizvod, proces ali storitev mora biti nov/nova za kreditojemalca, ni pa nujno, da je nov na trgu. 
2 Pod pogojem, da upravičeni stroški vsaj za 200 % presegajo knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo, kot je bila evidentirana v 
poslovnem letu pred začetkom del. 

https://www.sid.si/
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwils9T9iZ3LAhWGCpoKHZNMA3EQjRwIBw&url=http://www.winfo.si/aktualno/natecaji-in-razpisi/4296&psig=AFQjCNFi8tRwSt1vvTbx3qwCnun6s5dcwQ&ust=1456838902970219


 

Pogoji financiranja 

Lastna udeležba: 

• Najmanj: 25% upravičenih stroškov3. 

Znesek kredita: 

• Najvišji: 15.000.000 € 

• Najnižji: 100.000 € 

Dolge ročnosti kreditov in moratorijev: 

• Najvišja: 12 let  

• Najnižja: 6 let 

• Moratorij na plačilo glavnice: najmanj 2 leti in 
največ polovico ročnosti kredita 

 

Sprejemljive oblike zavarovanj: 

- hipoteka na nepremičninah  

- zastavna pravica na premičninah, ki so predmet 
financiranja ali rezultat financiranega projekta  

- zastavna pravica na patentu, blagovni znamki ali modelu, 
ki je predmet financiranja ali rezultat financiranja  

Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita se ne 
zaračuna. 

 

Primeren kreditojemalec 

Kapitalska družba (ne glede na velikost) s sedežem v 
Republiki Sloveniji ali s sedežem v drugi državi članici EU in ki 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

- ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu razmerje med 
celotnim in vpoklicanim kapitalom kapitalske družbe večje od 
0,54,  

- ima v zadnjih dveh zaključenih poslovnih letih razmerje med 
dolgom in kapitalom največ 7,5 ter razmerje med poslovnim 
izidom iz poslovanja, povečanim za odpise vrednosti 
(EBITDA) in finančnimi odhodki iz finančnih obveznosti 
najmanj 1,05,  

- zoper njo ne tečejo insolvenčni postopki oz. ni več predmet 
načrta prestrukturiranja, 

- ni povezana z osebo, ki ne izpolnjuje predhodnih pogojev, 
 

- je najkasneje ob prvem črpanju kredita vpisana v davčni 
register po Zakonu o finančni upravi,  

- nima neporavnanih obveznosti do Finančne uprave 
Republike Slovenije, 

- nima dolga do Evropske Komisije iz naslova nezakonite 
državne pomoči, 

- je vlogo za financiranje oddala pred začetkom del,  

- izpolnjuje druge kriterije po politiki SID banke o 
upravljanju tveganj (kreditna kvaliteta itd.). 

 

Status in višina državne pomoči 

Kredit ima status državne pomoči. Državna pomoč je dodeljena 
z dnem, ko organ odločanja SID banke odobri kredit. Njena 
višina je navedena v kreditni pogodbi. 

Razmerje med višino državne pomoči in upravičenimi stroški je 
za veliko podjetje največ 10 %, za MSP pa največ 20 %. 

 

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki jih kreditojemalec 
skladno z računovodskimi standardi in prakso upošteva pri 
nabavni vrednosti opredmetenega sredstva6 (zemljišče, 
stavba, oprema ali stroji) ali neopredmetenega sredstva7: 

(patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna 
lastnina). 

 

Zlorabe kredita:  

V primeru zlorabe kredita je kreditojemalec dolžan SID 
banki povrniti celotni znesek državne pomoči skupaj z 
zamudnimi obrestmi od dneva posameznega črpanja 
kredita.  

Poročanje: 

O namenskosti porabe kredita in uresničevanju projekta je 
kreditojemalec dolžan poročati banki skladno z vsakokrat 
veljavnimi navodili, ki so objavljena na spletni strani SID 
banke. 

 

 

 

                                                      
3 Kredit, skupaj z drugimi sredstvi iz virov SID banke, znaša največ 75 % upravičenih stroškov naložbenega projekta, pri čemer mora kreditojemalec 
zagotoviti finančni prispevek v višini vsaj 25% upravičenih stroškov naložbenega projekta, ki niso sredstva Evropske unije ali druga javna sredstva in 
ne predstavlja obveznosti do kreditnih institucij z ročnostjo krajšo od ročnosti kredita SID banke. Če je kreditojemalec veliko podjetje, se mu kot 
upravičene stroške prizna nakup neopredmetenih sredstev le do mejne vrednosti v višini 50 % vseh upravičenih stroškov naložbenega projekta. 
4 Pogoj ne velja, če je kreditojemalec MSP, ki obstaja manj kot tri leta. 
5 Pogoj ne velja, če je kreditojemalec MSP. 
6 Nakup rabljenega opredmetenega sredstva se prizna kot upravičen strošek le, če je kreditojemalec MSP. Opredmeteno sredstvo v finančnem najemu 
se prizna kot upravičen strošek, le če se finančni najem zemljišča ali stavbe nadaljuje vsaj pet let po predvidenem zaključku del ali tri leta po zaključku 
del, če je kreditojemalec MSP, ali v primeru da je kreditojemalec zavezan, da stroj ali opremo po izteku finančnega najema odkupi ter da zavezo tudi 
izpolni. Podrobnejši opis v členu 5.1 Posebnih pogojev. 
7 Neopredmeteno sredstvo se prizna kot upravičen strošek, če se amortizira (doba koristnosti je končna), je odkupljeno pod tržnimi pogoji od tretje 
s kreditojemalcem nepovezane osebe, se uporablja izključno pri kreditojemalcu, ga kreditojemalec knjigovodsko pripozna od pridobitve do najmanj 
pet let po zaključku del ali do najmanj treh let po zaključku del, če je kreditojemalec MSP. 


