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SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID banka) na podlagi c) točke prvega odstavka 
11. člena Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (Ur. l. RS, št. 56/08, 20/09 in 25/15 – ZBan-2) ter skladno s shemo državne 
pomoči »Posebni pogoji financiranja tehnološko-razvojnih projektov« (številka priglasitve: BE01-5665493-2014 in BE02-5665493-
2014; v nadaljevanju: posebni pogoji) in Pogodbo o financiranju in izvajanju Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje 
tehnološko-razvojnih projektov med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) in SID banko z dne 
13. 4. 2018 objavlja dne 18. 9. 2017 sprejeti  
 

DRUGI RAZVOJNO-SPODBUJEVALNI PROGRAM SID BANKE 
ZA FINANCIRANJE TEHNOLOŠKO-RAZVOJNIH PROJEKTOV 

(z oznako »RRI2«) 

 
(v nadaljevanju: program SID banke) 
 

Namen programa SID 
banke 

Spodbujanje kapitalskih družb vseh velikosti k razvijanju in uvajanju tehnoloških inovacij. 

Proračun in viri sredstev 
programa SID banke 

Obseg sredstev programa SID banke znaša 43.567.844,64 EUR. Od tega 25 % sredstev 
zagotavlja MGRT, 75 % sredstev pa SID banka. 

Oblika in pogoji 
financiranja 

Oblika financiranja je kredit. 
 
Najnižji znesek kredita znaša 100.000,00 EUR na projekt, najvišji znesek kredita pa 
15.000.000,00 EUR na projekt. 
 
Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj šest let in največ 12 let. 
 
Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 
6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne 
sposobnosti kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega 
pribitka. Pogoji za znižanje obrestne mere so določeni v členih 3.19 in 3.20 posebnih pogojev.  
 
Kredit se sme uporabiti le za izvedbo raziskovalno-razvojnega projekta, ki izpolnjuje pogoje iz 
členov 4 in 5 posebnih pogojih, ali za izvedbo naložbenega projekta, ki izpolnjuje pogoje iz členov 

4 in 6 posebnih pogojih. 
 
Skrajni rok za črpanje kredita po programu SID banke je 31. 12. 2025. 
 
Ostali dopustni pogoji financiranja so opredeljeni s posebnimi pogoji in vzorcem kreditne 
pogodbe. 

Kdo lahko zaprosi za 
financiranje 

Vlogo za financiranje lahko oddajo kapitalske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 2 posebnih 
pogojev (v nadaljevanju: pravna oseba). 

Priprava vloge za 
financiranje 

Obrazci SID banke iz člena 7 posebnih pogojev so objavljeni na https://www.sid.si, v formatu za 
izpolnjevanje pa so v okviru oddaje vloge dostopni na portalu https://vloge.sid.si 
 
Vse stroške priprave in oddaje vloge za financiranje nosi pravna oseba.  

Naslov za posredovanje 
vloge za financiranje 

Vloga za financiranje pravne osebe s sedežem v: 
 Republiki Sloveniji se odda elektronsko, po spletnem portalu https://vloge.sid.si. 
 katerikoli drugi državi članici Evropske unije se odda v tiskanem izvodu in na nosilcu 

elektronskih podatkov (v nezaklenjenih formatih obrazcev SID banke) po pošti na naslov: 
SID banka, d. d., Ljubljana 
Oddelek za podjetja (Vloga RRI2) 
Ulica Josipine Turnograjske 6 
SI-1000 Ljubljana, Slovenija 

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 programa SID banke oziroma do datuma, ki ga SID banka objavi na svoji spletni strani. 
 
Nepopolno vlogo za financiranje lahko pravna oseba dopolni v roku osmih dni od prejema zahteve 
SID banke za dopolnitev vloge za financiranje. Če pravna oseba vloge za financiranje pravočasno 
ne dopolni, SID banka njeno obravnavo zavrne. 
 
SID banka popolne 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 popolne vloge za financiranje po oceni SID banke niso zadostni, 
lahko SID banka pravno osebo zaprosi za dodatne podatke in pojasnila ter določi rok za 

https://vloge.sid.si/
https://vloge.sid.si/


RRI2 
2/2 

posredovanje dodatnih podatkov. Če ti podatki niso razkriti v opredeljenem roku, SID banka 
odloča o odobritvi kredita na podlagi informacij iz popolne vloge za financiranje. SID banka zavrne 
vlogo za financiranje, če niso izpolnjena objektivna merila iz posebnih pogojev ali če ni 
zagotovljena skladnost z internimi akti in s politikami SID banke s področja upravljanja tveganj. 

 
Pravna oseba mora vse spremembe podatkov iz vloge za financiranje pisno sporočiti SID banki v 
osmih dneh od nastanka teh sprememb. 
 
Pravna oseba lahko v kateremkoli trenutku do odobritve kredita umakne vlogo za financiranje, 
tako da o tem pisno obvesti SID banko. 
 
Če SID banka pravni osebi odobri kredit po programu SID banke, ji po odobritvi posreduje 
ponudbo za sklenitev kreditne pogodbe ter določi rok za sklenitev kreditne pogodbe. V 
nasprotnem primeru se obravnava vloge zaključi in SID banka pravno osebo o tem obvesti. Če 
pravna oseba zavrne ponudbo za sklenitev pogodbe, ji SID banka obračuna 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.  
 
Pravna oseba se lahko pisno v osmih dneh po prejemu ponudbe za sklenitev pogodbe pritoži na 
ponudbo za sklenitev pogodbe, če je ponudba za sklenitev kreditne pogodbe v nasprotju z 
dopustnimi pogoji odobritve kredita. V tem primeru SID banka po proučitvi pritožbe lahko pripravi 
novo ponudbo za sklenitev kreditne pogodbe. Pritožba ni možna, kadar pravna oseba zaradi njej 
znanih dejstev in okoliščin, ki jih v času obravnave vloge za financiranje ni sporočila SID banki, 
ne izpolnjuje več objektivnih meril za odobritev kredita ali ki so nastopile po odobritvi kredita in 
bi zaradi njih pravna oseba kršila kreditno pogodbo, če bi jo podpisala. 
 
SID banka pravno osebo pisno obvesti o zavrnjeni vlogi za financiranje. Pravna oseba, ki odpravi 
razloge za zavrnitev vloge za financiranje, lahko vloži novo vlogo za financiranje, ko odpravi 
razloge za zavrnitev. 
 
Pravna oseba mora vsako načrtovano spremembo projekta po odobritvi kredita takoj pisno 
sporočiti SID banki in k načrtovani spremembi pridobiti soglasje SID banke. Prav tako mora 
pravna oseba po odobritvi kredita pisno sporočiti SID banki spremembe vseh drugih dejstev v 
osmih 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. 

Pravna narava programa 
SID banke 

Program SID banke ni zavezujoče narave in SID banke ne zavezuje k sklenitvi kreditne pogodbe 
s katerokoli pravno osebo. 
 
SID banka si pridržuje pravico do spremembe programa SID banke. 

Kontakt Tel. št.: 01 2007 480 
Elektronski naslov: msp@sid.si 

Veljavnost programa SID 
banke 

Program SID banke velja od dneva objave na spletni strani SID banke. 

Priloge programa SID 
banke 

Priloga 1: Posebni pogoji 
Priloga 2: Vzorec kreditne pogodbe 

 
Objavljeno na http://www.sid.si dne 16. 4. 2018 


