
 

 

 

 

KLJUČNI PODATKI ZA KREDITOJEMALCE  
 

 

 

 

RAZVOJNO-SPODBUJEVALNI PROGRAM SID BANKE 

ZA FINANCIRANJE NALOŽB IN ZAPOSLOVANJA V MSP 

 

Namen kredita, primernost projekta in primerni izdatki 

Namen kredita je omogočanje uvajanja 

tehnoloških inovacij in povečevanje proizvodnih 

zmogljivosti za obstoječe proizvode in storitve.  

Primerni projekti: 

 se morajo izvajati v RS,  

 ne trajajo več kot 2 leti, 

 vključujejo začetno naložbo1 ter druge pogoje2,  

 kreditojemalec ne sme pričeti z aktivnostmi v 

zvezi s projektom pred oddajo popolne vloge 

za kredit.3 

 

sredstva4,  plač5 

 

 

 

 

 

 

Pogoji financiranja in nadomestilo 

Lastna udeležba: 

 Najmanj: 15% priznanih izdatkov 

Znesek kredita: 

 Najvišji: 5.000.000 € 

 Najnižji: 30.000 € 

Ročnost kredita in moratorij: 

 Najvišja: 9 let oz. do 14. 10. 2025 

 Najnižja: 2 leti 

 Moratorij na plačilo glavnice: največ 2 leti 

Skrajni rok za oddajo vloge je 31. 10. 2016. 

Sprejemljive oblike zavarovanj (do 1 mil €)6:  

- nepremičnine v Republiki Sloveniji,  

- oprema in stroji, ki so v celoti last zastavitelja/-ev7,  

- predmeti financiranja, in sicer oprema in stroji ter 

neopredmetena sredstva8 ter nepremičnine, 

- zaloge kreditojemalca, 

- terjatve kreditojemalca9 in 

- vrednostni papirji. 

Za zavarovanje kredita nad 1 mil € se uporabljajo splošna 

pravila SID banke. 

Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita se ne 

zaračuna! 

  

                                                      
1 Začetna naložba pomeni nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev (novih ali/in rabljenih); Izdatki začetne naložbe so 3-krat večji od stanja obstoječih osnovnih sredstev v zadnjem zaključenem poslovnem letu pred začetkom 
projekta in presegajo seštevek v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih pred začetkom projekta obračunane amortizacije obstoječih osnovnih sredstev. Nakup nepozidanih zemljišč in rabljenih opredmetenih osnovnih sredstev ne 
predstavlja več kot 50 % celotnih izdatkov in stroškov projekta in največ 25 % kredita. Nakup zemljišča mora biti tehnično nu jen za izvedbo projekta. Rabljeno opredmeteno osnovno sredstvo ne sme biti starejše od 10 let in pred tem 
pridobljeno s sredstvi Evropske unije, državnega ali občinskega proračuna ali sredstev iz virov  SID banke ali mednarodnih finančnih institucij, na dolgi rok pa mora pomagati ustvariti ali ohraniti zaposlitve. Njena vrednost skupaj z 
drugimi naložbami v osnovna sredstva v obdobju treh let od začetka del na drugi naložbi na območju iste regije v Republiki Sloveniji, se šteje za del enotnega naložbenega projekta, ki ne presega 50.000.000 evrov. 
2 Izvaja ga kreditojemalec, je zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi,  je ekonomsko, tehnično in finančno izvedljiv, celotni izdatki projekta in stroški so največ 10 mil €, se ne izvaja v izključenem sektorju (podrobneje o tem v posebnih 
pogojih) in izpolnjuje druge kriterije s področja upravljanja tveganj. 
3 Ne sme se veljavno in brezpogojno zavezati za nakup, prodajo ipd.  
4 Pridobitev nadomestnih opredmetenih osnovnih sredstev (op. ki pomenijo le nadomestitev osnovnih sredstev, ki jih ima kreditojemalec pred začetkom projekta že v lasti) ni primeren izdatek pomoči za naložbe za MSP. 
5 Delovno mesto mora izpolnjevati vse naslednje pogoje: 

 se ustvari in zasede v treh letih po začetku projekta v dejavnosti, na katero se nanaša začetna naložba;  

 se ohrani najmanj tri leta od datuma, ko je bilo prvič zasedeno; 

 gre za neto povečanje števila zaposlenih pri kreditojemalcu v primerjavi s povprečjem iz prejšnjih 12 mesecev. 
6 Najnižja vrednost zavarovanj kredita do (vključno) 1.000.000 evrov znaša 50 % kredita, odvisno od kreditne kvalitete/sposobnosti kreditojemalca. 
7 Če zastavitelj ni obenem tudi kreditojemalec, so za zavarovanje primerni le stroji in prevozna sredstva na motorni pogon. 
8 Če je amortizacijska doba daljša od ročnosti kredita. 
9 Za katere ni dogovorjena prepoved odstopa, odstopa v zavarovanje ali druga obligacijska pravica. 

Ta dokument je predstavitvene narave, pripravljen z namenom preglednejšega in enostavnejšega oblikovanja stališč in presoje ustreznosti kreditne linije za 
potencialnega kreditojemalca. Podatki v tem dokumentu so informativne narave in ne predstavljajo ponudbe niti povpraševanja za oddajo ponudb. Ta dokument ni 

pravno zavezujoč. Pojmi, uporabljeni v tem dokumentu imajo pomen, kot je opredeljen v vsakokratnih Posebnih pogojih posameznega programa financiranja, ki tudi 
natančneje opredeljuje pogoje in načine financiranja.  

 

Primerni izdatki: 

- plačila za neopredmetena in opredmetena osnovna 

sredstva4, 

- ocenjeni stroški plač5 za obdobje dveh let, ustvarjeni 

neposredno z začetno naložbo. 

Podrobne informacije na:  

 Spletna stran: http://www.sid.si 

 Elektronski naslov: msp@sid.si 

 Tel. št.: 01 2007 480 
 

Oddaja vlog na: https://vloge.sid.si 
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Primernost podjetja 

Podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji10, ki je 

ustanovljeno in deluje kot kapitalska družba po Zakonu o 

gospodarskih družbah in izpolnjuje naslednje pogoje: 

- gre za MSP11, ki posluje vsaj 2 leti  

- min. 2 zaposlena v povprečju v zadnjem poslovnem 

letu  

- ni podjetje v težavah, zoper njega ne tečejo insolvenčni 

postopki oz. ni več predmet načrta prestrukturiranja  

- nima neporavnanih obveznosti do FURS 

- nima dolga do Evropske Komisije iz naslova nezakonite 

državne pomoči 

- ne posluje v izključenem sektorju  

- je predložilo pisno vlogo za financiranje preko 

elektronskega portala SID banke 

- izpolnjuje druge kriterije po politiki SID banke o upravljanju 

tveganj (kreditna kvaliteta itd.)  

- v zadnjem zaključenem poslovnem letu izpolnjuje pogoje: 

 razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša 

največ 6,0; 

 razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom 

znaša največ 3,0; 

 razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz 

finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1,5. 

 

Status in višina državne pomoči 

Kredit ima status pomoči za naložbe MSP. Državna pomoč je dodeljena z dnem, ko organ odločanja SID banke odobri kredit. 

Njena višina12 je navedena v kreditni pogodbi. 

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. 

 

Obveščanje o spremembah in hramba dokumentacije 

Po oddaji vloge mora kreditojemalec spremembe projekta 

(npr. sprememba lokacije, aktivnosti, višine ali/in 

strukture primernih izdatkov,…) pisno sporočiti banki.  

SID banka da soglasje za spremembo iz prejšnjega 

odstavka z enostransko pisno izjavo. V nobenem primeru 

projekt ne sme trajati dlje kot 3 leta.  

Kreditojemalec je dolžan vso dokumentacijo o projektu, 

primernih izdatkih in kreditu hraniti še 10 let od dokončnega 

poplačila obveznosti.   

 

 

                                                      
10 Lahko tudi tuji pravni osebi skladno z določili posebnih pogojev. 
11 MSP je malo oziroma srednje veliko podjetje, ki ima manj kot 250 zaposlenih na letni ravni in ima bodisi največ 50 mio € letnega prometa bodisi največ 43 mio € bilančne vsote. 
12 Višina pomoči za naložbe za MSP ne sme preseči 7.500.000 evrov. 

 


