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Izvozni nasvet

Kako poslovati z Iranom
Gorenjska banka je vzpostavila plačilni promet z Iranom, kar do nedavnega 

še ni bilo mogoče. SID banka zavaruje terjatve. Zanimanje podjetij je veliko.
Barbara Perko

svetovalecsvetovalec

Ena ključnih težav slovenskih podjetij pri poslovanju 

z Iranom je do nedavnega bil onemogočen normalen 

plačilni promet. Zaradi tega so slovenska podjetja 

morala poslovati prek tujih bank. A ta težava je zdaj 

odpravljena. 

1. Zdaj lahko poslujete prek domačih bank

Gorenjska banka omogoča izvajanje plačilnega 

prometa z Iranom in v sodelovanju s SID banko zava-

rovanje terjatev do iranskih subjektov.

 V Gorenjski banki so pojasnili, da so strankam že 

omogočili izvajanje plačilnega prometa z Iranom in 

dokumentarno poslovanje. 

2. Zavarujete se prek SID banke

V sodelovanju s SID banko omogočajo zavarovanje 

terjatev do iranskih subjektov ter predizvozno in 

izvozno financiranje oziroma »kreditiranje« iranskih 

kupcev. Slednje je možno kot samostojno financiranje 

banke z zavarovanjem SID banke oziroma financiranje 

skupaj s SID banko. 

Ta je konec marca odobrila limit za zavarova-

nje terjatev do iranske Pasargad Bank v višini 100 

milijonov evrov, na osnovi katerega lahko slovenski 

izvozniki in poslovne banke pridobijo kritje za zava-

rovanje izvoznih poslov v Iranu. Slovenske družbe 

so na podlagi obnovljenih gospodarsko-političnih 

odnosov vnovič začele poslovati z iranskimi kupci, ki 

so večinoma pripravljeni sklepati posle z odloženim 

plačilom.

»V SID banki opažamo rast potreb po financi-

ranju izvoza slovenskih družb v Iran in s tem tudi 

naraščajoče povpraševanje po zavarovanju poslov 

na tem trgu,« je dejal predsednik uprave SID banke 

Sibil Svilan.

3. Za informacije se obrnite na CEMP pri GZS

Odprtje plačilnega prometa povečuje konkurenč-

nost slovenskih podjetij pri načrtovanju in izvedbi 

poslov s svojimi starimi in novimi iranskimi poslov-

nimi partnerji, pravi Ante Milevoj, direktor Centra za 

mednarodno poslovanje pri Gospodarski zbornici 

Slovenije. Na zbornici so že potekale predstavitve 

bank podjetjem glede novosti.

Milevoj pravi, da lahko odprtje plačilnega prometa 

in zavarovanja SID banke zagotovo okrepita zanima-

nje za poslovanje z Iranom. »Določen delež slovenskih 

podjetij se bo zaradi tega dejstva ponovno aktiviral 

pri poslovanju z Iranom. Za druge je odprtje neposre-

dnega plačilnega prometa še dodaten signal v pravi 

smeri za aktivnosti v prihodnosti,« poudarja Milevoj in 

dodaja, da je zanimanje med slovenskimi podjetji za 

iranski trg relativno veliko: »Na dnevni ravni komuni-

ciramo s slovenskimi podjetji, ki jih ta trg zanima.« gg

Prirejeno po informacijah iz članka v Delu in na  

www.delo.si z dne 20. april 2017. 

Članek v Delu

Za več informacij v 
zvezi s poslovanjem 
z Iranom se lahko 
obrnete na  
cemp@gzs.si ali  
01 58 98 164. 

»Določen delež 
slovenskih 
podjetij se bo zdaj 
ponovno aktiviral 
pri poslovanju z 
Iranom.« 

Ante Milevoj, direktor 
CEMP
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Izvoz se povečuje

Slovenska podjetja so lani v Iran izvozila za 46,1 

milijona evrov, kar je skoraj 20 milijonov evrov več 

kot leto prej, a še vedno manj kot leta 2011. Skoraj 

polovico slovenskega izvoza predstavljajo farma-

cevtski izdelki. Po drugi strani je uvoza iz Irana le 

za milijon evrov.
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