
 
 

 
• N am eravate razvijati ali širiti posel? 

• Ali so ekonom ske sprem em be vplivale na vaš posel? 
• Želite uresničiti dobro poslovno idejo? 

• Začenjate na svoje? 
• Vas zanim a sodelovanje s tujino? 

• Potrebujete obratni kapital? 
• Želite začeti ali dokončati investicijo? 

 
 

 

Financiranje malih in srednje velikih podjetij - 

krediti za podjetniško aktivne 
• m ala in srednje velika podjetja 
• podjetniki v sm islu zakona, ki ureja gospodarske družbe 
• zasebniki (zdravnik, notar, odvetnik, km et ali druga fizična oseba, 

ki ni podjetnik, in kot poklic opravlja določeno dejavnost)  
 
 
 
N amen linije SID  banke 

Linija SID banke je nam enjena financiranju naložb in 
izdatkov v vseh fazah razvoja m alih in srednje velikih 
podjetij (v nadaljevanju: končni upravičenci). 
 

Končni upravičenci 

Za kredit iz linije SID banke lahko pri poslovni banki 
zaprosijo: 

• m ala in srednje velika podjetja1 s sedežem  v 
republiki Sloveniji; 

• podjetniki v sm islu zakona, ki ureja gospodarske 
družbe s sedežem  v Republiki Sloveniji; 

• zasebniki (zdravnik, notar, odvetnik, km et ali druga 
fizična oseba, ki ni podjetnik in kot poklic opravlja 
določeno dejavnost) s sedežem  v Republiki 
Sloveniji. 
 

Izključeni sektorji 

Iz sredstev linije SID banke ni m ožno financirati 
prim arne km etijske dejavnosti, rudarstva, dejavnosti 
iger na srečo in drugih povezanih dejavnosti, dejavnosti 
povezanih z orožjem , dejavnosti, ki vključujejo uporabo 
živih živali v poskusne ali znanstvene nam ene, 
posredovanje pri poslih z neprem ičninam i, dejavnosti 
na področju zavarovalniškega posredovanja, dejavnosti 
na področju finančnega posredovanja. 
 
 

                                                      
1 Kategorijo m alih in srednje velikih podjetij sestavljajo 
podjetja, ki so kot taka opredeljena v vodniku Evropske 
kom isije »Nova opredelitev M SP«, objavljanega na spletni 
strani: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sm e/files/sm e_definiti
on/sm e_user_guide_sl.pdf 

 

 
 

 

U pravičeni stroški 

Iz sredstev linije SID banke se lahko financira naslednje 
stroške: 

• naložbe v opredm etena sredstva; 

• naložbe v neopredm etena sredstva; 

• neposredne investicije v proizvodne obrate 
končnega upravičenca v tujini (npr. gradnja ali 
obnova proizvodnega obrata, nakup večinskega 
deleža v proizvodnem  obratu, ipd.), vendar ne 
investicije v vzpostavitev ali delovanje 
distribucijske m reže; 
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• sodelovanje na sejm ih, raziskave ali svetovalne 
storitve, potrebne za uvajanje novega ali 
obstoječega proizvoda na nov trg; 

• obratna sredstva, potrebna za širitev poslovne 
dejavnosti ipd. 

 

Pogoji podkreditov 

Poslovna banka lahko skladno z običajno bančno 
prakso kredit sofinancira tudi iz drugih virov, ki so  na 
voljo banki. 

 
Sredstva linije SID banke lahko poslovna banka nam eni 
le za novo odobrene kreditne posle, kreditne posle, ki 
so že bili odobreni s strani poslovne banke, a še niso bili 
nakazani/črpani, ali obnovo kreditnih poslov (banka je 
om ejena pri obsegu obnovljenih kreditnih poslov). 
 
O brestno mero  določi poslovna banka, ki m ora pri tem  
upoštevati om ejitev, da obrestna m era banke do 
končnega upravičenca ne sm e biti višja od 1,50%  p.a. 
»all in« nad ceno vira SID banke. Le-ta je lahko različna 
od banke do banke. O brestna m era vključuje vse 
običajne stroške (provizije, nadom estila), vezane na 
odobritev posojila. 
 
Znesek podkredita ni om ejen. Določi ga poslovna 
banka v dogovoru s kreditojem alcem , pri čem er se s 
sredstvi SID banke lahko financira največ 80%  
upravičenih stroškov.  
 
Ročnost podkredita je najm anj 24 m esecev. V 
dogovoru s poslovno banko je ročnost kredita m ožna 
tudi do 5 ali več let. 
 
Dinam ika odplačevanja podkredita vključuje vsaj 6-
m esečni moratorij na odplačilo glavnice. 
 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje podkredita določi poslovna banka 
skladno z običajno bančno prakso. 
 

Razpoložljivost sredstev 

Sredstva bodo pri poslovnih bankah na razpolago v 
daljšem  časovnem  obdobju (do 2015) oz. do porabe. 
 

D okumentacijo, ki jo m ora predložiti končni 
upravičenec,  določi poslovna banka skladno z običajno 
bančno prakso. 
 
 
Banke so pri odločanju glede financiranja samostojne in 

neodvisne, pri čemer so dolžne upoštevati upravičene 

namene, stroške in ciljne skupine končnih upravičencev ter 

druge pogoje, skladno z namenskim okvirnim kreditom 

SID  banke. Sredstva iz linij SID  banke so primerna tudi za 

kombiniranje s sredstvi, ki so na voljo na osnovi razpisov 

ministrstev in drugih javnih spodbujevalnih inštitucij, v 

smislu premostitvenega ali spodbujevalnega financiranja 

v primeru subvencij in drugih oblik podpore (npr. 

jamstvena shema RS za podjetja, regionalne in druge 

garancijske sheme). 

 

 

SID  banka skrbi, da je na trgu vedno dostopnih več 

različnih linij SID  banke. Raznolikost se odraža predvsem v 

upravičenih namenih, ceni in ročnosti. Zato SID  banka 

priporoča, da se pred dokončno odločitvijo pozanimate pri 

poslovni banki ali SID  banki tudi o drugih linijah SID  

banke, ki so na voljo pri poslovnih bankah. V primeru, da 

ugotovite, da je vaš projekt možno financirati tudi v okviru 

drugih razpoložljivih linij SID  banke, predlagamo, da se 

skupaj z banko odločite za tisto linijo, ki je z vidika 

ekonomsko-finančnih kazalnikov najprimernejša za 

financiranje vašega projekta. 

 

 

 
 

Za dodatne informacije  in glede konkretnih možnostih financiranja se lahko obrnete na (vaše) 

poslovne skrbnike pri poslovnih bankah, ki so se odzvale na ponudbo SID  banke: 

• Abanka d.d.  
• Banka Celje d.d.  
• Factor banka d.d.  
• Gorenjska banka d.d.  
• N ova Kreditna banka M aribor d.d.  
• N ova Ljubljanska banka d.d.  
• Poštna banka Slovenije d.d.  
• Probanka d.d. 
 
Za inform acije v zvezi z vsem i linijam i SID banke pri poslovnih bankah sm o vam  na voljo tudi v SID banki: 
Telefon: 01 2007 530 
e-naslov: info@ sid.si 
splet:  w w w .sid.si 
 

 


