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1. Kaj je posojilo 
za zagon 
podjetja?

Posojilo za zagon podjetja je osebno posojilo za osebe, 
ki želijo ustanoviti ali razviti podjetje v Združenem 
kraljestvu. Financira ga vlada Združenega kraljestva v 
okviru sheme Start Up Loans.

Posojilo je nezavarovano To pomeni, da si lahko 
sredstva izposodite, ne da bi vam bilo treba zagotoviti 
premoženje ali poroka kot jamstvo, da boste denar 
vrnili. Premoženje je lahko nepremičnina, medtem ko 
je porok oseba, ki se zaveže, da bo krila odplačila, če 
jih ne boste mogli odplačevati sami.

Če že vodite podjetje in ima več lastnikov ali 
partnerjev, lahko vsak od vas zaprosi za največ 25.000 
GBP. Skupaj si lahko izposodite do največ 100.000 
GBP.

Če bomo sprejeli vašo vlogo za posojilo za zagon 
podjetja, ne boste prejeli le denarja, ampak vam bomo 
ponudili tudi 12 mesecev brezplačnega poslovnega 
mentorstva (to imenujemo »podpora po posojilu«). To 
pojasnjujemo v nadaljevanju vodnika.

Ključne podrobnosti

• Izposoja med 500 in 25.000 GBP

• Fiksna obrestna mera 6 % letno (na leto)

• Posojilo odplačate v obdobju od 1 do 5 let.

• Brez stroškov za vložitev vloge ali sklenitev posojila

• Brezplačna pomoč pri vaši vlogi

• Brezplačna podpora in mentorstvo po prejemu 
denarja

• Brezplačne predloge (vključno s poslovnim načrtom 
in napovedjo denarnega toka) in informativni vodniki

1. Kaj je posojilo za zagon podjetja?
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Na podlagi tega proračuna se odločimo, ali si lahko 
privoščite mesečno odplačevanje posojila. Če 
menimo, da tega ne zmorete, vam ne bomo mogli 
ponuditi posojila za zagon podjetja.

Preberite več o osebnem proračunu za  
preživetje (v angleščini)

3. korak - skupaj z našim poslovnim svetovalcem 
pripravite poslovno dokumentacijo

Ko zaprosite za posojilo za zagon podjetja, vas 
povežemo z enim od naših poslovnih svetovalcev.

Svetovalec bo pregledal vaš poslovni načrt, napoved 
denarnega toka in osebni proračun za preživetje ter se 
prepričal, da vsebujejo vse potrebne informacije.

Nato bomo dokumente, skupaj z vašo vlogo, ocenili. 
Na podlagi vašega poslovnega načrta in napovedi 
denarnih tokov bomo presodili, ali je vaše podjetje 
upravičeno (je zmožno uspeti). Na podlagi tega 
proračuna se odločimo, ali si lahko privoščite mesečno 
odplačevanje posojila.

Če bomo vašo vlogo odobrili, vam bomo poslali 
spletno pogodbo o osebnem posojilu. Povabili vas 
bomo tudi k 12-mesečnemu brezplačnemu 
poslovnemu mentorstvu (tako imenovani »podpori po 
posojilu«) - glejte razdelek »Poslovno mentorstvo« 
spodaj.

3 dokumenti, ki jih potrebujemo od vas

Pomembna opomba: Te tri dokumente morate 
predložiti v angleščini.

Vaš poslovni načrt

V njem je opredeljeno, kaj je cilj vašega podjetja in 
kako boste te cilje sčasoma dosegli.

Pojasnjuje, kako nameravate zaslužiti denar, da bo 
vaše podjetje delovalo tudi v prihodnosti. Pogosto 
vsebuje informacije o vaših ciljih, načrtih trženja in 
prodaje ter finančnih napovedih.

Preberite več o poslovnih načrtih (v angleščini)

Vaša napoved denarnega toka

To je ocena denarja, ki naj bi ga vaše podjetje prejelo 
in izplačalo v določenem časovnem obdobju.

Razložila naj bi vse načine, s katerimi bo podjetje 
pridobivalo denar (na primer s prodajo izdelkov ali 
storitev), in jih primerjala s stroški, ki jih boste morali 
plačati (na primer plačila dobaviteljem, najemnina za 
prostore in davek).

Pri posojilu za zagon podjetja mora napoved 
denarnega toka zajemati obdobje 12 mesecev. To nam 
pomaga razumeti, ali so vaši načrti dovolj trdni, da bo 
vaše podjetje lahko delovalo dlje časa.

Preberite več o denarnem toku (v angleščini)

Vaš osebni proračun za preživetje

Prikazuje vaš mesečni dohodek (na primer iz plače ali 
nadomestil), zmanjšan za vse stroške in izdatke, ki jih 
plačate v istem mesecu (kot so najemnina, računi za 
komunalne storitve in prehrana). To je vaš osebni 
proračun in ne proračun vašega podjetja.

Za posojilo za zagon podjetja lahko zaprosite v treh 
korakih:

1. korak - preverimo vašo upravičenost in vas 
registriramo pri nas.

Najprej vas prosimo, da na našem spletnem mestu 
opravite začetno preverjanje upravičenosti. S tem se 
prepričate, da izpolnjujete vse pogoje za posojilo za 
zagon podjetja.

Če ste upravičeni, vas nato prosimo, da se registrirate. 
Posredovali nam boste osnovne podatke o sebi, kot so 
ime in priimek ter kontaktni podatki.

Ko boste registrirani, vam bomo poslali e-poštno 
sporočilo s prošnjo za ustvarjanje računa in gesla, da 
boste lahko uporabljali naš spletni sistem (imenujemo 
ga »portal za stranke«). V tem sistemu se začne 
postopek prijave za posojilo za zagon podjetja.

Preberite več o upravičenosti do posojila za   
zagon podjetja.

2. korak - v našem spletnem portalu izpolnite prijavni 
obrazec.

V prijavnem obrazcu je nekaj vprašanj o vašem 
položaju. Navesti morate, koliko denarja si želite 
izposoditi in kako boste posojilo uporabili.

Nato bomo opravili preverjanje kreditne sposobnosti. 
Pri tem pregledamo vaše poročilo o kreditni 
sposobnosti in preverimo, ali ste v preteklosti posojila 
odgovorno uporabljali. To počnemo kot del naše 
zaveze k odgovornemu dodeljevanju posojil.

Če uspešno opravite preverjanje kreditne 
sposobnosti, morate vlogo dopolniti v 90 dneh. Pri tem 
morate predložiti naslednje tri dokumente.

2. Kako zaprosim 
za posojilo za 
zagon podjetja?

2. Kako zaprosim za posojilo za zagon podjetja?
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3. Kdo priskrbi 
denar?

Financiranje uredite prek nas, Start-Up 
Loans Company. V sodelovanju z našimi 
izvajalskimi in finančnimi partnerji 
poskrbimo, da je postopek čim bolj 
učinkovit.

Naši izvajalski partnerji

V Združenem kraljestvu imamo mrežo izvajalskih 
partnerjev. Ko pri nas zaprosite za posojilo, vas 
povežemo z enim od teh partnerjev – običajno je to 
partner iz vaše okolice.

Izvajalski partner vam bo dodelil enega od svojih 
poslovnih svetovalcev, ki bo sodeloval z vami. 
Svetovalec bo imel veliko izkušenj in bo vaša ključna 
kontaktna oseba v celotnem postopku pridobivanja 
posojila. On vam bo:

• pomagal pri pripravi poslovnega načrta in napovedi 
denarnega toka,

• zagotavljal stalno mentorstvo, če je vaša vloga 
uspešna.

Izvajalski partner je odgovoren tudi za oceno vaše 
končne vloge za posojilo.

Preberite več o naših izvajalskih   
partnerjih (v angleščini)

Naš finančni partner

Če bomo odobrili vašo vlogo za posojilo za zagon 
podjetja, boste denar prejeli prek našega finančnega 
partnerja GC Business Finance (GCBF).

GCBF je reguliran s strani Financial Conduct 
Authority. Poleg izdaje vaših sredstev:

• upravlja vašo posojilno pogodbo

• pobira odplačila

• deluje kot glavna kontaktna oseba za vse zadeve v 
zvezi z vašim posojilom in odplačili

Start-Up Loans Company - kdo smo

Vlada Združenega kraljestva je leta 2012 ustanovila 
naše podjetje za izvajanje sheme Start Up Loans.

Cilj sheme je omogočiti imeti podjetje ljudem, ki imajo 
težave pri pridobivanju finančnih sredstev pri 
tradicionalnih ponudnikih, kot so velike banke.

Start-Up Loans Company je del British Business Bank, 
vladne, a neodvisno vodene organizacije, katere cilj je 
izboljšati delovanje finančnih trgov za mala podjetja v 
Združenem kraljestvu.

3. Kdo priskrbi denar?
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https://www.startuploans.co.uk/about-start-up-loans-company/
https://www.startuploans.co.uk/about-start-up-loans-company/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/
https://www.british-business-bank.co.uk


4. Kaj se zgodi, ko 
dobim posojilo?

Poslovno mentorstvo (podpora po posojilu)

Ob odobritvi posojila za zagon podjetja vam nudimo 
tudi 12 mesecev brezplačnega poslovnega mentorstva.

Naši mentorji so izkušeni poslovni strokovnjaki, ki vas 
lahko vodijo skozi zgodnje faze ustanavljanja ali rasti 
podjetja. Z njimi se lahko pogovorite o vsem v povezavi 
z vašim podjetjem, in vam svetujejo, vas usmerjajo, 
vam zagotavljajo varnost ter dostopajo do koristnih 
virov in stikov.

Preberite več o našem poslovnem mentorstvu (v 
angleščini)
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https://www.startuploans.co.uk/mentoring/
https://www.startuploans.co.uk/mentoring/


5. Drugi 
uporabni viri

• Pogosto zastavljena vprašanja

Poiščite odgovore na pogosta vprašanja o posojilih za 
zagon podjetja, postopku prijave, upravičencih in še 
več.

• Kalkulator odplačevanja posojil (v angleščini)

Na podlagi tega ugotovite, kolikšna bodo vaša skupna 
in mesečna odplačila posojila.

• Kako napisati poslovni načrt (v angleščini)

Ugotovite, kaj je dober poslovni načrt in katere 
informacije morate vključiti v načrt, ko zaprosite za 
posojilo za zagon podjetja.
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https://www.startuploans.co.uk/faqs/
https://www.startuploans.co.uk/loan-repayment-calculator/
https://www.startuploans.co.uk/business-advice/how-to-write-a-business-plan/


British Business Bank plc 
Steel City House 
West Street 
Sheffield S1 2GQ

startuploans.co.uk

0344 264 2600 
Med tednom smo po telefonu med Na voijo od 
09:00 do 18:00

 startuploansuk 
 StartUpLoansUK

Datum izdaje:  
November 2020

Omejitev odgovornosti: Ta vodnik je zasnovan tako, da novim podjetjem pomaga bolje razumeti ustanovitev podjetja. Čeprav si po najboljših močeh prizadevamo, 
da bi bile informacije v vodniku posodobljene, ne jamčimo, da so ažurne, točne ali popolne. Informacije so namenjene le splošnim informacijam in ne upoštevajo 
vašega osebnega položaja ter ne predstavljajo pravnega, finančnega, davčnega ali drugega strokovnega nasveta. Vedno morate razmisliti, ali informacije veljajo za 
vaše posebne okoliščine, in po potrebi poiskati strokoven ali specialističen nasvet ali podporo.

Start-Up Loans Company je hčerinsko podjetje v popolni lasti British Business Bank plc. Je družba z omejeno odgovornostjo, registrirana v Angliji in Walesu, z 
matično številko podjetja 08117656 in sedežem na naslovu 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, Anglija, WC2H 9JQ. British Business Bank plc je razvojna 
banka, ki je v celoti v lasti vlade.  British Business Bank plc in njene hčerinske družbe niso bančne institucije in ne poslujejo kot take. Prudential Regulation 
Authority (PRA) ali Financial Conduct Authority (FCA) jih ne pooblašča in ne regulira. Celotna shema pravne strukture skupine je na voljo na spletni strani www.
british-business-bank.co.uk

https://www.startuploans.co.uk/?utm_source=toolkit-pdfs&utm_medium=back-cover&utm_campaign=essential-guide

