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2Vloga SID banke
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Strategija in poslovni model

Delovanje na področju
tržnih vrzeli –

Komplementarna ponudba

Specializirana spodbujevalna
izvozna in razvojna banka

Financiranje,
garancije

za lasten račun

Nacionalni finančni 
instrumenti 
(posojilni skladi)
za lasten račun

Zavarovanje (Slovene
Export Credit Agency)

za državni račun

Sklad skladov

za državni račun

Druge finančne in
svetovane dejavnosti

za lasten račun



3Učinki SID banke v letu 2018

Celoten obseg finančnih sredstev, ki jih je SID banka oziroma država preko SID banke

v 2018 usmerila v slovensko gospodarstvo, je znašal 2,3 mrd €, z upoštevanjem

dopolnjujočih storitev odvisnih družb pa 9,8 mrd €.

Skupaj s produkti zavarovanj je SID banka v 2018 financirala ali zavarovala preko 2.200

končnih upravičencev.

Skupina SID banka je s svojimi storitvami v 2018 omogočila za:

- 10,1 mrd € prodaje slovenskih podjetij,

- 4,1 mrd € BDP,

- 4,8 mrd izvoza ter

- 23.900 novih delovnih mest.

Skupina SID banka je z izvozno usmerjenimi finančnimi inštrumenti omogočila izvoz

slovenskim izvoznikom v 121 državah.



4Povratna sredstva SID banke

direktno 

financiranje

607,5 mio €

občine 100 mio €

posojilni skladi

• les 20 mio €

• turizem 160 mio €

• izvoz 50 mio €

• naložbe 77,5 mio €

• potrpežljiva posojila

200 mio €

posredno financiranje

preko poslovnih bank 

732 mio €

sodelujoče banke: 

Abanka, Addiko Bank, 

Gorenjska banka, 

NLB, NKBM, 

Sberbank, UniCredit

neposredno SID 

banka 153 mio €
• portfeljske garancije

• posojila za RRI 

• posojila za urbani

razvoj

• posojila za 

energetsko

učinkovitost

sklad skladov

253 mio €

posredno preko 

poslovnih bank, 

hranilnic in skladov

100 mio €
• posojila za RRI 

• mikrokrediti 

• lastniško in kvazi

lastniško 

financiranje MSP

na voljo 1,599 milijard € povratnih sredstev

• za start-up, mikro, MSP, mid-cap in velika 
podjetja, občine
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 do 20 let
 najmanj 34.000 EUR in največ 17.000.000 EUR
 črpanje enkratno ali v mesečnih tranšah. Skrajni rok črpanja vseh tranš do zaključka
projekta
 brez zavarovanja;

 NOVO: tudi za projekte, ki so se že začeli
 nadomestilo za odobritev in vodenje 0,125% od vrednosti kredita
 vir sredstev: CEB in EIB
 glavna področja financiranja:

 prometna infrastruktura (samo Vzhodna Koh. regija)
 kanalizacije, čistilne naprave, vodovodi, ipd.
 projekti varstva okolja
 učinkovita raba energije (npr. prenova razsvetljave)
 predšolska in šolska vzgoja (vrtci, šole, ..)
 neprofitna najemna stanovanja (samo Vzhodna Koh. regija)
 izgradnja domov za starostnike
 izgradnja zdravstvenih domov
 komunalna ureditev in izgradnja poslovnih con

Kulturni dom v občini Sveti Jurij ob Ščavnici 

Komunalna infrastruktura v Babincih 
(občina Lendava)

Financiranje infrastrukturnih projektov
program OBČINE1



6DOLB Bovec

• vrednost investicije: 1.181.091 €

• delež financiranja SID banke: 51%

• ročnost kredita: 15 let

• poplačilo iz prilivov iz prodaje toplote

• kombinacija kredita in nepovratnih virov (MzI)

primer uspešne zgodbe



7Sklad skladov

• osebe ožjega in širšega javnega sektorja, ESCO

podjetja;

• od 100.000 € do 15.000.000 €;

• financiranje 100 % upravičenih stroškov;

• 5-25 let;

• moratorij (do ½ ročnosti kredita);

• brez zavarovanj, zastavna pravica na predmetu

financiranja oziroma druga zavarovanja;

• brez nadomestila za odobritev in vodenje.

Ponudnik EE:

energetska učinkovitost

Projekti celovite energetske prenove stavb javnega sektorja ter projekti celovite energetske prenove

javnih stavb v okviru energetskega pogodbeništva oziroma javno zasebnega partnerstva z ESCO podjetji.



8Sklad skladov

• mestne občine, občinski javni stanovanjski skladi,

druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki

upravljajo s stavbami in/ali z javnimi površinami ter

stanovanjske kooperative;

• od 500.000 € do 7.000.000 €;

• financiranje 100 % upravičenih stroškov;

• 3-25 let;

• moratorij (do ½ ročnosti kredita);

• brez zavarovanj, zastavna pravica na predmetu

financiranja oziroma druga zavarovanja;

• brez nadomestila za odobritev in vodenje.

Ponudnik UR:

urbani razvoj

Projekti prenove ali novogradenj stanovanj, ki so rezultat urbane prenove s ciljem povečanja javnega

stanovanjskega fonda ter drugi projekti, ki so skladni s cilji TUS 11 mestnih občin.



9

VIR: MF, bilance proračunov občin, 
http://mf.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/statistika/bilance_proracunov_obcin/index.html

PRORAČUNI OBČIN SKUPAJ 

(vrednosti v €)
2014 2015 2016 2017 2018

Transferni prihodki 468.634.407 547.405.111 168.809.116 163.171.966 180.598.916

Investicijski odhodki 911.720.886 828.335.169 466.315.548 512.735.740 671.211.797

Investicijski transferi 74.692.045 74.097.678 62.288.428 63.420.033 76.398.480

Domače zadolževanje 133.111.557 74.791.032 72.606.704 85.444.747 99.260.830

Odplačila domačega dolga 73.368.752 80.779.490 80.779.490 80.500.935 89.303.360

Investicije in zadolževanje občin
omejen obseg zadolževanja za realizacijo vseh investicij



10Regionalno upadanje števila prebivalstva
Slovenski, toda tudi evropski problem



11vloga SID banke v EIAH strukturi

POBUDNIKI PROJEKTOV JAVNI SEKTOR DRŽAVE ČLANICE ZASEBNI SEKTORUPORABNIKI

 Podpora projektom v celotnem 
obdobju  projektnega cikla

 Podpora finančnim instrumentom

 Izboljšan dostop do financiranja

Obstoječi svetovalni 
programi in dejavnosti

Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe 
(EIAH)

SID banka – enotna vstopna točka za 
Slovenijo

 Nova finančna podpora na 
področjih relevantnih za EFSI (s 
strani EIB svetovalnih ali 
operativnih timov)

 Identifikacija potreb, ko se 
pojavijo

 Nacionalne razvojne finančne 
ustanove

 Evropska komisija

 Mreža partnerskih institucij EIB

Dodatna svetovalna in 
tehnična pomoč

Pomoč EIAH’s 
partnerskih
institucij
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12projekta pisarna SID banke

Izvajanje funkcije lokalnega svetovalnega vozlišča EIAH

• svetovanje/nudenje celovite podpore investitorjem oz. sponzorjem projektov

• svetovalne storitve občinam in zavodom, ožji državi in v skladu z ZSINV

• posredovanje tehnične pomoči projektom partnerjev

• sodelovanje v multilateralnih investicijskih pobudah

• screening razvojnih projektov iz enotnega razvojnega programa EU

Pobude na MF za boljšo izrabo finančnih instrumentov:

• predlog za spremembo Zakona o občinah (10.b. člen ZFO-1)

• predlog da se inštrumenti kohezijske politike ne štejejo v kvoto zadolževanja občin



13Urbana platforma kot nov mehanizem
obeti nove finančne perspektive 2021 - 2027

• večletni finančni okvir 2014 - 2020 - uvedba finančnih instrumentov

• razdelitev Slovenije na dve kohezijski regiji

• slabo črpanje evropskih sredstev

• naslednja perspektiva - še več FI in manj nepovratnih sredstev, Brexit

predlog za oblikovanje Urbane platforme

mešanje sredstev: nepovratna sredstva ministrstev in nekaterih agencij; npr. sredstva Podnebnega sklada,

široki nameni financiranja, vključno z (občinsko) stanovanjsko politiko)

predpogoj za delovanje Urbane platforme:

• zadolževanje (evropska sredstva) se ne šteje v kvoto zadolževanja, podobno kot zadolževanje občin iz enotnega
finančnega računa občin pri MF ali v primeru EFSI sheme (Naložbeni načrt za EU) oziroma politike nekaterih drugih držav
(npr. Hrvaška)

• preusmeritev nepovratnih sredstev ministrstev in agencij v UP

• preusmeritev nepovratnih sredstev izven UP samo za namene, ki jih UP ne pokriva (preprečevanje kanibalizma)

• široki nameni financiranja


