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ukrepi 
finančnega 
inženiringa 

 

vloga SID banke 

delovanje na področju tržnih vrzeli – komplementarna 
ponudba 

strategija in poslovni model 

specializirana spodbujevalna izvozna in razvojna banka 

pooblastilo po ZSIRB, ZZFMGP, ZJShemRS, ZJShemFO, ZPFIGD, ZVO, ZJF 

Financiranje, 
garancije 

zavarovanje 
(nacion. IKA) 

druge finančne in inform. 

dejavnosti (EIAH) 

jamstvene 
sheme 

lasten račun lasten račun državni račun 
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dosedanji rezultati financiranja 

• neposredno financiranje občin – na voljo od leta 2012 dalje. 

• vir sredstev: EIB, CEB 

• financirano več kot 50 projektov; vrednost projektov > 250 
mio € 

• praviloma je bil SID kredit dopolnilo nepovratnim kohezijskim ipd. virom 

• glavna področja financiranja: 
• energetska učinkovitost 

• javna razsvetljava 

• izgradnja/dograditev šol in vrtcev 

• modernizacija mestnih središč 

• komunalna infrastruktura – kanalizacijska in vodovodna omrežja, ČN 

• podjetniški inkubatorji 

• ipd. 

• program se je v letu 2015 zaključil 
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lastnosti novega programa 
dopustno trajanje projekta: max 5 let 

celotni stroški projekta: min 40.000 €, max 25 mio €  

            oz. 20 mio € (prometna in komunalna infrastruktura) 

oddaja vloge: pred začetkom projekta 

način financiranja:  

• samostojno in neposredno financiranje občin – 6 m euribor + 0,7 % 

• preko bank oz. hranilnic (sofinanciranje končnih prejemnikov z možnostjo 
refinanciranja finančnega posrednika) – tehtana obrestna mera  

 

ročnost kredita: min 5 let, max 20 let, moratorij (za obdobje izvedbe projekta) 
 

zavarovanje:  brez zavarovanja 

primerni izdatki:  

• za gradbena dela (brez ddv) 

• za nakup opreme (brez ddv) 

• za nakup neopredmetenih osn. sr. (brez ddv) 
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možni projekti za financiranje 
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Vzhodna 
Slovenija 

Zahodna 
Slovenija 

Izgradnja ali nadgradnja lokalne prometne infrastrukture x x 

Izgradnja ali nadgradnja lokalne komunalne infrastrukture x x 

Izgradnja ali nadgradnja lokalne vodne infrastrukture x x 

Izgradnja ali nadgradnja infrastrukture za izvajanje predšolske vzgoje x X 

Izgradnja ali nadgradnja infrastrukture za izvajanje osnovnošolskega 
izobraževanja 

x X 

Izgradnja ali nadgradnja infrastrukture za izvajanje zdravstvene dejavnosti x NE 

Izgradnja ali nadgradnja druge javne infrastrukture, ki izpolnjuje pogoje po 56. 
členu Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 x 

le če gre za okoljevarstveni 

ukrep in/ali za javne službe 

s področja izobraževanja 

  

Energetska prenova lokalnih javnih stavb x X 

Energetska prenova javne razsvetljave x X 

Drugi ukrep učinkovite rabe energije, ki zahteva kapitalske izdatke in pomeni 
nadgradnjo infrastrukture, ki izpolnjuje pogoje po 56. členu Uredbe Komisije (EU) 
št. 651/2014 

x X 

Izgradnja stanovanj za posebne namene, ki so opredeljeni v četrtem odstavku 2. 
člena SZ-111 

x NE 

X – EKONOMSKA IN SOCIALNA KOHEZIJA IN KONVERGENCA 
X- OKOLJEVARSTVO 
X - ENERGIJA  



seštevanje namenskih virov 
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• sredstva iz vira SID banke: največ 85% celotnih stroškov 

 

• sredstva iz vira EIB:  največ 50% celotnih stroškov 

 

• sredstva iz vira EIB 

skupaj s sredstvi EU:  največ 90% celotnih stroškov 

 

• sredstva iz vira CEB:  največ 50% celotnih stroškov 

 

• sredstva iz javnih virov: največ 100% celotnih stroškov 
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SID banka - nacionalna vstopna točka za EIAH 

 Mobilizacija najmanj 315 mlrd  € v 3 letih za 

naložbe v strateške projekte in dostop do 

financiranja s pomočjo Evropskega sklada za 

strateške naložbe (EFSI) pri EIB/EIF 

 Sodelovanje z nacionalnimi razvojnimi 

finančnimi ustanovami 

 

1. MOBILIZACIJA FINANČNIH VIROV ZA 
NALOŽBE (EFSI) 

 Evropski investicijski projektni portal (EIPP) 

 Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe: 

tehnična pomoč (EIAH) 

2. GOSPODARSTVU OLAJŠATI DOSTOP 
DO FINANCIRANJA 

 Predvidljivost in kakovost regulative  

 Umik nefinančnih, regulativnih ovir v ključnih 

sektorjih znotraj EU skupnega trga 

 Strukturne reforme na nacionalni ravni 

3. IZBOLJŠANO NALOŽBENO OKOLJE 

trije stebri naložbenega načrta za Evropo (“Junckerjev načrt”)  



 potencialnim uporabnikom zagotavlja preliminarne nasvete v zvezi s 
storitvami EIAH-a. 

 sprejema in izvaja preliminarni pregled zahtevkov za svetovalne storitve in 
prosilcem zagotavlja povratne informacije.   

 sproža obdelavo zahtevkov pri EIAH. 

 spremlja napredek EIAH projektov.  

 

 

Osnovni elementi zahtevka za storitve EIAH: 
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SID banka - nacionalna vstopna točka za EIAH 

Opis projekta in cilji Znesek naložbe 

Struktura financiranja Izvajalci 

Terminski načrt 
Razpoložljiva 

dokumentacija 

Obseg 
svetovalnih 

storitev 



 
 

 

Borut Kocič, Direktor oddelka za podjetja 

Telefon: 01/2007-530, email: borut.kocic@sid.si 

 

   Nadja Cvek, Vodja financiranja infrastrukture 

   telefon: 01/2007-569, email: nadja.cvek@sid.si 

 

Saša Keleman, Direktor oddelka za banke 

Telefon: 01/2007-538, email: sasa.keleman@sid.si 

 

www.sid.si 
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kontakti v SID banki 


