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2SID banka

Ustanovljena kot                                                  
Slovenska izvozna družba (SID), 1992
na podlagi Zakona o zavarovanju in financiranju
mednarodnih gospodarskih poslov.

v SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, 
d.d., Ljubljana, 2005 – 2008.

Preoblikovanje

Republika Slovenija - 100%. 

Lastništvo

na področju financiranja in zavarovanja glede 
na potrebe v gospodarstvu in javnega sektorja.

Odpravljanje tržnih pomanjkljivosti
in ustvarjanje priložnosti

2.318.834 tisoč EUR (2018)

Bilančna vsota

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

197

Zaposleni

AA-/A-1+ (S&P)

Bonitetna ocena:



3Storitve Skupine SID banka

PROGRAMI NEPOSREDNEGA 
FINANCIRANJA PODJETIJ

• tehnološko razvojni projekti za vse vrste družb

• investicije v izvoz, turizem, lesno predelovalno
industrijo in druge (vhodne) investicije

• poslovanje ter naložbe s kapitalskim utrjevanjem
za MSP

• okoljski in energetski projekti

• zavarovanje kreditov za pripravo na izvoz

• zavarovanje izvoznih kreditov

• zavarovanje investicij (izhodnih)

• zavarovanje bančnih garancij

FINANCIRANJE ZAVAROVANJE

PROGRAMI FINANCIRANJA PREKO BANK

SKLAD LASTNIŠKEGA KAPITALA ZA MSP Z 
EVROPSKIM INVESTICIJSKIM SKLADOM

• projektno financiranje

• Sklad skladov za evropska kohezijska sredstva

• vstopna točka za Evropsko inovacijsko 
svetovalno vozlišče – EIAH

• Instrument za povezovanje Evrope (CEF 
blending) – presoja in sofinanciranje

• uradna razvojna pomoč (CMSR)

DRUGO

FINANCIRANJE IZ VIRA ZELENE OBVEZNICE



4Na voljo 1,56 milijard € povratnih sredstev
za start-up, mikro, MSP, mid-cap in velika podjetja, občine in zadruge

Posojilni skladi

• turizem 160 mio €
• naložbe 77,5 mio  €
• izvoz 50 mio €  
• les 20 mio €
• potrpežljiva posojila

200 mio €

Financiranje občin 
100 mio €

Neposredno financiranje  s 

finančnim inženiringom 

607,5 mio €

Posredno financiranje

preko poslovnih bank 

700 mio €

Sodelujoče banke: 

Abanka, Addiko Bank, 

Gorenjska banka, NLB, 

NKBM, Sberbank, UniCredit 

Bank.

Posredno

preko poslovnih bank, 

hranilnic in skladov  

100 mio €

Posojila za RRI 

• Sberbank

• Gorenjska banka

Mikrokrediti

• SPS

• Primorska hranilnica

Neposredno SID banka

153 mio €

• Portfeljske garancije

za MSP in RRI

• Posojila za RRI 

• Posojila za urbani razvoj
• Posojila za energetsko

učinkovitost

Sklad  skladov  

253 mio €



5SID banka je s svojimi storitvami prisotna v več kot 100 državah

2,0 mrd €
prodaje slovenskih podjetij

0,8 mrd €

dodatnega BDP

Skoraj 5.000

novih zaposlitev

2,3 mrd €

finančnih storitev SID banke

0,8 mrd € 

dodatnega izvoza

CMSR
• bilateralna razvojna pomoč
• analize deželnih tveganj
• tržne analize

Učinki SID banke v letu 2018

Prisotni v
več kot 100 
državah

Zavarovanih ali 
financiranih 2.200 
končnih 

upravičencev



Financiranje občinskih projektov



7Občinam namenjeni 
programi financiranja

• financiranje posameznih projektov iz NRP 
občine

• znesek posameznega kredita do 
17.000.000 €.

• kredit SID banke največ 85% celotnih 
stroškov projekta

• dolga ročnost kredita – do 20 let
• možnost moratorija na odplačilo glavnice
• brez zavarovanj
• možnost variabilne (6m EURIBOR + 

pribitek) ali fiksne obrestne mere

Dolgoročno financiranje naložb v lokalno 
javno infrastrukturo ter lokalnih ukrepov 
učinkovite rabe energije in stanovanjske 
oskrbe (javna stanovanja).

• javni sektor in ESCO podjetja (samo 
celovite energetske prenove stavb 
javnega sektorja).

• krediti od 100.000 € do 15.000.000 €
• financiranje 100 % upravičenih stroškov.
• ročnost do 25 let, možen dolg moratorij 

(do ½ ročnosti kredita).
• vpis zastavne pravice na predmetu 

financiranja ali brez zavarovanj.

Projekti celovite energetske prenove javnih 
stavb.

• mestne občine, občinski javni stanovanjski 
skladi, podjetja, ki upravljajo s stavbami ali 
javnimi površinami, stanovanjske 
kooperative.

• krediti od 500.000 € do 7.000.000 €

• financiranje 100 % upravičenih stroškov.

• ročnost do 25 let, možen dolg moratorij (do 
½ ročnosti kredita)

Projekti urbane prenove ali novogradnje s 
ciljem povečanja javno stanovanjskega fonda, 
drugi projekti fizične prenove urbanih območij.

OBČINE 1:
Financiranje infrastrukturnih in 
okoljevarstvenih projektov 
občin

UR: 
Posojila za financiranje 
projektov urbanega razvoja za 
občine

EE: 
Posojila za financiranje celovite 
energetske prenove javnih 
stavb za občine
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Primeri projektov občin kjer so posojila SID banke 

dopolnila financiranje z nepovratnimi sredstvi

Mestna občina Koper
• parkirna hiša pod Muzejskim trgom v Kopru
• financiranje: kredita SID banke po programih OBČINE 1 in 

Urbani razvoj
• strateško pomembno parkirišče, ki bo razbremenilo 

historični del mesta in pripomoglo k umikanju motornega in 
zmanjšanju mirujočega prometa

Mestna občina Kranj
• infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
• financiranje: kredit SID banke po programu OBČINE 1 

(40% sredstev), nepovratna sredstva (38% sredstev), 
ostalo občinska proračunska sredstva 

• dokončna ureditev problematike kanalizacije in obremenitve 
z odpadnimi vodami v območju Centralne čistilne naprave 
Kranj

Občina Log-Dragomer
• energetska sanacija in prenova stavbe „Stara šola Log“
• financiranje: kredit SID banke po programu Energetska 

učinkovitost (40%), nepovratna sredstva MZI (40%), ostalo 
proračunska sredstva 

• izboljšanje stanja na področju rabe energije (boljša 
energetska učinkovitost, manj emisij CO2), zmanjšanje 
porabe energije in posledično stroškov za delovanje objekta

Občina Piran
• rekonstrukcija in dograditev Zdravstvenega doma Lucija
• financiranje: kredit SID banke po programu OBČINE 1 

(78%), ostalo nepovratna sredstva MZ in EKO sklada
• skoraj-nič-energetski objekt, ki bo znižal stroške ogrevanja 

in vzdrževanja ter izboljšal kakovost zdravstvene oskrbe



9Trajnostno usmerjene storitve
v okviru Evropskega svetovalnega vozlišča (EIAH)

Projektna pisarna - lokalno svetovalno vozlišče SID banke

• za slovenska podjetja, občine in druge organizacije.
• pomoč pri pripravi projektov za pridobitev sredstev Naložbenega 

načrta za Evropo oz. Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI).
• svetovanje pri razvoju on strukturiranju projektov, finančno svetovanje, 

pomoč pri pridobitvi sredstev EU in kombiniranjem z drugimi viri 
financiranja.

• nudenje tehnične pomoči, npr. izdelave študij izvedljivosti, ipd.; pilotni 
projekt - priprava Celostne prometne strategije v občini Ankaran

Evropsko svetovalno vozlišče 
(European Investment Advisory Hub - EIAH) 
• skupna pobuda EK in EIB v okviru Naložbenega načrta za Evropo, ki je sestavni 

del EFSI (t.i. Junckerjev sklad)
• namen: prijaviteljem projektov omogočiti usmerjeno tehnično pomoč pri 

identifikaciji, pripravi in razvoju projektov v EU. 
• cilj: izboljšati naložbeno okolje v EU in odpraviti pomanjkljivosti oz. ozka grla pri 

mobilizaciji financiranja
• za razvoj uspešnih, trajnostnih in kakovostnih projektov. 

Organiziranje 
tehnične pomoči 
spodbujevalne banke 
izvajajo kot 
svetovalno storitev 
na posredniški 
osnovi: povezujejo 
razpoložljiva 
nacionalna in 
evropska sredstva s 
konkretnimi projekti.
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Urbana platforma 

- nov finančni mehanizem

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 (primer: gradnja javnih stanovanj v območju ene regije)
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Infrastrukturne potrebe občin se povečujejo

Področja razvoja občin, kjer bo v prihodnje potrebnih več finančnih sredstev 

• oskrba starejših občanov: pomanjkanje domov za starejše občane, varovanih 
stanovanj in možnosti dnevnega varstva.

• javna stanovanja za mlade
• problem kopičenja odpadkov (gradnja obratov za predelavo odpadkov, sežigalnic)
• ureditev čistilnih naprav za aglomeracije pod 2.000 PE (ocena potrebnih investicij 

več kot 600 milijonov EUR)
• trajnostna mobilnost: zgostitev in povezava sistemov polnilnic za električna vozila, 

ureditev javnega prevoza (Park&Ride …)
• podnebne spremembe (občine se bodo morale odzvati na spremenjene vremenske 

pojave, npr. povečanje kapacitet obstoječi kanalizacijskih omrežij za meteorne vode, 
ki so preobremenjena ob močnih nalivih – poplava na Ptuju, poleti 2018)

• dodatne zahteve, ki izhajajo iz Zelenega dogovora nove Evropske komisije (katera 
slovenska občina bo prva ogljično nevtralna ??)
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direktor 
Oddelek za projektno in izvozno 

financiranje

tel: 01/2007-530

Roman Rojc

Kako do nas?

vloge podjetij SID banka 
sprejema na spletni strani

https://vloge.sid.si

ali

sklad.skladov@sid.si

E-portal

https://www.sid.si/

https://www.sklad skladov.si/

Spletna stran SID banke

https://vloge.sid.si/
mailto:sklad.skladov@sid.si
http://www.sid.si/
http://www.sid.si/

