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OKVIR ZA IZDAJO ZELENIH OBVEZNIC 

 

1. UVOD 

 
       OZADJE 

SID Banka (SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana) je spodbujevalna, 
razvojna in izvozna banka, ki je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. Z bančnimi in 
zavarovalniškimi storitvami spodbujamo trajnostni razvoj in izboljšujemo konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva. 

SID Banka je bila ustanovljena leta 1992 kot Slovenska izvozna družba d.d., Ljubljana z 
namenom zagotavljanja zavarovanja in financiranja izvoza slovenskih podjetij. SID Banka je 
matična družba Skupine SID Banka, ki strankam ponuja široko paleto storitev za spodbujanje 
konkurenčnosti v mednarodnem gospodarskem sodelovanju. 

Republika Slovenija kot edini delničar nepreklicno in neomejeno odgovarja za obveznosti 
SID banke iz poslov, sklenjenih pri izvajanju dejavnosti iz 11. in 12. člena Zakona o Slovenski 
izvozni in razvojni banki (ZSIRB). Ta določba omogoča SID Banki zadolževanje na finančnih 
trgih, ne da bi ji bilo treba za vsako transakcijo zadolžitve pridobiti garancije Republike 
Slovenije. 

Poslanstvo SID Banke: Razvijamo in izvajamo finančnemu trgu dopolnilne dolgoročne 
finančne storitve in tako spodbujamo konkurenčnost gospodarstva, odpiranje delovnih 
mest ter trajnostni razvoj Slovenije.   

SID Banka razvija projekte s poudarkom na varstvu okolja, materialni in energetski 
učinkovitosti. Nadaljnji cilji vključujejo ustrezno ravnanje z odpadki, ustrezno rabo naravnih 
virov, spodbujanje naložb v infrastrukturo za varstvo okolja, uporabo obnovljivih virov 
energije in učinkovito rabo energije. 

Na področju financiranja prek finančnih posrednikov SID Banka uporablja EIB Družbena in 
okoljska načela in standarde1, na področju izvozno-finančnega zavarovanja pa sledi OECD 
Okoljski in družbeni politiki2. EIB je pomemben upnik SID banke, ki je zavezana določenim 
pravilom glede na vrsto projekta, ki ga lahko financira, in veljajo tudi za končne upravičence. 

 

 

                                                
1 http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/environmental-and-social-principles-and-standards.htm 
2 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG%282016%293&doclanguage=
en 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG%282016%293&amp;amp;doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG%282016%293&amp;amp;doclanguage=en
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OKVIR ZA IZDAJO ZELENIH OBVEZNIC 

 

        UTEMELJITEV IZDAJE ZELENIH OBVEZNIC 

SID banka v skladu z zakonodajo podpira ohranjanje okolja in energetsko učinkovitost s ciljem 
zagotoviti sredstva za podporo ukrepom za varstvo okolja, zagotoviti ustrezno ravnanje z 
odpadki, ustrezno rabo naravnih virov, povečati vlaganja v infrastrukturo za varstvo okolja ter 
spodbujati uporabo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije3.  

SID Banka je oblikovala Okvir za izdajo zelenih obveznic v skladu z ICMA Green Bond Principles 2018 
(Načela zelenih obveznic združenja ICMA 2018), da bi lahko izdala zelene obveznice za financiranje 
novih in refinanciranje4 obstoječih upravičenih projektov5, odobrenih na področjih obnovljivih virov 
energije, energetske učinkovitosti, preprečevanja in nadzora onesnaževanja, okoljsko trajnostnega 
upravljanja živih naravnih virov in rabe zemljišč, čistega prevoza, trajnostnega upravljanja vode in 
odpadne vode, izdelkov, prilagojenih za ekološko učinkovito in/ali krožno gospodarstvo, 
proizvodnih tehnologij/procesov in zelenih gradenj. 

ICMA Green Bond Principles 2018 so prostovoljne smernice, ki priporočajo preglednost in razkritje 
informacij ter spodbujajo integriteto pri razvoju trga zelenih obveznic s pojasnitvijo pristopa za 
izdajo zelenih obveznic. Okvir za izdajo zelenih obveznic SID banke v skladu z ICMA Green Bond 
Principles 2018 sledi ključnim komponentam: 

1. Poraba sredstev  

2. Postopek ocenjevanja in izbire projektov 

3. Upravljanje sredstev  

4. Poročanje 

5. Zunanji pregled 

Vsaka zelena obveznica bo izdana v skladu s tem Okvirjem za izdajo zelenih obveznic, ki se lahko 
občasno spremeni, in določa (1.) porabo sredstev, (2.) vrednotenje in izbor projektov, (3.) upravljanje 
sredstev iz obveznic, (4.) poročanje in (5.) zunanji pregled.  

 

 

 

 

                                                
3 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB-A, člen 11f) 
4 Obstoječi projekti se lahko refinancirajo, če niso starejši od treh let. 
5 Upravičeni projekti se lahko financirajo v obliki posojil, drugih vrst financiranja (npr. odkup terjatev) ali naložb v 
zelene obveznice izdane s strani drugih slovenskih podjetij.  

https://www.sid.si/sites/www.sid.si/files/documents/act_amending_the_slovene_export_and_development_bank_act_zsirb-a.pdf
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OKVIR ZA IZDAJO ZELENIH OBVEZNIC 

2. PORABA SREDSTEV  

Upravičeni projekti se lahko v celoti ali delno financirajo  in refinancirajo s sredstvi od izdanih zelenih 
obveznic. Projekti, ki se ne uvrščajo v ta Okvir za izdajo zelenih obveznic, se ne bodo financirali in 
refinancirali s sredstvi od izdanih zelenih obveznic. 

SID banka namerava sredstva od izdanih zelenih obveznic uporabiti za portfelj novih ali obstoječih 
upravičenih projektov (portfelj upravičenih zelenih projektov) v naslednjih kategorijah:  

Obnovljiva energija: 
• sončna energija, 
• vetrna energija; 
• geotermalna energija (viri z < 100 g CO2/kWh), 
• hidro energija (< 20 MW),  
• pridobivanje energije iz odpadkov.  

Energetska učinkovitost: 
• v stanovanjskih, javnih in poslovnih stavbah (z najmanj 20-odstotnim izboljšanjem 

energetske učinkovitosti), 
• v industrijskih procesih, razen v industrijskih procesih, ki uporabljajo fosilna goriva, 
• postavitev obratov za kogeneracijo (vključno s kogeneracijo na osnovi biomase iz 

odpadnih proizvodov, razen proizvodnje na osnovi fosilnih goriv).  

Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja: 
• ravnanje z odpadki,  
• ponovna uporaba in recikliranje, kot so projekti recikliranja odpadkov za predelavo 

ali ponovno uporabo materialov in odpadkov kot vhodnih materialov za nove 
izdelke ali kot virov.  

Okoljsko trajnostno upravljanje živih naravnih virov in rabe zemljišč: 
• pogozdovanje ali obnova certificiranih gozdov s certifikati PEFC ali FSC,    
• certificirano ekološko kmetijstvo, 
• biološka zaščita rastlin, 
• kapljično namakanje.  

Čisti transport: 
• električna potniška vozila,  
• električni množični prevoz potnikov (vlaki, avtobusi),  
• kolesarska infrastruktura,  
• električni lahki zrakoplovi, 
• električni tovorni promet, razen tovora, namenjenega prevozu fosilnih goriv, in 

prevoza, ki temelji na fosilnih gorivih.  

Trajnostno upravljanje voda in odpadnih voda:  
• čistilne naprave za odpadno vodo, 
• infrastruktura za izboljšanje kakovosti vode,  
• sistemi trajnostnega odvajanja vode v mestih in regulacija rek ter druge oblike 

ublažitve učinkov poplav. 
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Izdelki, proizvodne tehnologije in postopki, ki ustrezajo ekološko učinkovitemu 
in/ali krožnemu gospodarstvu, 
• razvoj in uvajanje okoljsko trajnostnih izdelkov z znakom za okolje ali okoljskim

certificiranjem, kot je znak EU za okolje 6,činkovita raba virov pri embalaži (najmanj
15 % manjša raba virov) in v distribuciji (logistični sistemi). 

Zelene stavbe: 
• stanovanjske stavbe z energetsko porabo največ 35 kWh/m2 na leto,
• nestanovanjske (javne in poslovne) zgradbe, ki spadajo med 15 % najbolj energetsko

učinkovitih nestanovanjskih zgradb v Sloveniji.

 IZKLJUČENI SEKTORJI 

Družbe in projekti, vključeni v naslednje dejavnosti, ne bodo upravičeni do uporabe sredstev od 
izdanih zelenih obveznic SID Banke:  

• proizvodnja jedrske energije,
• vojaška industrija in orožje,
• alkohol,
• igralništvo/razvedrilo za odrasle,
• sektorji, ki temeljijo na fosilnih gorivih.

3. POSTOPEK OCENJEVANJA IN IZBIRE PROJEKTOV

Izvajanje Okvirja za izdajo zelenih obveznic upravlja in nadzoruje kreditni odbor SID banke. Pri novo 
odobrenih projektih, tj. projektih, nastalih po prvi izdaji zelene obveznice SID banke, ter že 
obstoječih projektih bo kreditni odbor nadzoroval postopek vrednotenja in izbire primernih 
projektov znotraj upravičenih kategorij in v skladu z notranjimi pravili.  

Kreditni odbor bo vsaj enkrat letno izvedel pregled izbranih projektov, da bi zagotovil stalno 
izpolnjevanje meril za upravičenost. 

Vsi upravičeni zeleni projekti so in bodo odobreni v skladu s politiko kreditnega tveganja SID banke. 

SID banka bo postopoma razširila portfelj upravičenih zelenih projektov. SID banka prav tako 
namerava del sredstev od izdanih zelenih obveznic uporabiti za refinanciranje obstoječih 
upravičenih projektov, ki niso starejši od treh let. SID Banka lahko sredstva od izdanih zelenih 
obveznic uporabi za investiranje v zelene obveznice izdane s strani drugih slovenskih podjetij. 

6 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-products-and-services.html 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-products-and-services.html
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4. UPRAVLJANJE SREDSTEV

Sredstva od izdanih zelenih obveznic bodo porabljena za upravičene zelene projekte v obdobju treh 
let. Neporabljena sredstva od izdaje zelenih obveznic se investirajo v splošni likvidnostni portfelj SID 
banke. 

SID banka namerava iz sredstev od izdanih zelenih obveznic financirati projekte, ki izpolnjujejo 
merila upravičenosti, v skladu z zgoraj predstavljenim postopkom ocenjevanja in izbora.  

V primeru, da je SID banka seznanjena, da določen projekt v času trajanja zelene obveznice preneha 
izpolnjevati merila upravičenosti, bo SID Banka projekt odstranila iz portfelja upravičenih zelenih 
projektov in ga čim prej nadomestila z novim upravičenim zelenim projektom.  

SID banka bo pri ugotavljanju upravičenosti projektov za financiranje iz sredstev od izdaje zelenih 
obveznic uporabila lastno strokovno presojo, oceno in znanje o trajnostnih projektih.  

5. POROČANJE

ICMA Green Bond Principles 2018 zahtevajo od izdajateljev zelenih obveznic, da zagotavljajo 
informacije o porabi sredstev. Poleg tega ICMA Green Bond Principles 2018 priporočajo obveščanje 
o pričakovanih učinkih projektov.

SID banka bo od preteka prvega leta po dnevu izdaje zelene obveznice do dneva celotne porabe 
sredstev od izdane obveznice letno poročala o porabi sredstev in pričakovanih učinkih v obliki 
Poročila o zeleni obveznici. 

 Poročanje o porabi sredstev vključuje: 
• znesek porabljenih sredstev,
• znesek porabljenih sredstev po upravičenih kategorijah,
• znesek neporabljenih sredstev.

Za vsako upravičeno kategorijo bo predlagan ustrezen kazalnik v skladu z najboljšimi tržnimi 
praksami. Podlaga za določitev pričakovanih učinkov bo predvsem projektna dokumentacija ali, če 
bo izvedljivo, Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije Ministrstva za infrastrukturo 
Republike Slovenije7 ali strokovna presoja zunanjih svetovalcev. 

7 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12443 
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       Predvideno poročanje o učinkih 

Upravičene kategorije Preglednica pričakovanih učinkov 

Obnovljiva energija 

• Zmanjšanje/preprečevanje nastajanja izpustov toplogrednih 
plinov (TGP) na letni ravni v tonah ekvivalenta CO2

• Letna proizvodnja energije iz obnovljivih virov v MWh/GWh 
(elektrika) in GJ/TJ (druga energija)

• Zmogljivost obrata(ov) za pridobivanje energije iz obnovljivih 
virov, ki je (so) bili zgrajen(i) ali obnovljen(i) v MW

Energetska učinkovitost 

• Letni prihranek energije v MWh/GWh (elektrika) in GJ/TJ 
(varčevanje z drugo energijo)

• Zmanjšanje/preprečevanje nastajanja izpustov TGP na letni ravni 
v tonah ekvivalenta CO2

• Odstotek dosežene energetske učinkovitosti

Preprečevanje in 
nadzorovanje 

onesnaževanja 

• Ocena letnega potenciala opreme za zmanjšanje/preprečevanje 
emisij ali sproščanja določenega onesnaževala

• Količina odpadkov, ki se zmanjša ali prepreči na letni ravni
• Obnova onesnaženih območij v tonah obdelane 

prsti/onesnaženja/onesnaževal
• Letno zmanjšanje porabe vode v m3

• Letno zmanjšanje zajema voda v m3

• Obdelava vode in odplak
Okoljsko trajnostno 

upravljanje živih 
naravnih virov in rabe 

zemljišč 

• Izpusti CO2, ki so se preprečili z zasajenimi gozdovi
• Skupna površina zemljišč v okviru trajnostno certificiranih gozdov 
• Obseg financiranih ekološko trajnostnih kmetijskih zemljišč v m2

Čisti transport 
• Zmanjšanje izpustov TGP/preprečene tone ekvivalenta CO2

• Število financiranih javnih vlakov/avtobusov in lokacij
• Absolutno letno zmanjšanje izpustov onesnaževal (ki niso TGP)

Trajnostno upravljanje 
voda in odpadnih voda 

• Litri reciklirane vode
• Kakovost vode rek

Izdelki, proizvodne 
tehnologije in postopki, 

ki ustrezajo ekološko 
učinkovitemu in/ali 

krožnemu gospodarstvu 

• Število projektov krožnega gospodarstva

Zelene stavbe • Število zelenih stavb
• Poraba energije (kWh/m2/leto)
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6. ZUNANJI PREGLED  

 

       Neodvisno mnenje zunanjega ocenjevalca  
 
Za potrditev veljavnosti Okvirja za izdajo zelenih obveznic je SID Banka neodvisno mnenje druge 
stranke pridobila od družbe Sustainalytics. Neodvisno mnenje druge stranke je objavljeno na spletni 
strani SID banke.  
 
        Preverjanje po izdaji 
 
SID banka lahko letno od preteka prvega leta po dnevu izdaje zelene obveznice do dneva dospetja 
zelene obveznice (ali do dneva celotne porabe sredstev od izdane obveznice) zahteva omejeno 
poročilo z zagotovilom o porabi sredstev od izdaje obveznic za financiranje upravičenih kategorij, ki 
ga zagotovi njen trenutni zunanji revizor (ali kateri koli prihodnji zunanji revizor).  
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