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SID banka pripravlja nov 100 milijonski program za financiranje 

občin 

Predsednik SID banke mag. Sibil Svilan ter guverner Rolf Wenzel in viceguverner 

Tomáš Boček Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) so se na sedežu SID banke 

dogovorili o novi zadolžitvi SID banke za 50 milijonov evrov. Sredstva bo SID banka 

namenila financiranju projektov s področja infrastrukture, energetske učinkovitosti 

in okolja. 

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka bo s temi sredstvi v kratkem oblikovala nov razvojno-

spodbujevalni program financiranja občin, kateremu bo dodala še 50 milijonov evrov, pridobljenih 

z zadolžitvijo pri Evropski investicijski banki (EIB). Program bo SID banka izvajala tako neposredno 

kot posredno (tj. skupaj z drugimi poslovnimi bankami), namenjen pa bo občinam in občinskim 

javnim podjetjem za financiranje projektov s področja infrastrukture, energetske učinkovitosti in 

okolja. Ročnost kreditov po tem programu bo do 25 let, vrednost posameznega financiranega 

projekta pa do 20 milijonov evrov. 

SID banka je v zadnjih deset letih iz virov CEB podpisala 90 kreditnih pogodb za projekte v skupni 

vrednosti 74 milijonov evrov, kar je odraz dobrega medsebojnega sodelovanja. 

Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan, je ob srečanju z guvernerjem in vice guvernerjem 

Razvojne banke Sveta Evrope povedal: »SID banka je s sredstvi CEB v desetih letih pod vodstvom 

guvernerja Wenzla omogočila številne infrastrukturne projekte slovenskih občin, predvsem 

gradnje ter prenove šol in vrtcev, pa tudi telovadnic in zdravstvene infrastrukture, financirali smo 

tudi projekte izgradnje vodovoda, kanalizacije in javnih cest. Ti projekti in omenjeno dobro 

sodelovanje obeh bank so ključni za trajnostni razvoj Slovenije, saj samo tako dolgoročni in ugodni 

viri financiranja omogočajo uspešno realizacijo javnih infrastrukturnih projektov.«  
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“Izredno cenimo dolgoletno aktivno sodelovanje s SID banko, ki se odraža v pomembnih socialnih 

in okoljskih učinkih na območju celotne Slovenije,« je sporočil guverner Wenzel. »Glede na 

trenutne potrebe in načrte krepitve slovenske gospodarske in socialne odpornosti je pomembno, 

da nadaljujemo z dobrim sodelovanjem, ter tako spodbudimo investicije, omogočimo trajnostno 

gospodarsko rast in nudimo boljši dostop to kakovostnih javnih storitev in s tem izboljšanih 

življenjskih pogojev vseh prebivalcev.« 

 

“SID banka je v Sloveniji naš dolgoletni partner,« je dodal viceguverner CEB  Tomáš Boček. 

“Sodelujemo z namenom krepitve našega partnerstva za boljši odziv na prioritete začrtane v 

Strategiji razvoja Slovenije 2030. Zavedamo se, da je izboljšanje socialne infrastrukture in 

kontinuirana dostopnost dolgoročnih finančnih virov, namenjenih občinam, ključna za okrevanje 

gospodarstva po krizi COVID-19, gospodarsko rast in ohranjanje nizke stopnje brezposelnosti.« 
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