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Izvedenih 110 uspešnih infrastrukturnih projektov slovenskih
občin, ki jih je financirala SID banka
SID banka je v zadnjih letih financirala občinske projekte v skupni višini več
kot 160 milijonov evrov in s tem prispevala k posodobitvi infrastrukture in
izboljšanju kakovosti življenja v občinah po vsej Sloveniji, posledično pa
pripomogla tudi k večji decentralizaciji in skladnejšemu regionalnemu razvoju.
Občine pri zagotavljanju sredstev za izvajanje svojih projektov poleg lastnih proračunskih sredstev
največ uporabljajo nepovratna evropska sredstva in podobne oblike pomoči. Vendar za zaprtje
finančne konstrukcije pogosto potrebujejo še dodatno financiranje, ki ga v obliki povratnih
sredstev (posojil) pridobivajo na finančnem trgu, kjer se zaradi daljših ročnosti in namenom
prilagojenih programov pogosto obrnejo prav na SID banko.
SID banka občinam in javnim podjetjem nudi posojila po programu financiranja občin kjer
so na voljo posojila z ročnostjo do 20 let, za kar SID banka namenja lastna sredstva, sredstva
Razvojne banke Sveta Evrope (CEB), Evropske investicijske banke (EIB) in evropska
kohezijska sredstva v obliki finančnih instrumentov za financiranje energetske prenove javnih
stavb in urbanega razvoja iz Sklada skladov SID banke. Poleg tega je SID banka je že od leta
2015 v okviru Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH) vstopna točka za
Slovenijo, v letu 2019 je bila z EIB sklenjena tudi pogodba za tehnično pomoč za namen
vzpostavitve in delovanja projektne pisarne. Cilj projekta je izboljšati naložbeno okolje in odpraviti
pomanjkljivosti pri mobilizaciji financiranja, zlasti s spodbujanjem investicijskih svetovalnih
storitev na lokalni ravni in s tem podporo predlagateljem projektov pri razvoju uspešnih,
trajnostnih in kakovostnih projektov. Doslej je bilo izvedenih 30 presoj upravičenih projektov, ter
omogočena izvedba 4 obširnejših študij za namen celostnega razvoja občin in trajnostne oskrbe
starejših.
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S sredstvi po programih posrednega in neposrednega financiranja je bilo tako izvedenih že 110
projektov občin in javnih podjetij. Več kot polovica, kar 76, financiranih projektov je bilo s področja
vzpostavitve gospodarske, javne in druge infrastrukture, predvsem izgradnje ali obnove cest,
kolesarskih poti, kanalizacije, vodovoda, šol in vrtcev ter tudi neprofitnih najemnih stanovanj in
infrastrukture za oskrbo starejših občanov. Sledijo okoljevarstveni projekti – čistilne naprave,
regulacija voda in predelava odpadkov, ki jih je bilo 24 ter naložbe za učinkovitejšo rabo energije.
Na tem področju je največ projektov energetske sanacije javnih stavb (5) in obnovljive rabe
energije (5).
V SID banki, skladno s poslanstvom in strategijo, še posebej spodbujajo občinske infrastrukturne
in druge projekte, ki imajo zeleno ali trajnostno komponento in so v zadnjih letih v porastu. To je
pomembno predvsem z vidika postopnega prehoda na modele krožnega gospodarstva, ki bo
zagotovo hitrejši, če ga bodo vodile občine in javna podjetja.

»Spodbujanje lokalnega in regionalnega razvoja ter urbanega razvoja mest je skupaj s
financiranjem zelenih, okoljevarstvenih in energetskih projektov že več kot desetletje ena od
prednostnih nalog SID banke. Finančno ponudbo zato redno prilagajamo potrebam lokalnih
skupnosti in trendom s področja javnih investicij ter trajnostnega razvoja. Tako lahko občinam in
javnim podjetjem zagotovimo ustrezne storitve in finančne produkte, pri čemer je zelo pomembno
naše dobro sodelovanje z EIB in CEB kot ponudniki sredstev ter tudi z vsemi ostalimi deležniki.
Uspešni projekti na področju javne infrastrukture pomembno zvišujejo kakovost življenja
prebivalcev s tem pa neposredno prispevajo k trajnostnemu razvoju Slovenije.« je o dobrem
sodelovanju z občinami povedal predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan.
###
SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka v 100-odstotni lasti države, katere ključna naloga
je spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja. V skladu z zakonodajo z opravljanjem finančnih
storitev podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih
koristi. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne
pomanjkljivosti, ki nastajajo, kadar na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev
zasebnega sektorja (zlasti na področjih razvoja konkurenčnega gospodarstva, razvoja družbe znanja in
inovativnega podjetništva, razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje ter regionalnega in družbenega
razvoja). SID banka lahko zagotavlja cene pod »tržnimi« oziroma referenčnimi obrestnimi merami, ki jih
objavlja Evropska komisija. Dovoljene državne pomoči podjetjem so pri programih SID banke opredeljene
kot ugodnosti, ki izhajajo iz možnosti koriščenja nižjih obrestnih mer kot bi jih za isto transakcijo ponujali
morebitni poslovni finančni posredniki.
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