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Ljubljana, 14.11.2019 
 
 
SID banka zelo uspešno plasira kohezijska sredstva  
 
Podjetjem in občinam je skupaj s finančnimi posredniki letos odobrila financiranje iz 
kohezijskih sredstev v skupni višini skoraj 73 milijonov evrov. 
 
Skupaj s sodelujočimi finančnimi posredniki (bankami, hranilnicami, javnimi skladi), kot so 
Sberbank, Gorenjska banka, Primorska hranilnica Vipava in Slovenski podjetniški sklad ter tudi 
neposredno preko SID banke, financiramo podjetja in javni sektor (start up podjetja, samostojne 
podjetnike, mala in srednje velika podjetja, socialna podjetja, velika podjetja ter občine in 
zadruge) na področju krepitve konkurenčnosti gospodarstva, raziskav, razvoja in 
inovacij, energetske učinkovitosti in urbanega razvoja.  
 
Sredstva prve tranše kohezijskih sredstev v višini 63,25 milijonov evrov, ki jih je SID banka prejela 
kot upravljavka Sklada skladov, so bila v celoti uspešno plasirana. Od pričetka prvih financiranj 
konec decembra 2018 do konca septembra 2019, torej v devetih mesecih, so SID banka in 
finančni posredniki, z omenjenimi finančnimi instrumenti, katerim so bila poleg kohezijskih 
sredstev dodana še sredstva finančnih posrednikov, s končnimi prejemniki sklenili 1.878 
kreditnih pogodb, v skupni vrednosti skoraj 73 milijonov evrov.  
 
Predsednik uprave, mag. Sibil Svilan pravi: “Z zadovoljstvom ugotavljamo, da lahko SID 
banka z uspešnim plasiranjem kohezijskih sredstev podjetjem še v letošnjem letu omogoči nova 
povratna sredstva, oziroma nadaljnjo uporabo finančnih sredstev kohezijske politike. S tem SID 
banka kot partnerica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službe vlade za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko uspešno uresničuje mandat upravljanja Sklada skladov in 
spodbujanja konkurenčnosti gospodarstva, ohranjanja in odpiranja novih delovnih mest ter 
trajnostnega razvoja Slovenije. Že v finančni perspektivi 2014-2020 je več poudarka na povratnih 
oblikah financiranja s finančnimi instrumenti, ta vloga pa se bo v naslednji finančni perspektivi 
2021-2027 še dodatno povečala. Uspešno črpanje kohezijskih povratnih sredstev je namreč 
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dokaz, da se podjetja zavedajo pomena trajnosti in ostalih prednosti, ki jih imajo finančni 
instrumenti v primerjavi z nepovratnimi sredstvi. S tem dokazujemo, da tudi v Sloveniji zmoremo 
uspešno, preko finančnih instrumentov oziroma povratnih sredstev, črpati kohezijska sredstva.“  

# # # 
 

O Skladu skladov:  

Sklad skladov je namenjen financiranju trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter 
tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja. Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter SID banka sta novembra 2017 podpisala sporazum o financiranju, s katerim se je oblikoval 
prvi Sklad skladov, namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Z oblikovanjem Sklada skladov je bil 
storjen pomemben korak v smeri večje vloge povratnih sredstev z uporabo finančnih instrumentov. Namen 
tako oblikovanega sklada je spodbujanje oziroma financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, 
inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja na področju 
raziskav, razvoja in inovacij, krepitve konkurenčnosti gospodarstva, energetske učinkovitosti in urbanega 
razvoja.  

Preko finančnih instrumentov iz naslova Sklada skladov, v okviru katerega je predvidenih 253 milijonov 
evrov, skupaj s finančnim vzvodom in upoštevaje ponovno uporabo vrnjenih sredstev evropske kohezijske 
politike, bo podjetjem in drugim končnim prejemnikom do konca leta 2023  na voljo več kot 370 milijonov 
evrov.  

Na področju mikroposojil so bila in bodo tudi v nadaljevanju, zagonskim oz. start-up podjetjem, s.p., mikro 
in malim podjetjem prek Slovenskega podjetniškega sklada in Primorske hranilnice Vipava, na voljo posojila 
z ročnostjo do 5 let in višino posojila do 25.000 EUR, brez ali z nižjimi pogoji zavarovanja, ter daljšim, do 2 
½ letnim moratorijem. Na področju raziskav, razvoja in inovacij so bila in bodo tudi v bodoče, podjetjem 
vseh velikosti (zagonska oz. start-up podjetja, samostojni podjetniki, MSP, velika podjetja, socialna podjetja 
ter zadruge) prek Sberbank, Gorenjske banke ter tudi direktno prek SID banke, na voljo posojila z zneskom 
posameznega posojila do 10 milijonov evrov, brez ali z nižjimi pogoji zavarovanj, z ročnostjo do 9 let ter 
daljšim, do 3 letnim moratorijem. V okviru Sklada skladov so na voljo tudi posojila za celovito energetsko 
prenovo javnih stavb, kjer so upravičenci ESCO podjetja ter občine. Posojila za urbani razvoj v mestnih 
občinah pa lahko pridobijo mestne občine, občinski javni stanovanjski skladi ter stanovanjske kooperative. 
Vse navedene instrumente odlikujejo dolge ročnosti, daljši moratoriji, nižje zahteve glede zavarovanj, hkrati 
pa se ne zaračunava nadomestil za odobritev in vodenje kredita. V okviru Sklada skladov je že na voljo tudi 
instrument lastniškega financiranja start up podjetij, v nadaljevanju leta pa bodo na voljo tudi novi 
instrumenti garancij za raziskave, razvoj in inovacije ter MSP.  
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