
                   SPOROČILO ZA JAVNOST 

Ljubljana, 16. julij 2021 

 

Podjetje Pet Pak d.o.o. in SID banka sta danes slavnostno odprla 

nov poslovno – proizvodni objekt v Postojni, s katerim bo 

podjetje podvojilo proizvodne kapacitete in je posledica 10 

milijonskega dolgoročnega posojila SID banke 

 

Pet Pak d.o.o. je vodilno malo podjetje na slovenskem trgu na področju izdelave 

izdelkov iz ekološko razgradljive PET plastike, ki se uporabljajo v kozmetični in 

prehrambni industriji. Zaradi prostorske stiske in povečanja proizvodnje so zgradili 

nove, sodobne poslovno-proizvodno-skladiščne prostore v Postojni. Za financiranje 

gradnje je podjetje Pet Pak pridobilo ugodno dolgoročno posojilo SID banke v višini 

10 milijonov evrov, skoraj 1,9 milijona pa so zagotovili iz lastnih sredstev.  

 

SID banka je projekt financirala z lastnimi sredstvi, in sicer z dolgoročnim kreditom, s katerim 

izpolnjuje tudi nekaj svojih glavnih nalog – spodbujanje izvozno usmerjenih podjetij in okoljskih 

ter krožnih poslovnih modelov po kakršnem posluje podjetje Pet Pak, ki izvozi več kot 90 % 

svojih okolju prijaznih izdelkov. Pet Pak je družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno v letu 

2005 in posluje skladno s cilji evropske regulative EMAS, ki zajema skrb za okolje in nenehno 

izboljševanje tehnoloških postopkov. Podjetje z uporabo recikliranega materiala v celoti sledi 

načelom krožnega gospodarstva ob hkratni bistveno nižji rabi energije. Poleg rešitve prostorske 

stiske, centraliziranega skladišča in prihrankov energije, bo nov objekt pripomogel tudi k 

povečanju obsega proizvodnje, številu zaposlenih in povečanju dodane vrednosti na 

zaposlenega.   

 

Direktor podjetja Pet Pak d.o.o., Ljubo Nadoh: »Naš cilj je, da v Postojni najprej 

optimiziramo naše poslovanje, potem pa, da na tej lokaciji zgradimo tudi visoko regalno 

skladišče, ki bo avtomatizirano in bo močno izboljšalo naše poslovne procese od začetne točke 

– razvoja izdelka – do končne točke, ko ga odpremimo na pot h končnemu kupcu. Načrtujemo 

tudi vsaj 20 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Nove sodelavce pa bomo iskali 

predvsem v lokalnem okolju«. 

  

Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan je ob otvoritvi povedal: »SID banka je 

ena izmed prvih pobudnic koncepta trajnostnega in krožnega gospodarstva v Sloveniji že več 

kot desetletje nazaj in veseli smo, da bo nov objekt trajnostno pripomogel h konkurenčni rasti 

podjetja. Proizvodnja njihovih izdelkov je v skladu z evropsko strategijo za plastiko v krožnem 

gospodarstvu, ki pravi, da pametna, inovativna in trajnostna industrija plastike, v kateri 
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zasnova in proizvodnja v celoti upoštevata potrebe po ponovni uporabi, popravilu in 

recikliranju, prinašajo rast in nova delovna mesta ter pripomorejo k zmanjšanju emisij 

toplogrednih plinov in znižujejo odvisnost od uvoza fosilnih goriv. SID banka tako s 

financiranjem takšnih projektov utrjuje svoje poslanstvo spodbujanja zelenega in krožnega 

gospodarstva za trajnostni razvoj Slovenije«.  

 

Ob obstoječi ponudbi kreditov na trgu namreč želi SID banka tudi s finančnimi instrumenti v 

sodelovanju skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pospešiti nujen prehod 

slovenskih podjetij v trajnostni razvoj. SID banka že več kot desetletje posveča posebno 

pozornost spodbujanju transformacije gospodarstva v bolj trajnostne in krožne oblike 

poslovanja, h kateri spodbuja tudi nov program financiranja Naložbe 3. Prav tako SID banka 

vgrajuje okoljske, družbene in korporativne oziroma t. i. ESG dejavnike v svoje postopke 

financiranja vseh razpoložljivih kreditov, ki jih je mogoče pridobiti neposredno preko njih. SID 

banka ima že dolgo oblikovan tudi sistem ocenjevanja 5-bilanc (finančne, surovinske, okoljske, 

energetske in inovacijske bilance), ki je zasnovan tako, da poda široko sliko tako o trajnostnih 

praksah v podjetju kot o tehnološki in kadrovski zmožnosti podjetja, tudi za prehod v poslovni 

model krožnega gospodarstva.  

 

 

### 

 

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 komercialnih poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne 
pomanjkljivosti, ki nastanejo, kadar na trgu ni zadostne oziroma 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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