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4 milijonsko posojilo SID banke omogočilo investicijo v krepitev
trajnostnega razvoja turizma
Predstavniki SID banke in Holdinga Kobilarna Lipica so danes podpisali kreditni
pogodbi v skupni višini 4 milijone evrov za financiranje investicije v hotelski
kompleks Maestoso v Lipici. Obnova in razširitev hotela Maestoso bo prispevala k
utrditvi Kobilarne Lipica kot ene najbolj prepoznavnih turističnih destinacij v
Sloveniji.
SID banka bo zagotovila financiranje prenove hotelskega kompleksa, ki je del kulturnozgodovinskega spomenika izjemnega pomena za Republiko Slovenijo, iz lastnih virov, in sicer
z dvema dolgoročnima kreditoma v skupni višini 4 milijone evrov. S financiranjem projekta SID
banka prispeva k udejanjanju dolgoročne strategije razvoja slovenskega turizma, saj se bodo
poleg ohranitve in nadgradnje nastanitvenih kapacitet učinki odražali tudi v širšem okolju.
Družba Holding Kobilarna Lipica s prenovo hotela sledi strategiji slovenskega turizma, ki
daje prednost naložbam v novo visokokakovostno ponudbo nastanitev. Slovenski turizem se
usmerja v izkoriščanje trajnostnega potenciala turizma iz naslova prostora, zelenega in
ohranjenega naravnega in avtentičnega kulturnega okolja. Investicija v hotel bo imela doprinos
k razvoju slovenskega turizma in k učvrstitvi poslovnega modela Holdinga Kobilarne.
Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan: »Projekt prenove bo imel velik

prispevek k bodočemu poslovanju in krepitvi Holdinga Kobilarna Lipica, ne nazadnje pa tudi k
razvoju edinstvene turistične destinacije in prepoznavnosti Slovenije. Strateška vizija
slovenskega turizma je lahko, da je Slovenija zelena butična destinacija za zahtevnega
obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, hkrati pa tudi mir in osebne izkušnje, kar bo
Kobilarna Lipica s tem projektom zagotovo nudila. SID banka s tovrstnim financiranjem
pospešuje investicije v turistično infrastrukturo in s tem skrbi tudi za trajnostno rast
slovenskega turizma.«
Direktor Holdinga Kobilarna Lipica, Matej Oset: »S podporo SID banke smo v Holdingu

Kobilarna Lipica, d.o.o. oplemenitili sredstva, ki jih je za prenovo Hotela Maestoso 4* superior
namenila ustanoviteljica družbe, Republika Slovenija. Tako smo zagotovili sredstva za največjo
in najpomembnejšo naložbo v turizem na posestvu Kobilarne Lipica v zadnjih 40 letih. Uspešen
zaključek investicije nas navdaja z zadovoljstvom in ponosom, saj predstavlja prenova Hotela
Maestoso 4* superior novo rojstvo in simbolen začetek nove zgodbe turizma v Lipici, obenem
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pa je izjemnega pomena tudi za zaokrožitev ponudbe in utrjevanje vloge Lipice kot generatorja
rasti turizma v regiji.«
###
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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