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Predstavniki Mestne občine Koper in SID banke so danes
slavnostno odprli novo podzemno garažno hišo, ki bo
razbremenila in revitalizirala staro mestno jedro

Mestna občina Koper je gospodarsko, trgovsko, prometno, izobraževalno in
kulturno središče obalno-kraške regije. Zaradi čedalje večjih potreb po parkirnih
mestih za stanovalce, dnevne migrante in druge obiskovalce, se je MOK odločila,
da zgradi javno podzemno parkirno hišo pod Muzejskim trgom v Kopru. Za
financiranje gradnje je MOK pridobila dolgoročni posojili SID banke v skupni
vrednosti štirih milijonov evrov, poltretji milijon evrov pa je občina zagotovila iz
lastnih sredstev.
SID banka je projekt financirala z dvema dolgoročnima kreditoma s ciljem zagotoviti
maksimalno ugodne pogoje financiranja, pri čemer so združili evropska kohezijska sredstva in
lastna sredstva SID banke. Mestni občini Koper so eno posojilo zagotovili v okviru razvojnospodbujevalnega programa za financiranje občin, drugo posojilo pa po programu kreditov za
urbani razvoj iz Sklada skladov SID banke, kjer so na voljo povratna evropska kohezijska
sredstva. S sredstvi iz Sklada skladov je bilo omogočeno sofinanciranje Republike Slovenije in
EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.
Nova, podzemna parkirna hiša je ključnega pomena za ureditev prometa v starem mestnem
središču. Njen glavni namen je razbremenitev historičnega mestnega jedra s postopnim
zmanjševanjem motornega prometa v mestu ter umikom parkirnih mest v podzemne etaže in
na obrobje mesta, kar bo omogočilo umeščanje različnih vsebin na odprte javne površine. V
okviru gradnje parkirne hiše je občina predvidela tudi ustrezno število parkirnih mest za
invalide (23 mest oziroma 5 odstotkov), zagotovila pa je tudi pogoje za postavitev polnilnic za
električna vozila.

»Financiranje projektov urbanega razvoja, kamor sodijo tudi revitalizacija degradiranih
mestnih površin ter skrb za okolje in posledično zdravje prebivalcev, so ene od temeljnih
prioritet SID banke. S financiranjem gradnje koprske parkirne hiše v SID banki spodbujamo
naložbe v lokalno infrastrukturo ter razbremenitev starih mestnih jeder, kot tudi uporabo okolju
prijaznejših vrst prevoza,« je poudaril predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan.
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Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan: »Na območju Muzejskega trga in okolice je

trenutno 215 javnih parkirnih mest, ki jih bomo nadomestili s kar 466 parkirnimi mesti v novi
garažni hiši. Območje projekta bo z izvedbo projekta revitalizirano, saj bodo z umikom
mirujočega prometa zagotovljeni temeljni pogoji, da Muzejski trg ponovno postane središče
urbanega dogajanja in generator mestnega utripa. S pomočjo kreditov SID banke je Občina
uspela pravočasno realizirati in zaključiti zelo pomemben občinski projekt s specifičnim ciljem:
Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. Takšno sodelovanje med MOK in SID banko lahko

tako na kratko opišemo kot zgled uspešnega medsebojnega sodelovanja.«
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realizacijo projekta podzemne garažne hiše je občina dosegla naslednje cilje:
zmanjšanje prometne in urbane okoljske obremenitve,
prenova in revitalizacija degradiranih urbanih območij,
prometna razbremenitev ob zagotavljanju boljše prometne dostopnosti,
izboljšanje prometne varnosti v Kopru,
izboljšanje privlačnosti obstoječe turistične ponudbe mesta Koper z zagotovitvijo večje
količine parkirnih mest,
• urejenost in privlačnost odprtih mestnih površin in mestnih obal,
• ureditev dostopov in uporabnosti površin za starejše in funkcionalno ovirane osebe,
• vzpostavitev boljših in dodatnih povezav mestnih predelov z obalo in mestnim središčem.
###

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.

Skladi skladov SID banke
Sklad skladov je namenjen financiranju projektov energetske učinkovitosti, urbanega razvoja mestnih
občin, trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja podjetij 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
SID banke, namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev, s čimer je omogočeno
sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Z oblikovanjem
Sklada skladov je bil storjen pomemben korak v smeri večje vloge povratnih sredstev z uporabo
finančnih instrumentov. Preko finančnih instrumentov iz naslova obstoječega Sklada skladov SID banke,
v okviru katerega je predvidenih 253 milijonov evrov kohezijskih sredstev, ki se črpajo po tranšah, ter
skupaj s finančnim vzvodom in upoštevaje ponovno uporabo vrnjenih sredstev evropske kohezijske
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politike, bo podjetjem in drugim končnim prejemnikom do konca leta 2023 na voljo več kot 370
milijonov evrov.
Sklad skladov COVID-19 je nov sklad v okviru Skladov SID banke, ki je namenjen financiranju
investicij, raziskav, razvoja in inovacij ter obratnih sredstev za izboljšanje likvidnosti in okrevanje
gospodarstva, ki je utrpelo škodo zaradi epidemije COVID-19. V okviru Sklada skladov COVID-19 je
skladno s sporazumom sklenjenim med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banko,
namenjenih dodatnih 65 milijonov evrov evropske kohezijske politike, na podlagi česar bo preko
finančnih inštrumentov mikroposojil in posojil za raziskave, razvoj in inovacije, končnim prejemnikom
namenjenih predvidoma 95,1 mio EUR, pri čemer bo s ciljem čim hitrejšega posredovanja sredstev v
gospodarstvo, moral biti znaten del sredstev porabljen v letu 2020 in 2021. Financiranje končnih
prejemnikov preko mikroposojil bo potekalo preko izbranih finančnih posrednikov, posojila za RRI pa bo
izvajala SID banka sama.
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