
 

                                                                          

 

 

 

OSNUTEK AGENDE 

Investicijski sklad pobude Tri morja 

Virtualna mini konferenca 
 

 

6. november 2020 

Ljubljana, Slovenija 

 

12.30 – 13.00 Mini konferenca registracija in prijava 

13.00 – 13.20 

Uvodni pozdrav 

Iztok Grmek, generalni direktor Direktorata za gospodarsko in javno 

diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve  

Mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke 

13.20 – 14.20 

3SIIF – Splošna predstavitev in razvoj v prihodnje 

Predstavniki 3SIIF 

14.20 – 14.40 
Predstavitev svetovalca za naložbe 

Gavin Tait, CEO, AMBER Infrastructure Group  

14.40 – 15.00 
Poročilo Mednarodnega denarnega sklada:  Centralna, Vzhodna in Jugovzhodna 
Evropa po COVID-19: zagotovitev okrevanja preko premišljenih javnih naložb  

Kamil Dybczak, Raju Huidrom, Andy Jobst, Mednarodni denarni sklad 

15.00 – 15.20 Q&A in zaključek 

 

*Dogodek bo potekal v angleškem jeziku brez prevajanja. 

 

      ### 

 
O investicijskem skladu pobude 3 morij 

Investicijski sklad pobude Tri morja je bil ustanovljen z namenom možnosti financiranja ključnih 

infrastrukturnih projektov v t. i. regiji Treh morij, ki obsega 12 držav članic Evropske unije med 

Baltikom, Črnim morjem in Jadranom, tudi Slovenijo. Ključna prioriteta sklada je razvoj transportne, 

energetske in digitalne infrastrukture za krepitev povezave sever-jug ter zmanjšanje razlik v razvoju 

teh regij in ostalega območja Evropske unije. Vlada Republike Slovenije sodelovanje v Pobudi treh 

morij vidi kot eno izmed razvojnih usmeritev države, zato podpira sodelovanje v naložbenem delu 



 

                                                                          

 

 

pobude Tri morja in s tem pridružitev SID banke naložbenemu skladu višini do 23 milijonov evrov. SID 

banka z vplačilom želi prispevati k zmanjšanju investicijske vrzeli med državami članicami EU, 

zagotoviti vključitev slovenskih infrastrukturnih projektov ter nenazadnje slovenskim podjetjem 

olajšati dostop do sodelovanja pri projektih, ki bodo izvedeni v okviru sklada. O financiranju 

projektov, ki naj bi dosegali vrednost nekaj 10 mio €, odloča neodvisni investicijski odbor, ki pri svojem 

odločanju upošteva skladnost  strategije, pričakovano donosnost ter pričakovane stroške in koristi 

projekta. Sklad, katerega predvidena življenjska doba je 15 let, deluje torej na tržnih načelih in z 

vplačilom lastniškega kapitala podpira ustrezno donosne projekte. Za geografsko razpršenost poslov 

sklada si upravljavec prizadeva (»best effort basis«) v vseh 3SI državah ali sosednjih državah. V 

naložbeni sklad so že vplačali poljska razvojna (BGK) ter romunska razvojna banka (Eximbank), 

medtem ko Estonija in Latvija zaključujeta postopke za vstop v sklad. Na virtualnem vrhu pobude 

prejšnji mesec v Talinu so vstop najavile še Bolgarija, Hrvaška, Litva, Madžarska in Slovenija, medtem, 

ko je Poljska napovedala tudi povečanje svojega vložka. Interes za sodelovanje sta izrazili tudi 

Nemčija, ZDA ter Evropska komisija.   

 


