
                                                                      SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

 

 

Ljubljana, 26. 4. 2021 
 

 

Novih 40 milijonov EUR za financiranje naložbenih projektov, ki 

pospešujejo prehod v krožno trajnostno gospodarstvo 

SID banka znova ponuja posojila za financiranje naložbenih projektov – 

Naložbe 3, tokrat z vključeno trajnostno komponento. 

 

Nov program financiranja in izvajanja ukrepov finančnega inženiringa SID banke, skupaj z 

Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, pospešuje nujen prehod podjetij v trajnostni 

razvoj, kjer gospodarstvo potrebuje dodatna finančna sredstva. S ciljem spodbuditi naložbe, 

ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo mora naložbeni projekt, ki ga podjetje 

načrtuje, prispevati k obnavljanju in ponovni vzpostavitvi naravnega kapitala, boljši izkoriščenosti 

in izrabi izdelkov, optimizaciji delovanja sistemov, kroženju proizvodov in snovi, dematerializaciji 

izdelkov ali izbiri virov in tehnologij za krožno gospodarstvo.  

 

Kredit v višini od 100 tisoč do 10 milijonov EUR lahko samostojni podjetniki, MSP, velika 

podjetja in zadruge pridobijo za financiranje naložb in z njimi povezanih celotnih stroškov po 

dveh shemah državne pomoči – de minimis ali Začasnem okvirju Evropske komisije za 

podjetja na katerih poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19.  

 

Z novim programom financiranja želi SID banka spodbuditi naložbe, ki so pomemben vidik 

okrevanja gospodarstva po COVID krizi. Zahtevani trajnostni komponenti teh naložb daje SID 

banka poseben poudarek, saj se že več kot desetletje posveča spodbujanju transformacije 

gospodarstva v bolj trajnostne in krožne oblike poslovanja h kateri poziva tudi novi program 

financiranja.  

 

Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan je ob tem pojasnil: »Prav razvojne banke smo 

tiste, ki moramo voditi iniciativo in usmerjati ter vzpostavljati mehanizme za spodbujanje 

transformacije gospodarstva v bolj trajnostne oblike poslovanja. SID banka je že vrsto let ena 
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izmed pobudnic koncepta krožnega gospodarstva v Sloveniji. Tako smo že leta 2010 podali prve 

pobude za vpeljevanje krožnega poslovanja v pomembne strateške dokumente, nato organizirali 

Stičišče znanja na to temo ter predlagali nekatere druge konkretne ukrepe na področju ekologije 

in krožnega gospodarstva. Eden izmed tovrstnih mehanizmov so zagotovo posojila s trajnostno 

komponento, kamor se uvršča tudi novi program za financiranje naložbenih projektov, ki 

prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo. SID banka s tem programom podjetjem omogoča 

tudi načrtovanje nujnih naložb v času COVID krize, oziroma za ustrezen izhod iz te nastale 

situacije, ki so nujno potrebne za prihodnjo trajnostno in konkurenčno rast podjetij, poleg tega 

pa banka s tem uresničuje svojo transformacijsko vlogo v slovenskem gospodarstvu. 

### 

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 prek opravljanja finančnih 
storitev podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih 
koristi. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne 
pomanjkljivosti, ki nastanejo, kadar na trgu ni 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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