
 

 Instrumenti SID banke za 

spodbujanje projektov vzpostavitve 

pametnega mesta 

 

Matjaž Ribaš, MBA 

 

 

Celjski sejem, 14. september 2016 

 

 

 



Področja delovanja SID banke 

 izvoz 

 infrastruktura 

 ekologija 

 mala in  

srednja  

podjetja 

 RRI 

 
2 

kombiniranje različnih 

finančnih instrumentov za 

spodbujanje projektov 

pametnih mest v Sloveniji 



 

ukrepi 
finančnega 
inženiringa 

 

vloga SID banke 

delovanje na področju tržnih vrzeli – komplementarna 
ponudba 

strategija in poslovni model 

je specializirana spodbujevalna izvozna in razvojna banka 

Pooblastilo po ZSIRB, ZZFMGP, ZJShemRS, ZJShemFO, ZPFIGD, ZVO, ZJF 

Financiranje, 
garancije 

zavarovanje 
(nacion. IKA) 

druge finančne in inform. 
dejavnosti 

jamstvene 
sheme 

lasten račun lasten račun državni račun 
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One-stop shop 



Financiranje občinskih projektov 

• neposredno financiranje občin – na voljo od leta 2012 dalje. 

• vir sredstev: mednarodni razvojni finančni instituciji: EIB, 
CEB 

• financirano več kot 50 projektov; vrednost projektov > 250 
mio € 

• praviloma SID kredit dopolnilo nepovratnim kohezijskim ipd. virom 

• glavna področja financiranja: 
• energetska učinkovitost 

• javna razsvetljava 

• modernizacija mestnih središč 

• druga komunalna infrastuktura 

• podjetniški inkubatorji 

• ipd. 

• program se je v letu 2015 zaključil 
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financiranje občin – novi program 

• upravičene občine, ki izkažejo spodbujevalni učinek (projekt – do 5 let), so lastnik oziroma upravičenec 

predmeta financiranja 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Financiranje vzdrževanja infrastrukture ni dopusten namen 

• na voljo 100 mio EUR za projekte v velikosti od 40 t EUR do 25 mio EUR (od tega delež financiranja 
85%); za ročnosti kreditov od 5 do 20 let, brez potrebne predložitve zavarovanj 

• dopustno kombiniranje z nepovratnimi sredstvi EU 
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Javna infrastruktura Ukrepi učinkovite rabe energije Stanovanjska oskrba za 
ranljive skupine 
prebivalstva 

izgradnja ali nadgradnja: 
- lokalne prometne, komunalne in vodne 

infrastrukture 
- infrastrukture za izvajanje predšolske vzgoje ali 

osnovnošolskega izobraževanja 
- infrastrukture za izvajanje zdravstvene 

dejavnosti 
- infrastrukture lokalnega javnega športnega 

objekta 
- druge javne infrastrukture za izvajanje 

gospodarske javne službe oziroma javne službe 
s področja s transporta, energetike, odpadkov, 
telekomunikacij, vode, zdravstva ali 
izobraževanja 

- energetska prenova lokalne javne 
stavbe 

- energetska prenova javne razsvetljave 
- drug ukrep učinkovite rabe energije, ki 

zahteva kapitalske izdatke 

- izgradnja stanovanj, 
namenjenih začasnemu 
reševanju stanovanjskih 
potreb socialno ogroženih 
oseb 

- izgradnja stanovanj za druge 
posebne namene 



dopustni namen in lokacija projekta 
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Vzhodna 
Slovenija 

Zahodna 
Slovenija 

lokalna prometna infrastruktura (npr. cestišče oziroma deli cestišča, cestna 
razsvetljava, cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju 
in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa, 
cestni objekti, parkirišče, počivališče, prometna 
signalizacija, prometna oprema) 

x x 

lokalna komunalna infrastruktura (za izvajanje obvezne občinske gospodarske 
javne službe varstva okolja, razen sežiganja komunalnih odpadkov, zbiranja in 
odvoza nevarnih odpadkov ter ravnanja z nevarnimi odpadki) 

x x 

lokalne vodna infrastrukture x x 

infrastruktura za izvajanje predšolske vzgoje x 

infrastruktura za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja x 

infrastruktura za izvajanje zdravstvene dejavnosti x 

druga javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe oz. javne službe 
s področja transporta, odpadkov, telekomunikacij, vode, zdravstva ali 
izobraževanja, razen raziskovalna infrastruktura, širokopasovna infrastruktura, 
infrastruktura za kulturne namene in dejavnosti, športna in večnamenska 
rekreacijska infrastruktura, letališča in pristanišča 

x 

Energetska prenova lokalnih javnih stavb x x 

Energetska prenova javne razsvetljave, če dosegajo ciljne vrednosti iz Uredbe o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 

x x 

Drug ukrep učinkovite rabe energije, ki zahteva kapitalske izdatke 
x x 

Izgradnja stanovanj za posebne namene, namenjene začasnemu reševanju 
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dijaški in študentski domovi, 
delavski domovi, domovi za starejše, domovi za terapevtske skupine, zavetišča za 
brezdomce, vzgojni domovi, domovi za skupnosti ter druge stavbe, namenjene za 
izvajanje socialnih programov, ki vključujejo bivanje. 

x 



primerni projekti – omejitve 

• Ne gre za namensko infrastrukturo ki je zgrajena za predhodno prepoznavna podjetja in 

prilagojena njihovim potrebam. (Namenska infrastruktura) 

• Infrastruktura se zainteresiranim uporabnikom daje na odprt, pregleden in nediskriminatoren način 

• Cena, ki se zaračuna za uporabo ali prodajo infrastrukture ustreza tržni ceni 

• Kakršnakoli koncesija se da po pravilih o javnem naročanju 

  

• V primerih, kadar gre za ukrepe učinkovite rabe energije, veljata tudi naslednja kriterija: 

•  Ukrep, ki omogoča najmanj 20% prihranka energije v primerjavi s porabo pred izvedbo ukrepa učinkovite 

rabe energije 

• Financiranje za projekt ali del projekta, katerega izvedba predstavlja ukrepe za usklajenost s standardi EU, 

ki so že sprejeti, vendar še ne veljajo, ni mogoče 

  

• V primerih, kadar gre za projekte stanovanjske oskrbe, veljata tudi naslednja kriterija: 

• Velja le za stanovanja, ki se gradijo za oddajanje, projekt pa mora pomeniti udejanjanje stanovanjskega 

plana ali plana za urbano prenovo 

• Financiranje je možno le ob predhodnem soglasju EIB 
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seštevanje namenskih virov 
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• sredstva iz vira SID banke: največ 85% celotnih stroškov 

 

• sredstva iz vira EIB:  največ 50% celotnih stroškov 

 

• sredstva iz vira eib 

skupaj s sredstvi eu:  največ 90% celotnih stroškov 

 

• sredstva iz vira CEB:  največ 50% celotnih stroškov 

 

• sredstva iz javnih virov: največ 100% celotnih stroškov 
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rok za odobritev kreditov 
končnim prejemnikom: 

najkasneje do 31. 12. 2020, vendar ne kasneje od skrajnega roka 
za porabo sredstev vira EIB ali CEB, kar je prej. 

rok za nakazilo glavnic kreditov 
končnim prejemnikom: 

do zaključka projekta. 

rok za oddajo vlog za 
financiranje: 

31. 10. 2020 oziroma najkasneje dva meseca pred rokom za 
odobritev kreditov končnim prejemnikom, v primeru kasnejšega 
podaljšanja ali skrajšanja roka za odobritev kreditov končnim 
prejemnikom. 

viri financiranja produkta: 
Sredstva vira EIB:  50 milijonov €; 
Sredstva vira CEB:  50 milijonov €. 


