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2. Zelena obveznica

ZELENA OBVEZNICA SID banke
Prva in še vedno edina zelena obveznica slovenskega izdajatelja, izdana skladno z Green Bond Principles

• SID banka izdala zeleno obveznico decembra 2018
• Skladna z Green Bond Principles, dobila Second Party Opinion s strani
neodvisne družbe Sustainalytics
• Znesek: 75 mio EUR, ročnost 5 let
• Struktura vlagateljev: 54% tujih, 46% domačih
• Bid-to-Cover Ratio: 2,3
• Kotacija: Dunajska borza
Okvir za izdajo zelenih obveznic
• Poraba sredstev
• Postopek ocenjevanja in izbire projektov
• Upravljanje sredstev
• Poročanje
• Sredstva pridobljena z izdajo zelene obveznice namenjena
zelenim projektom podjetij in občin v RS (cenovno ugodna)

SID banka je prejela priznanje
mednarodne organizacije Climate
Bonds Initiative za izdajo prve
zelene obveznice javnega sektorja
iz Republike Slovenije.
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ZELENA OBVEZNICA SID banke

Prvo poročanje o okoljskih učinkih zelene obveznice - za leto 2019
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SID banka je do konca leta 2020 iz naslova zelene obveznice odobrila
financiranje 12 projektom v skupni višini 78,8 mio EUR, od katerih
je bilo do konca leta 2020 črpanih 42,6 mio EUR. Preostanek
neplasiranih sredstev bo odobren in črpan do konca leta 2021.

•

•

•

•

•

Povečanje potniških kilometrov iz naslova čistega transporta v višini 1.473
potniških km

Proizvodnja dodatne količine recikliranih izdelkov in goriva v višini 188 ton

Prihranek energije, razen električne, v višini 725 GJ

Proizvodnja toplotne energije iz obnovljivih virov energije v višini 916 GJ

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije v višini 353
MWh

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 615 ton CO2

Z enim milijonom evrov vloženih sredstev zelene obveznice v zelene
projekte so na letni ravni doseženi naslednji ocenjeni okoljski učinki:

•

Ocena okoljskih učinkov je bila izdelana s pomočjo Instituta »Jožef Stefan« Centra za energetsko učinkovitost.

3. Financiranje občin in javnega sektorja

•
•

Na voljo pri:

zmanjšanje letne porabe primarne energije (najmanj 13 kWh/m2/a);
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (najmanj 0,018 t CO2 ekvivalenta na m2).

Vsak projekt mora izpolnjevati dva kriterija:

• Javni sektor in ESCO podjetja (samo celovite energetske
prenove stavb javnega sektorja).
• 100.000 do 15.000.000 €
• Financiranje 100% upravičenih stroškov.
• Ročnost: 5-25 let.
• Moratorij do ½ ročnosti kredita.
• Vpis zastavne pravice na predmetu financiranja ali brez
zavarovanj.
• Brez nadomestila za odobritev in vodenje, zelo ugodna
obrestna mera
• Produkt povezan z nepovratnimi sredstvi MzI

Posojila za celovito energetsko
prenovo javnih stavb (EE)

Sklad skladov (EKP)

Primer iz prakse: energetska prenova OŠ.

•
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Primer iz prakse: parkirna hiša.

Sklad skladov (EKP)

Posojila za financiranje projektov
urbanega razvoja (UR)

• Mestne občine, občinski javni stanovanjski skladi,
podjetja, ki upravljajo s stavbami ali javnimi
površinami, stanovanjske kooperative.
• Kredit od 500.000 € do 7.000.000 €
• Financiranje 100% upravičenih stroškov.
• Ročnost: 3-25 let.
• Moratorij do ½ ročnosti kredita.
• Brez zavarovanj, vpis zastavne pravice na
predmetu financiranje, druga zavarovanja.
• Brez nadomestila za odobritev in vodenje.

Projekti urbane prenove ali novogradnje s ciljem
povečanja javnostanovanjskega fonda, drugi
projekti fizične prenove urbanih območij.
Na voljo pri:
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Prvi primer tovrstnega financiranja je izgradnja objekta za
mehansko in biološko obdelavo odpadkov za Dolenjsko in Belo
krajine
CERO-DBK.

SID banka v vlogi komunalne banke zagotavlja možnost
financiranja vzpostavitve javne infrastrukture ne samo za
občine, ampak za vsa javna podjetja za katere občine
jamčijo, kar omogoča ugodne vire financiranja z ročnostjo do 20
let predvsem za občinska komunalna podjetja.

• Za vse občine.
• Od 34.000 € do 17.000.000 €.
• Ročnost kredita: 5-20 let.
• Moratorij na odplačilo glavnice za čas izvajanja
projekta.
• Financiranje do 85% celotnih stroškov.
• Možnost pridobitve variabilne in fiksne obrestne
mere.
• Kredit brez zavarovanj.

Financiranje občin

Programi
neposrednega financiranja

Primeri: Gradnja šol, vrtcev, kanalizacije, cest in
drugih infrastrukturnih projektov, naložbe v
neprofitna najemna stanovanja.
Naložba mora biti povezana z ukrepi varstva okolja oz. z
ukrepi učinkovite rabe energije (energetska sanacija
občinskih stavb, razsvetljava...).
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•
•
•

•

•

Financiranje regionalnega in
družbenega razvoja ter okolju
prijazne družbe

Programi
posrednega financiranja

Primeri: Telekomunikacijska, transportno-prometna,
športna, kulturna, zdravstvena, turistična in druga
infrastruktura, stanovanjska oskrba.
Varstvo voda, oskrba s pitno vodo, ravnanje z
odpadki, zmanjševanje onesnaženosti zraka,
obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije.
Na voljo pri:

•
•
•
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Za vse občine, samostojne podjetnike, gospodarske
družbe in pravne osebe zasebnega prava s sedežem
v RS kot tudi pravne osebe ali fizične osebe zunaj
RS.
Najmanjša in največja vrednost kredita nista
omejeni.
Ročnost kredita: 2-15 let.
Možnost moratorija.
Možnost financiranja že začetih ali zaključenih
projektov.
Financiranje do 85% upravičenih stroškov projekta.
Kombiniranje sredstev SID banke s sredstvi EU ali
drugimi sredstvi poslovne banke.
Ugodnejša obrestna mera v primerjavi z redno
ponudbo banke.

HVALA ZA POZORNOST!
Telefon: +386 1 200 75 14
E-pošta: skladskladov@sid.si in
obcine@sid.si
matjaz.stritih@sid.si
Telefon: +386 1 2007 528
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
SI-1000 Ljubljana

www.sid.si/obcine/financiranje-obcin
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