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15 milijonov evrov za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije 

preko Gorenjske banke 
 

Podjetja do finančnih sredstev Sklada skladov po novem tudi preko Gorenjske banke 

 

SID banka, ki upravlja Sklad skladov, vzpostavljen z namenom financiranja 

gospodarstva, samostojnih podjetnikov in občin s koriščenjem evropskih kohezijskih 

sredstev, širi dostop do posojil za naložbe na področju raziskav, razvoja in inovacij. 

Odslej bo mogoče preko Gorenjske banke pridobiti 24 milijonov evrov dolgoročnih 

posojil. 

Financiranje je namenjeno podjetjem vseh velikosti, samostojnim podjetnikom, zagonskim 

(»start-up«) podjetjem ter zadrugam, ki potrebujejo sredstva za razvoj, povečanje raznovrstnosti 

ali izboljšanje svoje proizvodnje, procesov ali storitev. Glavne prednosti, poleg ugodne obrestne 

mere, so tudi ročnosti (do 9 let) in moratoriji na odplačilo glavnice (do 3 let) ter nižje zahteve pri 

zavarovanju kredita. Stroškov vodenja in odobritve kredita ni. Vrednost kredita lahko znaša od 

10.000 evrov do 10 milijonov evrov, financira pa se lahko tudi do 100 odstotkov upravičenih 

stroškov. 

Gorenjska banka bo 15 milijonom evrov iz okvira Sklada skladov, dodala še 9 milijonov evrov 

lastnih sredstev. Skupaj bo preko nje tako 24 milijonov evrov finančnih sredstev 

namenjenih za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacij vseh vrst podjetij ter 

tudi samostojnih podjetnikov. Končni prejemniki lahko sredstva tudi dobijo tudi preko 

Sberbank in SID banke. 

 

 

Po besedah predsednika uprave SID banke mag. Sibila Svilana bo ponudba posojil 

financiranih s strani Sklada skladov dodatno spodbudila in krepila konkurenčnost slovenskega 

gospodarstva ter njegov trajnostni razvoj: »Konkurenčnost, produktivnost in dodana vrednost 

slovenskega gospodarstva sta bistvenega pomena za rast in razvoj slovenskega gospodarstva in 
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družbe. Doseči jih je mogoče zgolj z nenehnim prilagajanjem razmeram na trgu, iskanjem 

inovativnih rešitev ter financiranjem novih poslovnih modelov. Za kar pa so investicije v raziskave, 

razvoj in inovacije ključnega pomena. SID banka se je zato odločila, da s ciljem posredovanja čim 

več sredstev v predpisanih rokih ter z možnostjo črpanja druge tranše skladno s pravili EKP 

sredstev pospeši prodajo posojil, namenjenih za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije 

tudi s pridobitvijo novega posrednika, torej Gorenjsko banko.« 

 

Predsednik uprave Gorenjske banke mag. Mario Henjak je ob tej priložnosti poudaril, da 

Gorenjska banka s SID banko že dalj časa zelo uspešno sodeluje na področju financiranja 

slovenskih podjetij. »Gorenjska banka bo v partnerstvu s SID banko še nadgradila svojo ponudbo 

storitev, ki so namenjene spodbujanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Podjetjem 

bomo v sodelovanju s SID banko do leta 2023 ponudili 24 mio evrov sredstev, namenjenih 

financiranju razvojnih in inovacijskih aktivnosti po konkurenčnejših pogojih od trenutnih tržnih.  

Takšen pristop nam bo omogočil, da bomo še bolj prisotni na področju kreditiranja pravnih oseb, 

kjer beležimo v zadnjem obdobju veliko rast. To pomeni, da smo kot banka trdno zasidrani v 

slovenskem gospodarstvu, ki mu s kvalitetnimi bančnimi produkti in storitvami želimo pomagati v 

njegovi poslovni prodornosti na domačem in tujih tržiščih. Stabilno finančno poslovanje Gorenjske 

banke, njena kapitalska trdnost, strateški lastnik AIK banka in visoka kvaliteta bančnih storitev so 

osnova za zaupanje naših strank in poslovnih partnerjev,« je poudaril mag. Mario Henjak.  

  

# # # 

 

O skladu skladov:  

Sklad skladov je namenjen financiranju trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter 
tekočega poslovanja 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, namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Z oblikovanjem Sklada 

skladov je bil storjen pomemben korak v smeri prehoda iz nepovratnih v povratna sredstva z uporabo 
finančnih instrumentov. Namen tako oblikovanega sklada je spodbujanje oziroma financiranje trajnostne 

gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi 

oblikami financiranja na področju raziskav, razvoja in inovacij, malih in srednje velikih podjetij, 
energetske učinkovitosti in urbanega razvoja.  

253-tim milijonom sredstev evropske kohezijske politike bodo finančni posredniki zagotovili še dodatna 

sredstva v okvirni višini 150 milijonov evrov zaradi zahteve po finančnem vzvodu in ponovne uporabe 

https://www.skladskladov.si/
http://www.skladskladov.si/
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vrnjenih sredstev, tako da bo podjetjem in drugim končnim prejemnikom skupaj na preko 400 milijonov 
evrov. 
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