
1

      Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01-369-6600

F: 01-369-6609

E: gp.mf@gov.si

www.mf.gov.si

Številka: 547-13/2023/4

Ljubljana, 10. marec 2023

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 

REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Izjava Vlade Republike Slovenije, da ne nasprotuje odobritvi kredita Evropske 
investicijske banke UniCredit banka Slovenija d.d. – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 

– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 

163/22) in drugega odstavka 19. člena Statuta Evropske investicijske banke (Uradni list RS –

Mednarodne pogodbe, št. 3/04, 4/06, 4/08 in 7/13) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … 

pod točko … sprejela naslednji  

SKLEP:

1. Vlada Republike Slovenije izjavlja, da ne nasprotuje odobritvi kredita Evropske investicijske 

banke UniCredit banki Slovenija d.d. v skupnem znesku do 100 milijonov EUR.

2. Ministrstvo za finance o vsebini tega sklepa obvesti Evropsko investicijsko banko.

                                                                                 Barbara Kolenko Helbl

                                                                                   generalna sekretarka   

Sklep prejmejo:

1. Ministrstvo za finance, 
2. Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 

zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- dr. Katja Lautar, generalna direktorica Direktorata za ekonomske in fiskalne zadeve, 

Ministrstvo za finance;
- Jana Poljak, vodja Sektorja za mednarodne in ekonomske zadeve, Ministrstvo za finance;
- Martin Zdovc, sekretar v Sektorju za mednarodne in ekonomske zadeve, Ministrstvo za 

finance.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:
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/

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR

/
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke 

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki
Znesek za tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

/
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7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Gradivo nima finančnih posledic za proračun RS.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,

- delovanje občin,

- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE

 Združenju občin Slovenije ZOS: NE

 Združenju mestnih občin Slovenije /NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

/

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

        

Klemen Boštjančič
MINISTER

PRILOGE:

Priloga 1: Predlog sklepa

Priloga 2: Obrazložitev
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Priloga 1 

Predlog sklepa

Številka:

Datum:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,  65/14 
in 55/17) in drugega odstavka 19. člena Statuta Evropske investicijske banke (Uradni list RS –
Mednarodne pogodbe, št. 3/04, 4/06, 4/08 in 7/13) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … 
pod točko … sprejela naslednji  

SKLEP:

1. Vlada Republike Slovenije izjavlja, da ne nasprotuje odobritvi kredita Evropske investicijske 

banke UniCredit banki Slovenija d.d. v skupnem znesku do 100 milijonov EUR.

2. Ministrstvo za finance o vsebini tega sklepa obvesti Evropsko investicijsko banko.

                                                                                  Barbara Kolenko Helbl

                                                                                   generalna sekretarka   

Sklep prejmejo:

 Ministrstvo za finance, 

 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
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Priloga 2 

OBRAZLOŽITEV

Republika Slovenija je maja 2004, hkrati s članstvom v Evropski uniji, postala tudi članica Evropske 

investicijske banke (v nadaljevanju tudi: EIB). Dejavnost EIB je opredeljena v njenem Statutu (v 

nadaljevanju: Statut banke). Statut banke v 19. členu določa, da se o prošnjah za kredit pridobi 

mnenje države članice, na ozemlju katere bo projekt izveden, in Evropske komisije. 

EIB je Ministrstvo za finance 20. februarja 2023 obvestila, da je UniCredit banka Slovenija d.d. (v 

nadaljevanju UniCredit) zaprosila za kredit v višini do 100 milijonov EUR in ministrstvo pozvala, da v 

skladu s Statutom banke izda mnenje o tem kreditu.

Predlagano sodelovanje med EIB in UniCredit je namenjeno financiranju projektov, ki jih izvajajo 

mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) in podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo

(v nadaljevanju: MidCaps) v Sloveniji. Posamezne podprojekte bo izbrala UniCredit, pri čemer se 

pričakuje, da bo najmanj 70 % novih kreditov namenjenih MSP. Predvidoma bo operacija podpirala

projekte na področju različnih sektorjev gospodarstva, pri čemer se pomemben del pričakuje v

proizvodnji in prometu. Poleg tega bo velik del projekta usmerjen v podnebne ukrepe in okoljsko 

trajnost. Prek instrumenta bo zagotovljena finančna podpora, ki bo prispevala k izboljšanju finančnih 

pogojev za naložbe MSP in MidCaps ter zagotovila pozitiven signal za trajnostne naložbe tudi ostalim 

investitorjem. 

Predlagana operacija je v celoti skladna s cilji EU in ustreza opredelitvi financiranja MSP kot 

strateškega prednostnega cilja EIB. Njen cilj je okrepiti podporo EIB gospodarskemu razvoju MSP in 

MidCaps.

EIB ima dolgoletne izkušnje s sodelovanjem s skupino UniCredit, ki temeljijo na različnih instrumentih

v korist MSP in MidCaps, vključno z okvirnimi posojili namenjenih financiranju energije iz obnovljivih 

virov ter posrednimi in zajamčenimi operacijami v Italiji, Nemčiji, Avstriji in jugovzhodni Evropi. 

Skupina UniCredit je eden glavnih partnerjev EIB v Italiji in drugih državah za številne cilje politike, 

vključno s podporo MSP, inovacijam in podnebnim ukrepom. Na območju Slovenije je sodelovanje 

med Skupino EIB in Unicredit že potekalo in sicer v okviru Panevropskega jamstvenega sklada.

Vladi Republike Slovenije se predlaga, da ne nasprotuje odobritvi kredita UniCredit banki Slovenija 

d.d. v skupnem znesku do 100 milijonov EUR, ki jih namerava UniCredit nameniti za projekte na 

območju Republike Slovenije. Ministrstvo za finance bo o vsebini vladnega sklepa obvestilo Evropsko 

investicijsko banko.
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