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Vsebina 

 Bančna skupina UniCredit               

 Naše izkušnje na področju OVE 

 Projektno in klasično financiranje OVE projektov 

 Kaj vam ponuja UniCredit Banka? 

 Kontakti       
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 Zaposleni: preko 160.000  

 Stranke: preko 40 milijonov  

 Vodilni na trgu centralne in 

vzhodne Evrope 

 Močne korenine v 22 državah 

 Predstavništva na 50 drugih trgih 

 9.500 poslovnih enot 

 Vodilna na trgu pri upravljanju s 

premoženjem: 

185 mrd EUR sredstev v 

upravljanju  

 
Podatki na dan 30. junij 2011 

 

 

 

Vodilni v regiji: 

Bančna skupina UniCredit 
Zavzemamo se za ustvarjanje vrednosti za naše stranke  
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UniCredit Banka Slovenija d.d. 
Stremimo k odličnosti 
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 UniCredit – vodilna bančna skupina v EU na 

področju OVE 

 Izkušnje na področju projektnega financiranja 

že od leta 1988. 

 Specialisti z dolgoletnimi izkušnjami v 

Munchnu, Dunaju, Milano/Rim, London, 

Istanbul, New York in Hongkong. 

 V letu 2010 je UniCredit Bank financirala v 

Italiji 14 različnih PV projektov v vrednosti 

preko EUR 400 milijonov, skupaj v Italiji že 29 

PV projektov v skupni vrednosti preko EUR 

650 milijonov. 

 Sodelovanje z UC Leasing in UC Zavarovalno 

agencijo. 
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Obnovljivi viri energije 
Naše izkušnje na področju OVE 
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 Projektno financiranje – banka kot vir za odplačilo posojila upošteva zgolj pričakovane 

denarne tokove projekta, torej običajno brez regresne na Investitorja. 

 

 Klasično investicijsko financiranje – banka kot dodaten vir za odplačevanje posojila ali kot 

podpora k zavarovanju posojila lahko upošteva tudi obstoječe poslovanje Investitorja oz. 

ima regresno pravico. 
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Financiranje OVE projektov s strani bank se izvaja običajno na dva možna načina: 

Financiranje OVE projektov 
Naše izkušnje na področju OVE 
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4 glavne značilnosti PF: 

 Projektno podjetje (SPV): Projektno podjetje je nosilec vseh 

pravic in dolžnosti v povezavi s projektom in njegovim 

financiranjem.  

 

 

 Ustreznost denarnih tokov: Boniteta kreditojemalca je odvisna 

od predvidenih denarnih tokov SPV podjetja in ne od 

obstoječih bilanc podjetja. 

 

 Regresna pravica banke: V splošnem banka nima regresne 

pravice do investitorja ali pa je ta omejena. 

 

 

 Porazdelitev tveganj: Porazdelitev tveganj med udeležence na 

način, da posamezno tveganje nosi tisti, ki ga najbolje pozna 

in torej tudi najbolje obvladuje. 

 

Projektno podjetje 

Ustreznost denarnih tokov 

Brez regresne pravice do investitorja 

 

Porazdelitev tveganj 

Projektno financiranje 

Kaj je projektno financiranje (PF)? 
Projektno financiranje – vaša rešitev! 
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Kaj je predvsem pomembno za uspešnost projekta: 

Ustrezna mikrolokacija in razpoložljivost vira energije/surovin, ustrezna tehnologija in projektna zasnova, ustrezne garancije od proizvajalcev 

in izvajalcev, dobra pogodba o vzdrževanju, ustrezno urejena pravna razmerja med subjekti v projektu, ustrezna finančna konstrukcija, 

varovanje pred obrestnim tveganjem ter pred tveganji izpada dohodka zaradi okvar ali drugih dejavnikov. 

PROJEKTNO PODJETJE 

“SPV” 
Proizvodnja električne energije 

DOBAVITELJI IN  

IZVAJALCI 

SPONZORJI 

INVESTITORJI 

POSOJILODAJALEC 

(banka) 

 

 BORZEN 
Dobava in izgradnja 

(postavitev) elektrarne 

Lastni vložek/delež 

kredit 
Vračilo kredita iz 

naslova prejetih plačil za 

odkup el. energije 

Prodaja el. energije 

 

Plačilo dobavljene 

energije 

UPRAVLJALEC 

Upravljanje in 

vzdrževanje  

elektrarne 

NAJEMODAJALEC 

Plačilo 

Plačilo 

Plačilo 

Najem 

nepremičnine ali 

zemljišča 

 

Dividende ODJEMNIK  

TOPLOTE Prodaja toplote 

 

Plačilo dobavljene 

energije 

DOBAVITELJ  

ENERGETNA 

Plačilo 
Dobava energenta 

Struktura projektnega financiranja 
Projektno financiranje – vaša rešitev! 
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Tveganja pri projektu in rešitve 
Projektno financiranje – vaša rešitev! 
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Tveganje Komentar Kako obvladovati tveganje? 

Prodaja Glede na veljavno Uredbo za OVE je odjem proizvedene 

elektrike SPTE zagotovljen za 10 let po fiksni ceni s 

strani države (sistem zagotovljene podpore), toda riziko 

prihodkov je v realiziranih. 

Pomembna je dobra projektna zasnova, preverjena tehnologija 

ter ustrezna razpoložljivost vira energije. Ustrezni tehnični 

strokovnjaki preverijo pomembne parametre. Možnost 

poskusnega delovanja. 

Viri energije Razpoložljiv vir energije za delovanje elektrarne in 

proizvodnje kWh je ključno, v praksi pa pogosto različno 

(glede na lokacijo), spremenljivo (v času in glede na 

lokacijo) ter lahko zelo omejeno (npr. surovine za 

zem.plin). 

Potrebno je zagotoviti dobavo vstopne surovine z dolgoročnimi 

pogodbami o dobavi. Zaradi možnih variacij razpoložljivosti vira 

energije je potrebna minimalna likvidnostna rezerva, ki krije take 

nepričakovane izpade dohodka. 

Tehnologija Izbrana tehnologija, ustrezni certifikati in garancije, 

projektna zasnova, itd., zelo pomembno vplivajo na 

uspešnost projekta. 

Pomemben je izbor kvalitetne in preverjene tehnologije na 

drugih projektih, s strani proizvajalcev, ki imajo reference in 

nudijo ustrezna jamstva ter poprodajno podporo. 

Za kritje izpada dohodka zaradi možne okvare tehnologije (brez 

škodnega dogodka) je potrebna določena denarna rezerva za 

likvidnostno pokritje v času popravila. 

Izvedba in 

vzdrževanje 

Pomembno je tveganje projekta v času izgradnje (pred 

priključitvijo elektrarne v omrežje), ustrezni kvaliteti ter 

pravočasnost postavitve. Brez ustreznega vzdrževanja je 

končni izplen elektrarne lahko veliko nižji kot predvideno. 

Izbor referenčnega izvajalca s pogodbo „na ključ“ ter z izdanimi 

garancijami za dobro in pravočasno izvedbo del ter odpravo 

napak v garancijski dobi.  

Jamstvo na končni izplen elektrarne (relativno glede na vire 

energije ali celo absolutno v predvidenih kWh). 

Podpis dolgoročne pogodbe o upravljanju, kjer morajo biti 

natančno definirane vse pogodbene zaveze in definirane cene 

vzdrževanja. 

Najem lokacije V primeru najema lokacije je tveganje v neustreznem 

pogodbenem razmerju z najemodajalcem (pravice in 

obveznosti), sprejemljivi ceni najema ter v boniteti 

najemodajalca (v primeru stečaja najemodajalca je 

recimo lahko ogrožen projekt) 

Ustrezna preverba najemodajalca, natančno definirane 

pogodbene pravice in obveznosti in služnostno razmerje, cena 

najema vezana na realizirano prodajo, ipd. 

Škodni dogodek Požar, stojelom in drugi škodni dogodki. Ustrezna zavarovalna polica, ki vključuje tudi izpad dohodka. 

Financiranje Neustrezno izbrana finančna konstrukcija, ročnost virov 

in načina vračila, obrestno tveganje, davčni vidik, ipd. 

Ustrezno razmerje med lastnim vložkom in kreditom, rezerva v 

ročnosti za morebitne nepričakovane dogodke, varovanje pred 

obrestnim tveganjem, ipd. 



Posojilojemalec SPV – novo projektno podjetje (d.o.o.) 

Znesek posojila Do 80% financiranja neto vrednosti investicije 

Ročnost Do 9 let 

Odplačilo Prilagojeno prihodkom iz prodane elektrike. 

Možnost moratorija do 1 leta, nato redna amortizacija posojila s prilagojenim obročnim načinom vračanja. 

Obrestna mera Euribor3m,6m + marža (% p.a.)  

Marža posojila je odvisna od celotne projektne strukture in obvladovanja tveganj. Možna uporaba drugih 

ugodnih virov za financiranje, v kolikor jih ima banka na razpolago (EIB, ipd.). Dodatno je pomembna tudi 

uporaba inštrumenta za varovanje pred obrestnim tveganjem (IRS ali obrestna kapica). 

Zavarovanje Zastava lastniškega deleža v SPV, zastava opreme, odstop terjatev, vinkulacija zavarovalnih polic, zastava 

projektnih računov. V kolikor je projektna struktura dobro zastavljena, je možno torej financiranje brez 

poroštva ustanoviteljev SPV ali drugih materialnih zavarovanj. 

Pogodbe Ustrezno podpisane pogodbe: pogodba za najem zemljišča oz. objekta, pogodba o dobavi opreme, pogodba 

za izvedbo oz. postavitev elektrarne, pogodba o upravljanju in vzdrževanju elektrarne, pogodba o dobavi 

zemeljskega plina, pogodba o odkupu električne energije s centrom za podpore v okviru BORZEN – a, itd. 

Garancije Ustrezne garancije: garancija za dobro in pravočasno izvedbo del s strani izvajalca elektrarne, avansna 

garancija v primeru plačila avansa dobavitelju, garancija za delovanje elektrarne 3-5 let po postavitvi 

elektrarne. 

Dodatno - kazalec DSCR (denarni tok elektrarne/obrok posojila) mora biti v času posojila večji od 1,2 

- rezervni (DSMRA) račun za varovanje pred izpadom dohodka zaradi okvar ali dobavnih razmer (v znesku 

najmanj 6 mesečnih obrokov posojila) 

- Ostale zaveze, standardne za projektna financiranja 

Izplačila dobičkov Možna izplačila dobičkov v času trajanja posojila v korist ustanoviteljev SPV v primeru, da projekt dosega 

planirane rezultate in ima lastne vir za izplačilo. 
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Zgoraj navedeni pogoji so zgolj informativni. Banka vsak projekt obravnava individualno. 

Okvirni pogoji za financiranja SPTE 
Projektno financiranje 
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Posojilojemalec Investitor, ki se ukvarja tudi z drugo obstoječo dejavnostjo. 

Če je SPV (hčerinsko podjetje), se zahteva solidarno poroštvo za ves čas trajanja posojila 

Znesek posojila Možno tudi do 100% financiranja neto vrednosti investicije, odvisno od kreditne sposobnosti Investitorja, možnih 

zavarovanj in celovite projektne strukture. 

Ročnost Običajno do 10 let 

Odplačilo Amortizacijsko, z možnostjo določenega moratorija in prilagoditev pričakovani prodaji elektrike. 

Obrestna mera Odvisno od kreditne sposobnosti posojilojemalca in razpoložljivih zavarovanj. 

Obrestna mera je lahko nekoliko ugodnejša kot pri projektnem financiranju in ni nujna zahteva po uporabi 

instrumentov za varovanje pred obrestnim tveganjem. 

Zavarovanje V skladu  s poslovno politiko banke (običajno se poleg zastave opreme in terjatev pričakuje tudi dodatno 

materialno zavarovanje). 

Zaveze in ostalo Možno je manj zavez in drugih pogodbenih varovalk, kot je to pri projektnem financiranju, odvisno od celovite 

strukture financiranje, kreditne sposobnosti Investitorja in razpoložljivih zavarovanj za posojilo. 
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Pogoji financiranja za klasično investicijsko financiranje se od projektne oblike financiranja 

razlikuje predvsem v sledečem:   

Klasično investicijsko financiranje 
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 Reference, znanje in izkušnje specialistov v UniCredit Group na področju 

OVE in projektnega financiranja 

 

 Rešitve po meri stranke in posameznega projekta 

 

 Pomoč pri strukturiranju pravne in finančne konstrukcije projekta ter izdelave 

kalkulacij izvedljivosti 

 

 Ugodni dolgoročni viri za projektno financiranje 

 

 Širok nabor produktov za obvladovanje tveganj v projektu 
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UniCredit vam ponuja… 
… rešitve po meri strank! 
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Potrebni začetni podatki in informacije za pripravo informativne ponudbe: 

• Opis projekta (investicijski načrt), skupaj z opisom mikrolokacije in objektov ali zemljišč 

• Investicijski stroškovnik projekta, razdeljen na strošek opreme, delo, itd. 

• Tehnične karakteristike elektrarne ter opis predvidene tehnologije in reference 

• Podatki o razpoložljivosti odjema toplote 

• Opis dobavitelja zemeljskega plina (osnutek pogodb, če je na razpolago) 

• Opis dobavitelja opreme in izvajalca vzdrževanj (osnutek pogodb, če je na razpolago) 

• Opis investitorja, reference ter finančni izkazi za zadnji 2 leti (če je pravna oseba) 

• Razlaga pravnih razmerji v strukturi projekta 

• Vloga za financiranje (znesek, ročnost, zavarovanje, itd.) 

• Finančni plan projekta – projekcije prihodkov, stroškov in denarnega toka za 10 let, s prikazom 

sposobnosti vračila želenega posojila 

Vloga za financiranje in potrebna dokumentacija 
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Kontakti 
Tu smo za vas 

UniCredit Banka Slovenija d.d.  

Šmartinska cesta 140 

Si - 1000 Ljubljana 

www.unicreditbank.si  

 

 

Leon Južnič 

Tel. +386 1 5876 596  

 Fax +386 1 5876 676  

leon.juznic@unicreditgroup.si 

 

Eva Mohar 

Tel. +386 1 5876 823 

Fax +386 1 5876 676 

eva.mohar@unicreditgroup.si 

Tina Žejn 

Tel. +386 1 5876 599  

 Fax +386 1 5876 676  

tina.zejn@unicreditgroup.si 

 

Karmen Kordiš 

Tel. +386 1 5876 457 

Fax +386 1 5876 676 

karmen.kordis@unicreditgroup.si 


