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Ljubljana, 5. 5. 2022 
 
SID banka je v letu 2021 povečala kreditni portfelj na 1,8 milijarde 
evrov, pri obsegu zavarovalnih poslov pa je dosegla rekordnih 2,8 
milijarde evrov  

SID banka je v letu 2021 nadaljevala z izvajanjem interventne vloge in 
delovanja na področju protikriznega financiranja, in sicer predvsem v okviru 
programov neposrednega, posrednega financiranja in zavarovanja, ki so bili 
uvedeni v letu 2020. Banka je s 334 podjetji in občinami sklenila za 314 
milijonov evrov novih kreditov ter odobrila za 2,8 milijarde evrov zavarovalnih 
poslov. 
 
Zaradi prilagajanja na koronavirus, kot del vsakdanjika, je SID banka v odziv na povečano potrebo 
po financiranju gospodarstva ohranjala visoko raven financiranja. Neposredno in v sofinanciranju 
s poslovnimi bankami ter prek bank posrednic, je bilo s 334 komitenti nebančnega sektorja 
(podjetji in občinami) sklenjenih za 314 milijonov EUR novih kreditov. S tem je banka 
vzdrževala povišano raven bilančne vsote preko 2,8 mrd EUR. Od tega je znesek 
kreditov nebančnemu sektorju dosegel skoraj 1,2 mrd EUR. Stanje kreditov nebančnemu 
sektorju se je ponovno povečalo, in sicer za 9,9 odstotkov v primerjavi z letom 2020. Tako so 
krediti strankam, ki niso banke, dosegli že 71 % vseh kreditov. 
 
Ker SID banka ciljano podpira razvoj malih in srednje velikih podjetij in njihov preboj na 
tuje trge, je bil znaten del delovanja, več kot polovico financiranja nefinančnim družbam, 
usmerjen v neposredno financiranje sektorjev, ki so bili med bolj prizadetimi zaradi COVID-19, 
sploh v mala in srednje velika podjetja.  
 
Izrazito povišana dinamika se je vseskozi ohranjala tudi na področju zavarovalnih poslov, kjer je 
bilo leto 2021 za SID banko rekordno. Obseg zavarovalnih poslov je namreč dosegel 2,8 
milijarde EUR, kar je 55,5 odstotno povečanje v primerjavi z letom prej. Večji zavarovalni 
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obsegi so bili realizirani predvsem pri kratkoročnih poslih, še posebej pri pozavarovanju 
kratkoročnih terjatev. 
 
Čisti dobiček poslovnega leta je znašal 24 milijonov EUR, kar je za 15,5 milijona EUR več kot 
v predhodnem letu. Varnostne rezerve, ki predstavljajo obrambno linijo zavarovanja pri poslih v 
imenu in za račun države, so se v letu 2021 v primerjavi s predhodnim letom prav tako povečale 
kot posledica pozitivnega rezultata poslovanja, in sicer za 6,8 milijona EUR. 
 
Predsednik uprave SID banke mag. Damijan Dolinar je ob tem sporočil: »Leto 2021 se bo v 
zgodovino zapisalo kot eno težjih. Bilo je leto, polno pričakovanj – pričakovanj izhoda iz Covid 
krize, pričakovanj ponovnega druženja, ponovnega zagona gospodarstva. Lahko rečemo tudi, da 
je bilo 2021 tudi leto prilagajanja – prilagajanja na koronavirus kot del vsakdanjika, vsekakor pa 
je bilo to leto prilagajanja gospodarstva. Prilagajanje je tekom leta 2021 izvajala tudi SID banka. 
Uvedeni so bili novi programi neposrednega financiranja za financiranje naložbenih projektov z 
možnostjo jamstva Evropskega garancijskega sklada, financiranje na področju cestnih prevozov 
in financiranje občin ter javnega sektorja; vzpostavljen je bil nov sklad za prenos tehnologij 
(CEETT platforma), ki je namenjen financiranju in podpori komercializacije znanja univerz in 
raziskovalnih institutov v gospodarstvo; prilagojen je bil koncept presoje podjetij, ki temelji na 
presoji ESG dejavnikov; sprejeta je bila Politika trajnostnega financiranja; uspešno je bil izveden 
proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in ustrezne notranje likvidnosti 
(ILAAP). Na tem mestu se zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem za izjemen angažma, ki 
je SID banko trdno usidral med slovenskimi razvojno-spodbujevalnimi institucijami.« 

### 
 

SID banka je spodbujevalna, razvojna in izvozna banka v 100-odstotni lasti države, katere ključna naloga 
je spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja. V skladu z zakonodajo z opravljanjem finančnih 
storitev podpira ekonomske, strukturne, socialne in druge politike ter deluje v smeri dolgoročnih družbenih 
koristi. Produkti SID banke učinkovito dopolnjujejo ponudbo poslovnih bank ter tako odpravljajo tržne 
pomanjkljivosti, ki nastajajo, kadar na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih in zavarovalnih storitev 
zasebnega sektorja (zlasti na področjih razvoja konkurenčnega gospodarstva, razvoja družbe znanja in 
inovativnega podjetništva, razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje ter regionalnega in družbenega 
razvoja). SID banka lahko zagotavlja cene pod »tržnimi« oziroma referenčnimi obrestnimi merami, ki jih 
objavlja Evropska komisija. Dovoljene državne pomoči podjetjem so pri programih SID banke opredeljene 
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kot ugodnosti, ki izhajajo iz možnosti koriščenja nižjih obrestnih mer kot bi jih za isto transakcijo ponujali 
morebitni poslovni finančni posredniki.  
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