Katalog informacij javnega značaja SID banke, d. d., Ljubljana
1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa in osnovni podatki o organu

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.,
Ljubljana (SID banka, d. d., Ljubljana)
Ulica Josipine Turnograjske 6
SI - 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: +386 1 20 07 500
e-pošta kontaktne osebe: mateja.sirnik@sid.si

mag. Sibil Svilan, predsednik uprave
Goran Katušin, član uprave
Datum objave kataloga
20. 10. 2016
Datum zadnje spremembe kataloga
12. 12. 2017
https://www.sid.si/o-banki/informacije-javnegaKatalog je dostopen na spletnem naslovu
znacaja
2. Organigram in podatki o organizaciji organa
Vloga, namen in naloge delovanja SID – Slovenske
izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana je v splošnem
gospodarskem in javnem interesu, da zlasti preko
ustreznih finančnih instrumentov in storitev spodbuja:
• trajnostni in uravnoteženi gospodarski razvoj
Republike Slovenije, s financiranjem in zavarovanjem
mednarodnih
gospodarskih
poslov
oziroma
sodelovanjem in drugimi načini delovanja poslovnih
subjektov doma, zlasti majhnih in srednje velikih
podjetij; raziskovanja in inovacij, ter drugih oblik
gospodarsko-razvojnega delovanja, ki povečujejo
konkurenčnost in odličnost gospodarskih subjektov na
področju Republike Slovenije;
• sonaravni razvoj okolja z visoko stopnjo zaščite okolja
in bivanja, javne in komunalne infrastrukture ter zlasti
energetske učinkovitosti s posebnim poudarkom na
Kratek opis delovnega področja organa
samoomejevanju in kvaliteti ter lokalnem faktorju;
• socialni napredek, izobraževanja in zaposlovanja ter
drugih različnih oblik in načinov pomembnih na teh
področjih v Republiki Sloveniji ter tudi v tujini preko
mednarodnega razvojnega sodelovanja
in druge oblike oziroma ekonomske aktivnosti, ki
prispevajo k rasti, razvoju in blaginji pri čemer bodo, v
okviru strateških usmeritev, organi vodenja in nadzora
SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d.,
Ljubljana izpolnjevali zahteve uporabnikov teh storitev
ter te uresničevali in stalno izboljševali z uvajanjem in
izvajanjem:
• sistemov celovitega ocenjevanja in upravljanja
specifičnih razvojnih tveganj,
• sistemov vodenja kakovosti ter
• korporativne in družbene odgovornosti
Odgovorna uradna oseba

Seznam notranjih organizacijskih enot in https://www.sid.si/o-banki/organizacijska-struktura-sorganigram dostopna na
kontakti
3. Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja
Matija Simončič
Splošni in kadrovski oddelek
telefon: 01/2007 456
e-pošta: matija.simoncic@sid.si
4. Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa
ZSIRB: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5207
ZZFMGP: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3554
ZPFIGD: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5937
ZJShemRS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5643
Državni predpisi

ZJShemFO: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5643
ZBan-2: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6716
ZGD-1: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291

ZVO-1: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
Drugi predpisi
http://www.sid.si/Mediji/Splosne-informacije-o-banki/Drugi-dokumenti
dostopni na
5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Dostopni na https://www.sid.si/dokumenti/splosni-dokumenti
6. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali
javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
SID banka odloča in vodi postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno
uporabo v organu v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
7. Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ
Organ ne upravlja javnih evidenc.
8. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne
zakonodaje s svojega delovnega področja;
Organ ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.
9. Opis dostopa do drugih informacij javnega značaja
Dostop preko spleta: z uporabo spletnega brskalnika.
»Fizični« dostop: na naslovu Ulica Josipine Turnograjske 6, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija v okviru
delovnega časa.
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega značaja.
Delni dostop je v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja.
10. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja
SID banka lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi
stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja. Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so že objavljene na spletni strani SID banke.
Kot pogoj za ponovno uporabo je potrebno navesti vir podatkov, in sicer »Informacija javnega značaja
SID banke «
11. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami
podatkov.
/

