
 

 

 

 

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 

Odgovorna uradna oseba 
mag. Sibil Svilan, predsednik uprave 
Goran Katušin, član uprave 

Datum objave kataloga 20. 10. 2016 

Datum zadnje spremembe kataloga 6. 5. 2021 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.sid.si/O-banki/Informacije-javnega-znacaja  

2. Organigram in podatki o organizaciji organa 

Kratek opis delovnega področja organa 

SID banka podpira ekonomske, strukturne, socialne in 
druge politike tako, da opravlja predvsem finančne 

storitve na segmentih, kjer nastajajo oziroma so 

ugotovljene tržne vrzeli, med katere sodijo tudi ciklične 
vrzeli, in sicer zlasti na področjih: 

a)     mednarodnih gospodarskih poslov in 
mednarodnega gospodarskega sodelovanja, zlasti 

z namenom spodbujanja dolgoročnih poslovnih 

transakcij, ki udeležencem omogočajo vstop in 
poslovanje na tujih trgih, vključno s podporo 

povezanim uvoznim transakcijam, pripravi na 
mednarodne gospodarske posle, investicijam in 

spodbudam za trajnostno rast izvoza in 
internacionalizacijo gospodarstva ter aktivnosti z 

namenom spodbujanja oziroma izvajanja poslov po 

koncesijskih pogojih in spodbujanja skupnega 
nastopa na tretjih trgih z domačimi, tujimi ali 

mednarodnimi subjekti; 
b)     gospodarstva, s posebnim poudarkom na malih in 

srednje velikih podjetjih, podjetništvu in 

tveganemu kapitalu, predvsem z namenom 
financiranja podjetniških projektov v vseh fazah 

razvoja, uvajanja novih finančno zavarovalnih 
shem, ustvarjanja možnosti za ustanavljanje novih 

podjetij in vključevanja v naloge in programe 

izvajalcev podjetniškega, inovativnega in 
finančnega okolja; 

c)     raziskav in razvoja ter inovacij, zlasti z namenom 
spodbujanja konkurenčnosti in razvoja v okviru 

raziskovalnih in razvojnih programov, promocije 
inovativnosti in pospeševanja raziskovalne in 

razvojne dejavnosti ter prenosa znanja in 

zagotavljanja različne podpore nosilcem projektov 
za razvoj izdelkov, proizvodnih procesov in storitev; 

d)     izobraževanja, zlasti z namenom spodbujanja in 
izboljševanja nivoja izobrazbe, znanj in upravljanja 

znanj ter spodbud potrebnim prekvalifikacijam ter 

pridobivanja specifičnih znanj; 
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e)     zaposlovanja, med drugim z namenom 
zagotavljanja spodbud podjetjem za zaposlovanje 

oseb specializiranih kvalifikacij in znanj, potrebnih 

za njihovo rast ali prekvalifikacijo posameznikov; 
f)      varovanja okolja in energetske učinkovitosti, zlasti 

z namenom financiranja in spodbujanja ukrepov za 
varstvo narave, ustreznega ravnanja z odpadki, 

ustrezne rabe naravnih dobrin, pospeševanja 
naložb v infrastrukturo varstva okolja, izrabe 

obnovljivih virov energije in učinkovite rabe 

energije; 
g)     regionalnega razvoja, zlasti z namenom 

zagotavljanja skladnega razvoja na državni, 
regionalni in lokalni ravni, zmanjševanja razlik v 

gospodarski razvitosti in drugih aktivnostih, kjer se 

lahko povezuje z drugimi osebami, ki so dejavne in 
namenjene doseganju javnih ciljev na področju 

regionalnega razvoja in razvoja podeželja in pri tem 
uporabljajo različne kombinirane instrumente 

finančnega inženiringa; 
h)     stanovanjskem, zlasti z namenom zagotavljanja 

ustrezne stanovanjske oskrbe in spodbujanja 

stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja 
stanovanj in stanovanjskih hiš določenim 

kategorijam prebivalstva, skupaj z zagotavljanjem 
okolja in pogojev, ki omogočajo ustrezne bivalne 

razmere; 

i)       gospodarske in javne infrastrukture, občinskega 
in pokrajinskega razvoja, zlasti z namenom 

izboljšanja logistične, komunalne in druge 
infrastrukture in poleg tega izvaja jamstvene, 

finančne in javno zasebno partnerske sheme za 

izgradnjo te infrastrukture npr. za obnovo in razvoj 
ter prenovo mest itd; 

j)       SID banka poleg izvajanja dela tehnično-
operativnih del sodeluje pri financiranju razvojnih 

projektov, ki se izvajajo v državah v razvoju. 
 

Seznam notranjih organizacijskih enot in 

organigram dostopna na 
http://www.sid.si/O-banki/Organizacijska-struktura 

3. Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja 

Matija Simončič  

Generalni sekretariat 
telefon: 01/2007 456 

e-pošta: matija.simoncic@sid.si 

4. Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa  

Državni predpisi 

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 

 
ZJShemFO: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5643 

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

 

ZVO-1: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545  

Drugi predpisi 

dostopni na 

 
https://www.sid.si/dokumenti/splosni-dokumenti 
 

https://www.sid.si/dokumenti/porostvo 

 

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. 
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