
 

Številka: 014-95/2022/6 
Datum:  19. avgust 2022    
 
 
Na podlagi sklepa ministra za finance in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo o 
imenovanju in nalogah strokovne komisije za pripravo predloga kandidatov za člane nadzornega 
sveta SID - Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., strokovna komisija objavlja 

 
 
 
 

ODPRTI JAVNI POZIV ZA PRIDOBIVANJE KANDIDATOV        
ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA DRUŽBE 

SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D. 
 
 
 
 
Strokovna komisija vabi vse zainteresirane kandidatke in kandidate (v nadaljnjem besedilu: 
kandidati), da ji posredujejo svojo prijavo za člana nadzornega sveta družbe SID - Slovenska 
izvozna in razvojna banka, d.d., skladno z zahtevami iz tega poziva. 
 
Vaše prijave sprejemamo na elektronskem naslovu nssid.mf@gov.si, pri čemer morajo biti vse 
izjave in obrazci lastnoročno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki. 
 
Strokovna komisija lahko kandidate pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat jo lahko dopolni v roku 3 
delovnih dni od poziva. V nasprotnem primeru je njegova vloga izločena.  
 
Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi. 
 
Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo strokovna komisija varovala ter ravnala z njimi v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 
z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). 
 
Strokovna komisija prijave sprejema do vključno petka, 16. 9. 2022, do 12:00 ure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POSTOPEK IMENOVANJA ČLANOV NADZORNEGA SVETA SID BANKE 
 
 
V skladu z 18. členom Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (Uradni list RS, št. 56/08, 
20/09, 25/15 – ZBan-2 in 61/20 – ZDLGPE; v nadaljnjem besedilu: ZSIRB) ima nadzorni svet SID 
banke sedem članov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer šest na predlog ministra, 
pristojnega za finance, in enega na predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo. 
 
32. točka 7. člena ZBan-3 določa, da »upravljalni organ« pomeni organ vodenja ali nadzora 
banke, pri čemer slednji v skladu z 20. točko tega člena »pomeni v dvotirnem sistemu upravljanja 
nadzorni svet banke«. 
 
35. člen ZBan-3 predpisuje, da je banka odgovorna, da je njen upravljalni organ sestavljen tako, 
da ima kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, da lahko poglobljeno razume dejavnosti 
banke in tveganja, ki jim je izpostavljena. Organi banke, ki so pristojni za izbor in imenovanje 
članov upravljalnega organa, morajo vzpostaviti in izvajati ustrezno politiko izbora primernih 
kandidatov, ki zagotavlja: 
1. da upravljalni organ kot celota upošteva ustrezno širok nabor znanja, veščin in izkušenj 

članov upravljalnega organa banke, ki omogoča poglobljeno razumevanje dejavnosti banke 
in tveganj, ki jim je banka izpostavljena; 

2. spodbude za doseganje raznolikosti v okviru upravljalnega organa, vključno z ustrezno 
zastopanostjo obeh spolov v upravljalnem organu, vključno s politikami, da se za dosego teh 
ciljev poveča število predstavnikov premalo zastopanega spola v upravljalnem organu; 

3. opredelitev pogojev za opravljanje posamezne funkcije, vključno z zahtevanim profilom 
članov upravljalnega organa, še preden so ti imenovani. 

 
Organa SID banke, ki sta pristojna za izbor in imenovanje članov njenega nadzornega sveta sta: 
 Komisija za oceno primernosti, ki v skladu s Politiko za oceno primernosti članov uprave in 

nadzornega sveta ter nosilcev ključnih funkcij, pred imenovanjem izdela oceno primernosti 
kandidata; 

 Komisija za imenovanja in prejemke nadzornega sveta, ki obravnava oceno primernosti 
kandidata in predlagatelju (Ministrstvu za finance in/ali Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo) priporoči ali mu ne priporoči kandidata za člana nadzornega sveta. 

 
Banka mora politiko izbora primernih kandidatov in njeno izvajanje ustrezno dokumentirati in 
objaviti v skladu s točko (c) drugega odstavka 435. člena Uredbe 575/2013/EU. SID banka ima 
svojo Politiko izbora članov nadzornega sveta (v nadaljnjem besedilu: Politika) objavljeno na 
spletni strani: politika_izbora_clanov_ns_2016.pdf (sid.si). 
 
Skladno s 56. členom ZBan-3 lahko funkcijo člana nadzornega sveta banke opravlja le oseba, ki 
pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta te banke v 
skladu s tem zakonom (zahteva, ustni razgovor, odločanje o zahtevi in zavrnitev zahteve so 
predpisani v členih od 57. do 60. ZBan-3). 
 
Skupščina (Vlada Republike Slovenije) mora odločiti o imenovanju določene osebe za člana 
nadzornega sveta banke pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije, pri 
čemer se mora seznaniti tudi z oceno komisije za imenovanja o primernosti te osebe za člana 
nadzornega sveta banke. Sklep o imenovanju določene osebe za člana nadzornega sveta banke 
učinkuje: 
1. pod odložnim pogojem, ki nastopi, če ta oseba pridobi dovoljenje za opravljanje te funkcije; 

in 
2. pod razveznim pogojem, ki nastopi: 



 če banka v 15 dneh po prejemu sklepa o imenovanju za člana nadzornega sveta banke ne 
vloži zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije ali če tako zahtevo umakne, ali 

 če je zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta te banke 
zavržena ali zavrnjena. 

 
Član nadzornega sveta banke se lahko vpiše v sodni register, ko pridobi dovoljenje za opravljanje 
funkcije člana nadzornega sveta banke. 
 
 
 
POGOJI ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA SID BANKE IZ ZAKONA O BANČNIŠTVU 
 
 
 
Pogoje za imenovanje člana nadzornega sveta banke predpisuje 55. člen ZBan-3, ki določa, da 
je za člana nadzornega sveta banke lahko imenovana oseba: 
 
1. ki ima znanje, veščine in izkušnje za nadzor in spremljanje vodenja poslov banke ali družbe 

primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih primerljivih poslov; 
 

2. ki ima ugled in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke ter njeno ravnanje ne vzbuja 
dvoma o njeni zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega nadzora nad vodenjem poslov 
banke v skladu s profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi ter preprečevanjem 
nasprotja interesov; 
 

3. ki ne krši tretjega odstavka 38. člena1 tega zakona ali so bila dana zagotovila, da se bo 
kandidat uskladil s temi zahtevami v roku iz drugega odstavka 60. člena tega zakona. 
 

Šteje se, da oseba nima ugleda in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke, če je bila 
pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in obsodba še ni bila izbrisana. 
 
62. člen ZBan-3 predpisuje, da mora član nadzornega sveta banke ves čas opravljanja funkcije 
izpolnjevati pogoje za imenovanje iz 55. člena tega zakona ter: 
1. ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo in zlasti zagotoviti, da nadzorni svet deluje v 

skladu s 157. členom2 tega zakona; 
2. ravnati odkrito, pošteno in neodvisno, da lahko učinkovito spremlja in nadzira odločitve 

uprave in višjega vodstva v zvezi z vodenjem banke ter učinkovito nadzoruje in spremlja 
sprejemanje odločitev v zvezi z upravljanjem banke; 

3. ravnati v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje 
nasprotja interesov; 

4. opravljanju funkcije člana nadzornega sveta banke nameniti dovolj časa, da lahko to funkcijo 
učinkovito opravlja, z upoštevanjem zahtev iz 38. člena tega zakona. 

 

 
1 Člani upravljalnega organa pomembne banke lahko istočasno opravljajo več direktorskih funkcij v drugih družbah in 
organizacijah z upoštevanjem zahteve iz prvega odstavka tega člena, če gre vključno s funkcijo v banki, za eno od 
naslednjih kombinacij: 
1.      izvršna direktorska funkcija z največ dvema neizvršnima direktorskima funkcijama ali 
2.      največ štiri neizvršne direktorske funkcije. 
 SID banka je uvrščena med manj pomembne banke (ima poseben status kot specializirana banka za spodbujanje 

izvoza in razvoja. Nadzor izvaja Banka Slovenije): Nadzor bančnega sistema (bsi.si) 
2 Nadzorni svet mora v okviru izvajanja funkcij nadzora nad delovanjem uprave ter pri sprejemanju politik in odločitev v 
pristojnosti nadzornega sveta zlasti nadzorovati izvajanje strateških ciljev banke, določati, sprejemati in redno 
pregledovati strategije prevzemanja in upravljanja tveganj ter prispevati k vzpostavitvi in uresničevanju stabilne ureditve 
notranjega upravljanja banke iz 148. člena tega zakona ter pri tem upoštevati politike in ukrepe za preprečevanje nastanka 
nasprotja interesov. 



Dejstvo, da je nekdo član organov vodenja ali nadzora povezanih družb ali povezanih subjektov 
samo po sebi ni ovira za neodvisno ravnanje v okviru 2. točke prejšnjega odstavka. 
 
Člani nadzornega sveta banke solidarno odgovarjajo banki za škodo, ki je nastala kot posledica 
kršitve njihovih dolžnosti, razen če dokažejo, da so se pri izpolnjevanju svojih dolžnosti izogibali 
nasprotju interesov ter ravnali v skladu s predpisi in profesionalno skrbnostjo glede izvajanja 
nadzora nad vodenjem poslov banke. 
 
 
 
POGOJI ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA SID BANKE IZ POLITIKE IZBORA 
 
 
Član nadzornega sveta SID banke mora izpolnjevati sledeče pogoje iz Politike: 
 
Prvi odstavek 7. člena Politike 
 
Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje zakonske (zlasti tiste, 
določene z ZSIRB, ZBan-3, ZGD-1) in druge pogoje (določene s Politiko, sklepi Banke Slovenije 
ter drugimi podzakonskimi akti) in ima znanje, veščine, izkušnje in ugled v skladu Politiko ter 
lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke in bi skupaj z ostalimi člani nadzornega sveta 
tvorili kolektivno primeren organ, sposoben za poglobljeno razumevanje delovanja SID banke in 
tveganj, ki jim je izpostavljena. 
 
Tretja točka 10. člena Politike 
 
Izpolnjuje pogoje glede nezdružljivosti funkcij po tretjem odstavku 38. člena ZBan-3, ki veljajo 
za pomembno banko. 
 
Imeti znanje, veščine, izkušnje in ugled iz 10. člena Politike 
 
Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana oseba, ki kumulativno izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
 
1. ima znanje, veščine in izkušnje za nadzor in spremljanje vodenja poslov banke ali družbe 

primerljive velikosti in dejavnosti kot SID banka oziroma drugih primerljivih poslov. 
Član nadzornega sveta mora imeti najmanj univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo 
in praviloma najmanj sedem let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali 
sodelovanja v organih nadzora ali vodenja projektov. 

 
Član nadzornega sveta mora imeti znanje z naslednjih področij: 

 s področja bančnih in finančnih storitev ali drugih ustreznih področij (npr. ekonomije, prava, 
upravnih ved in finančnih predpisov, matematike oz. statistike), 

 drugih specialističnih področij, pomembnih za poslovanje SID banke (npr. trajnostnega 
razvoja, poslovanja za državni račun). 

 
Član nadzornega sveta mora imeti izkušnje, pridobljene s preteklim poslovanjem, zlasti na 
področjih: 

 finančnih trgov, 
 bančne zakonodaje in predpisov, 
 strateškega načrtovanja ter razumevanja in uresničevanja poslovne strategije ali 
 poslovnega načrta, 
 upravljanja tveganj, 



 ocenjevanja učinkovitosti notranje ureditve upravljanja banke in vzpostavljanja učinkovitih 
 mehanizmov notranjih kontrol, 
 tolmačenja finančnih podatkov banke. 
 
2. ima ugled, osebno integriteto in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke ter njeno 

ravnanje ne vzbuja dvoma o njeni zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega nadzora 
nad vodenjem poslov banke v skladu s profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi 
standardi ter preprečevanjem nasprotja interesov. 

 
Merila glede ugleda so določena s prilogo 1 k politiki za oceno primernosti članov uprave in 
nadzornega sveta ter nosilcev ključnih funkcij. 
 
Ne glede na to, kaj je določeno v omenjeni prilogi po prejšnjem odstavku, se po Politiki in 
skladno z zakonom šteje, da oseba nima ugleda in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov 
banke, če je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in obsodba še ni bila 
izbrisana ali pa je zoper to osebo vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja,  
ki se preganja po uradni dolžnosti in za katera se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več. 

 
 
11. člen Politike 
 
Za člana nadzornega sveta je primerna oseba, ki je sposobna samostojne konstruktivno - kritične 
presoje pri sprejemanju odločitev, ki so v najboljšem interesu banke in presoje odločitev uprave 
in nadzor nad njo. Poleg tega mora biti sposobna učinkovito uresničevati vlogo pri sprejemanju 
politik in odločitev v pristojnosti nadzornega sveta (nadzor nad izvajanjem strateških ciljev banke, 
strategije prevzemanja in upravljanja s tveganji, notranjega upravljanja in politik in ukrepov za 
preprečevanje nastanka nasprotja interesov) in učinkovito sodelovati v eni ali več komisijah 
nadzornega sveta. 
 
Ni primeren za člana nadzornega sveta kandidat, ki ne bi ravnal neodvisno, v najboljšem interesu 
banke, pri opravljanju svoje funkcije in odločanju. Vsa nasprotja interesov je dolžan kandidat 
razkriti že pred izdelavo ocene primernosti s strani komisije za oceno primernosti kandidatov. 
 
 
12. člen Politike 
 
Za kandidata za člana nadzornega sveta je primerna oseba, ki: 
 ima osebno integriteto in poslovno etičnost, 
 ima dovolj časa za kvalitetno opravljanje svojih nalog, 
 kaže nagnjenost k izobraževanju in izpopolnjevanju glede znanj in veščin, potrebnih za 

izvajanje funkcije člana nadzornega sveta, 
 izkazuje potrebno samoiniciativnost glede izvajanja funkcije člana nadzornega sveta, 
 dosega visoke standarde profesionalne skrbnosti in etične standarde, 
 ni ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezana z banko ali njeno upravo in 
 nima potencialnega konflikta interesov, 
 nima funkcije v politični stranki, na katero je bila voljena ali imenovana, 
 ni član upravljalnega organa kreditne institucije ali nosilec ključnih funkcij v kreditni instituciji, 
 ni član organa vodenja ali/in nadzora druge pravne osebe, ki opravlja spodbujevalno-razvojne 

dejavnosti. 
 
Za izvrševanje funkcije člana nadzornega sveta je predvidenih najmanj 35 delovnih dni letno. 
 
 



 
OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVO 
 
 
 
Prijava h kandidaturi mora vsebovati: 
 
 Izpolnjen vprašalnik FAP, kot izhaja iz Priloge Sklepa Banke Slovenija o dokumentaciji za 

dokazovanje izpolnjevanja pogojev za člana upravljalnega organa banke in hranilnice (UL RS 
82/22)3; 

 življenjepis (dostopen na spletni strani: Življenjepis - europass.si; 

 kopijo dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi; 

 kopijo osebnega dokumenta; 

 kopijo morebitnih priporočil delodajalcev; 

 strategijo nadziranja poslovanja SID banke upoštevajoč zakonodajo na področju, za katerega 
bo kandidat v nadzornem svetu banke odgovoren, ter relacijo tega področja do bančnega 
sistema na območju Republike Slovenije, upoštevajoč tudi aktualni razvoj na tem področju 
(npr. ESG tveganja, digitalizacija, PPDFT, ipd.); 

 izpisek iz kazenske evidence4 in dokazilo5, da zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko 
izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 2. točke prvega odstavka 55. člena ZBan-3) 
oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja; 

 izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank (SISBON) ali druge ustrezne zbirke 
osebnih podatkov iz tujine, če ta obstaja. 

 OBRAZEC 1 – Prijava in izjava o izpolnjevanju pogojev za člana nadzornega sveta SID banke 

 OBRAZEC 2 – Izjava o privolitvi za obdelavo osebnih podatkov 

 LASTNA PISNA UTEMELJITEV KANDIDATURE, v kateri kandidat poda motivacijske razloge 
za kandidaturo ter lahko tudi dodatno utemelji posamezne navedbe v izjavi o izpolnjevanju 
pogojev za člana nadzornega sveta SID banke (OBRAZEC 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Dobite tu: Uradni list - Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si) 
4 Dobite tu: Izpis iz kazenske evidence, evidence vzgojnih ukrepov in evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja 
zoper spolno nedotakljivost (Potrdilo o (ne)kaznovanosti) | GOV.SI ali tu: eUprava - Vloga (gov.si) 
5 Dobite tu: obrazci - sodni postopki (sodisce.si) 



OBRAZEC 1 
 
 

PRIJAVA IN IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA 
SID BANKE 

 
 
 
Spodaj podpisani ______________________________________________________________ 
                                                                                       (ime in priimek kandidata) 

 
na podlagi odprtega javnega poziva podajam prijavo za člana nadzornega sveta SID banke ter  
 
pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da: 
 
1. imam znanje, veščine in izkušnje za nadzor in spremljanje vodenja poslov banke ali družbe 

primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih primerljivih poslov (55. člen ZBan-
3); 

     DRŽI   NE DRŽI 
 

2. imam ugled in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke ter moje ravnanje ne vzbuja 
dvoma o moji zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega nadzora nad vodenjem poslov 
banke v skladu s profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi ter preprečevanjem 
nasprotja interesov (55. člen ZBan-3); 

 
     DRŽI   NE DRŽI 
 
3. ne kršim tretjega odstavka 38. člena ZBan-3 ali so dana zagotovila, da se bom uskladil s temi 

zahtevami v roku iz drugega odstavka 60. člena ZBan-3 (55. člen ZBan-3); 
 

     DRŽI   NE DRŽI 
 

4. bom kot član nadzornega sveta banke ves čas opravljanja funkcije izpolnjeval pogoje za 
imenovanje iz 55. člena ZBan-3 ter bom (62. člen ZBan-3): 

 ravnal v skladu s profesionalno skrbnostjo in zlasti zagotovil, da nadzorni svet deluje 
v skladu s 157. členom ZBan-3; 

 
     DRŽI   NE DRŽI 

 
 ravnal odkrito, pošteno in neodvisno, da lahko učinkovito spremljam in nadziram 

odločitve uprave in višjega vodstva v zvezi z vodenjem banke ter učinkovito 
nadzorujem in spremljam sprejemanje odločitev v zvezi z upravljanjem banke; 

 
     DRŽI   NE DRŽI 

 
 ravnal v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje 

nasprotja interesov; 
 
     DRŽI   NE DRŽI 

 
 
 
        ___________________________ 
                     podpis 



 
 opravljanju funkcije člana nadzornega sveta banke namenil dovolj časa (najmanj 35 

delovnih dni letno), da lahko to funkcijo učinkovito opravljam, z upoštevanjem zahtev 
iz 38. člena ZBan-3. 

 
     DRŽI   NE DRŽI 

 
5. imam najmanj univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo in najmanj sedem let 

ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali sodelovanja v organih nadzora ali vodenja 
projektov (10. člen Politike); 
 

     DRŽI   NE DRŽI 
 

6. imam znanje z naslednjih področij – ustrezno obkrožite ali dopišite (10. člen Politike): 

 bančnih storitev 

 finančnih storitev 

 ekonomije,  

 prava,  

 upravnih ved,  

 finančnih predpisov, 

 matematike oz. statistike, 

 trajnostnega razvoja,  

 poslovanja za državni račun, 

 drugih specialističnih področij, pomembnih za poslovanje SID banke: 
 

 

 
 

7. imam izkušnje, pridobljene s preteklim poslovanjem, zlasti na področjih – ustrezno obkrožite 
(10. člen Politike): 

 finančnih trgov, 

 bančne zakonodaje in predpisov, 

 strateškega načrtovanja ter razumevanja in uresničevanja poslovne strategije ali 
poslovnega načrta, 

 upravljanja tveganj, 

 ocenjevanja učinkovitosti notranje ureditve upravljanja banke in vzpostavljanja 
učinkovitih mehanizmov notranjih kontrol, 

 tolmačenja finančnih podatkov banke. 
 
 
 
 
 
 
        ___________________________ 
                     podpis 



8. sem sposoben samostojne konstruktivno – kritične presoje pri sprejemanju odločitev, ki so v 
najboljšem interesu banke in presoje odločitev uprave in nadzor nad njo. Poleg tega sem 
sposoben učinkovito uresničevati vlogo pri sprejemanju politik in odločitev v pristojnosti 
nadzornega sveta (nadzor nad izvajanjem strateških ciljev banke, strategije prevzemanja in 
upravljanja s tveganji, notranjega upravljanja in politik in ukrepov za preprečevanje nastanka 
nasprotja interesov) in učinkovito sodelovati v eni ali več komisijah nadzornega sveta (11. 
člen Politike); 

 
     DRŽI   NE DRŽI 

 
 

9. pri opravljanju svoje funkcije in odločanju bom ravnal neodvisno in v najboljšem interesu 
banke. Vsa nasprotja interesov bom razkril že pred izdelavo ocene primernosti s strani 
komisije za oceno primernosti kandidatov (11. člen Politike); 
 

     DRŽI   NE DRŽI 
 

10. imam osebno integriteto in poslovno etičnost (12. člen Politike); 
 

     DRŽI   NE DRŽI 
 
 

11. kažem nagnjenost k izobraževanju in izpopolnjevanju glede znanj in veščin, potrebnih za 
izvajanje funkcije člana nadzornega sveta (12. člen Politike); 

 
     DRŽI   NE DRŽI 
 
12. izkazujem potrebno samoiniciativnost glede izvajanja funkcije člana nadzornega sveta (12. 

člen Politike); 
 
     DRŽI   NE DRŽI 
 
13. dosegam visoke standarde profesionalne skrbnosti in etične standarde (12. člen Politike); 
 
     DRŽI   NE DRŽI 
 
14. nisem ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezana z banko ali njeno upravo (12. 

člen Politike); 
 
     DRŽI   NE DRŽI 
 
15. nimam potencialnega konflikta interesov (12. člen Politike); 
 
     DRŽI   NE DRŽI 
 
16. nimam funkcije v politični stranki, na katero sem bil voljen ali imenovan (12. člen Politike); 
 
     DRŽI   NE DRŽI 
 
 
 
 
        ___________________________ 
                     podpis 



17. nisem član upravljalnega organa kreditne institucije ali nosilec ključnih funkcij v kreditni 
instituciji (12. člen Politike); 

 
     DRŽI   NE DRŽI 
 
18. nisem član organa vodenja ali/in nadzora druge pravne osebe, ki opravlja spodbujevalno-

razvojne dejavnosti (12. člen Politike); 
 

     DRŽI   NE DRŽI 
 

19. ne opravljam funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije 
nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu SID banke (26. člen ZIntPK); 

 
     DRŽI   NE DRŽI 
 
20. nisem član drugega organa vodenja ali nadzora SID banke (255. člen ZGD-1); 
 
     DRŽI   NE DRŽI 
 
21. v zadnjih petih letih nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper 

gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper 
premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma je od prestane kazni zapora 
minilo več kot dve leti (255. člen ZGD-1); 

 
     DRŽI   NE DRŽI 
 
22. v času kandidature v zvezi z menoj ne poteka varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica 

(255. člen ZGD-1); 
 

     DRŽI   NE DRŽI 
 

23. kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, nisem 
bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki 
ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, oziroma je od 
pravnomočnosti sodbe minilo vsaj 24 mesecev (255. člen ZGD-1); 

 
     DRŽI   NE DRŽI 

 
24. nisem član uprave ali upravnega odbora od SID banke odvisne družbe (273. člen ZGD-1); 

 
     DRŽI   NE DRŽI 

 
25. nisem prokurist ali pooblaščenec SID banke (273. člen ZGD-1); 

 
     DRŽI   NE DRŽI 

 
26. nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu sem član uprave te 

družbe (273. člen ZGD-1); 
 
     DRŽI   NE DRŽI 
 
 
        ___________________________ 
                     podpis 



27. sem v času oddaje prijave član naslednjih nadzornih svetov (273. člen ZGD-1): 
 

 ____________________________________, mandat poteče __________________ 
 

 ____________________________________, mandat poteče __________________ 
 

 ____________________________________, mandat poteče __________________ 
 
 
 
 
Kandidat lahko poda dodatne utemeljitve posameznih navedb iz te izjave v Lastni pisni utemeljitev 
kandidature in priloži morebitna dokazila.  
 
 
 
 
________________________________   _________________________ 
   kraj in datum                 podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZEC 2 
 
 

IZJAVA O PRIVOLITVI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 
 
 
 
 
 
Spodaj podpisani ______________________________________________________________ 
                                                                                       (ime in priimek kandidata) 

 
 
v skladu z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 177/20) in z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) 
podajam pisno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s postopkom imenovanja 
za člana nadzornega sveta SID banke. 
 
 
 
 
 
________________________________   _________________________ 
   kraj in datum                 podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


