
b) po ZBan-3:  
- ima znanje, veščine, izkušnje za vodenje poslov banke ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih primerljivih 

poslov; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) za člana 
uprave SID banke, d.d., Ljubljana mora izpolnjevati pogoje, določene 
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe (Zakon o gospodarskih 
družbah) in zakonom, ki ureja bančništvo (Zakon o bančništvu), in 
sicer: 
 
a) po ZGD-1: 
• je poslovno sposobna fizična oseba; 
• ni 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 (kandidat ne sme biti član organa vodenja ali 
nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani 
kazni zapora); 

• mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, 
in sicer dokler traja prepoved; 

• ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je 
bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo 
odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja 
finančno poslovanje podjetij o odškodninski odgovornosti, in sicer 
še dve leti po pravnomočnosti sodbe; 
 

b) po ZBan-3:  
• ima znanje, veščine, izkušnje za vodenje poslov banke ali družbe 

primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih 
primerljivih poslov; 

• ima ugled in lastnosti za vodenje poslov banke ter njegovo 
ravnanje ne vzbuja dvoma o njegovi zmožnosti za zagotovitev 
varnega in skrbnega vodenja poslov banke v skladu s pravili o 
upravljanju tveganj, profesionalno skrbnostjo in najvišjimi 
etičnimi standardi ter preprečevanja nasprotja interesov; 

• ne krši 38. člena ZBan-3 ali so bila dana zagotovila, da se bo 
kandidat uskladil s temi zahtevami v roku iz drugega odstavka 
45. člena ZBan-3.  

 

Šteje se, da kandidat nima ugleda in lastnosti za vodenje poslov, če je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja in obsodba še ni bila izbrisana ali če je bila zoper njega vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 
 
Član uprave SID banke lahko poleg izvršne funkcije v upravi SID banke istočasno opravlja še največ dve neizvršni direktorski funkciji, pri čemer se ne upoštevajo direktorske funkcije, ki jih posamezni 

član uprave opravlja v družbah in organizacijah, katerih prevladujoča dejavnost je nepridobitne narave.

 

član uprave, m/ž 

• najmanj univerzitetno stopnjo izobrazbe;  
• najmanj 15-letne delovne izkušnje; 
• znanje, veščine in izkušnje za vodenje poslov 

banke ali družbe primerljive velikosti in 
dejavnosti kot banka oziroma drugih 
primerljivih poslov; 

• poznavanje slovenske in mednarodne finančne 
dejavnosti in institucij ter zakonodaje s tega 
področja; 

• doseganje standardov profesionalne skrbnosti 
in etičnih standardov; 

• visoko razvitost strateških, vodstvenih in 
drugih kompetenc; 

• aktivno znanje slovenskega in angleškega 
jezika. 

 . 
Delovna (strokovna) področja, ki jih bo vodil član 
uprave, bodo razdeljena upoštevaje organizacijsko 
strukturo banke (več o organizacijski strukturi 
najdete na strani http://www.sid.si/O-
banki/Organizacijska-struktura) 
 
Delovno razmerje bomo sklenili za čas opravljanja 
funkcije (pet let).

• življenjepisom; 

• dokazili o izpolnjevanju pogojev;  

• izpolnjenim vprašalnikom Banke Slovenije, ki ga mora 

kandidat za člana uprave banke priložiti zahtevi za 

izdajo dovoljenja (vprašalnik kot priloga Sklepa o 

dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev 

za imenovanje člana upravljalnega organa banke in 

hranilnice je dostopen na spletni strani Banke 

Slovenije); 

• programom dela in vizijo razvoja banke (program 

dela in vizija razvoja skupaj v obsegu največ 2.000 – 

3.000 besed) 

 

pošljite do vključno 3. 10. 2022 na naslov: 

Komisija za imenovanja in prejemke 
Nadzornega sveta 

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka,  
d. d., Ljubljana 

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 
Ljubljana 

s pripisom: 
»Razpis za člana uprave - ne odpiraj« 

 
Vloge bodo obravnavane zaupno. Obvestilo o izboru bo 
neizbranim kandidatom posredovano v osmih dneh po 
imenovanju člana uprave. V primeru da imenovani član ne 
pridobi dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije 
člana uprave, lahko nadzorni svet izbere drugega 
kandidata, prijavljenega na razpis.

 

Nadzorni svet vabi kandidate oziroma kandidatke k predložitvi vlog za opravljanje funkcije  

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

